Practicar la pau

Treballar per la pau en un context de violència
Les ONG per la pau actuem per prevenir la
violència i superar-ne els seus estralls. Al nostre
país, però també on hi ha violència directa i
constant.
Retirar i destruir armes lleugeres, desmobilitzar
combatents adults o nens soldats, treballar
l'educació conjunta en comunitats enfrontades
o afrontar la reconciliació després d'un conflicte,
són algunes de les tasques que persones i ONG
desenvolupen en situacions de violència.

A la Fundació per la Pau,
treballem per un món en pau.
A través d'una opinió pública cada cop
més informada i activa, impulsem tots
aquells canvis culturals i estructurals
que facin possible l'eradicació de
la violència com a forma de relació
entre persones i pobles.

Joves
desarmats
al Brasil

La Fundació per la Pau inicia, amb aquest
projecte, una nova línia de treball: donar a
conèixer la feina daquelles persones i entitats
que, en les dures condicions que imposa un
context de violència, opten per practicar la pau.
Perquè aquestes persones i entitats necessiten
el nostre suport i reconeixement.
Perquè també es pot construir la pau des de les
situacions més difícils i complicades.
Perquè la pau és possible.
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Aquest projecte compta amb la col·laboració de:

Sou da Paz,
la pau al peu del carrer

Com reduir les armes en mans
dels joves en els suburbis
de Sao Paulo?
El Brasil no està en guerra però en alguns
dels suburbis de les seves principals ciutats
la presència darmes lleugeres és tant gran
com en un conflicte armat. Al Brasil cada
any son assassinades 45.000 persones,
i hi ha més baixes per armes de foc que a
qualsevol altre país del planeta en conflicte
armat incloent-hi lIraq.

Sou da Paz,
una experiencia actual i innovadora
LInstituto Sou da Paz (Sóc de la Pau) va
néixer al 1999 a la ciutat de São Paulo com
a campanya a favor del desarmament i és
avui una de les principals ONG que al Brasil
treballen per la reduccio de la violencia.

conflictes fins i tot banals.

Els suburbis i els seus habitants pateixen de
manera directa els efectes de la violencia en
la seva vida quotidiana, la inseguretat o la
vulneració dels drets humans.

Tarragona

Dilluns 24 dabril a les 19:30 h
a la Sala d'Actes de l'Antiga Audiència
a la Plaça del Pallol

Barcelona

Dimarts 25 dabril a les 19:30h a lAula 1 del
Centre de Cultura Contemporània,
al c/ Montalegre núm. 5.

Girona

Dijous 27 dabril a les 20:00h
a la Sala Gran de lEstació Espai Jove
al c/ Sta. Eugènia nº 17.

Lentorn dels barris perifèrics dalgunes
ciutats del Brasil conviu sovint amb la
violència o la delinqüència. Les relacions
socials en aquests barris són tenses i la

presencia de les armes fa possible que
acabin sent utilitzades com a solució de

ACTES PÚBLICS

Amb:

Beatriz da Silva, responsable del projecte
Red pelo Desarmamento de lÀrea de
Desarmament de lInstituto Sou da Paz.

Entre les seves principals accions hi ha
. la reduccio de les armes lleugeres als
suburbis de São Paulo
. la participacio dels joves i la
democratització d'espais als barris
. la formacio i sensibilitzacio en bones
pràctiques de les forces de seguretat
. el disseny i implementació de politiques

publiques de seguretat

Tot això promovent la mobilització de la
societat civil i la implicació dels poders
públics, i buscant pràctiques innovadores
de prevenció de la violència.

Marcus Goes, coordinador del projecte
Polos da Paz de làrea de Joventut de lentitat.
A més a més durant tota la setmana
realitzaran diverses activitats amb centres
educatius, grups de joves, ONG de pau i
representants de les administracions
públiques.

