RELATÓRIO 2019
O Projeto Living Peace International promovido e sustentado pela Associação Azione per un Mondo Unito AMU, em colaboração com Teens4 Unity e New Humanity -ONG chegou ao oitavo ano de vida. Chegamos
ao final de 2019 com uma expansão sempre crescente deste Projeto de Educação para Paz em várias partes
do mundo.
Nesse arco de tempo, chegou a mais de 1700 escolas e universidades e mais de um milhão de crianças e
jovens participaram ativamente nas ações propostas.
80 são as organizações que colaboram com o projeto, das quais cerca de 30 trabalham em sinergia para criar
iniciativas de paz. Living Peace age como um catalisador: recolhe essas ações de paz, as apresenta e as
dissemina para toda a rede. Na base do projeto, no entanto, estão sempre os três pilares: o lançamento do
Dado da Paz, em cujas faces estão escritas frases inspiradas na arte de amar e que impulsionam a viver a paz;
a prática do Time Out; e a Metodologia do 6x1 - 6 passos para um objetivo.
Durante este ano foram realizadas as mais diversas atividades a nível local e internacional:

Viagens pelo mundo
Carlos Palma, enquanto coordenador geral do projeto Living Peace, acompanhado por coordenadores
nacionais e em várias ocasiões também por outros membros da equipe que trabalha pelo projeto na AMU,
realizou várias viagens ao redor do mundo para apresentar ou fortalecer o projeto através de:
- Cursos de formação em escolas e organizações parceiras na Itália, Portugal, Espanha, Egito, Jordânia,
Suécia, Holanda, República Democrática do Congo e Colômbia. Várias foram as reuniões/formações por
“Skype”, por não ser possível viajar a todos os países onde a apresentação e difusão do projeto é solicitada.
É crescente o número de fóruns, seminários, congressos, sejam eles de cunho cultural, social, educacional ou
religioso que pedem a participação e apresentação do Living Peace.

O Dado da paz, em várias versões e idiomas, vem sendo utilizado como ferramenta pedagógica em
escolas, universidades, paróquias, movimentos, associações, organizações e empresas.
Na Academia UBUNTU de Portugal, associação da qual participam centenas de jovens estudantes
universitários, o Dado foi incluído no programa de formação de lideranças.

Numa clínica psiquiátrica na Filadélfia (EUA) foi idealizado um Dado da paz terapêutico em oito versões, de
acordo com o problema a ser enfrentado (depressão, vícios, distúrbios de comportamento, etc.).

Mais presídios estão aplicando o Dado da Paz. Em Lodi (Itália), os detentos realizaram a maquete de um
“parque da paz”, com um Grande Dado no centro. Essa ideia será proposta por eles à administração
municipal que está planejando a requalificação do atual Parque Isola Carolina.

Sabemos da existência de 37 grandes dados da paz espalhados em vários países da América Latina, Oriente
Médio, Europa e África, alguns dos quais inaugurados em 2019

Grupo musical Gen Rosso
Este ano, a colaboração entre o Projeto Living Peace e o Gen Rosso continuou. Nas escolas da Jordânia onde
foram realizadas as oficinas do grupo musical, o Projeto Living Peace foi apresentado aos educadores como
possibilidade de continuidade da experiência de construção de paz lançada com o espetáculo.

Curso de formação internacional para educadores/formadores - Edu x Edu
Realizou-se de 2 a 6 de março em Castel Gandolfo (Roma) com o título - Crescendo juntos na relação
educacional. Nesta ocasião, o projeto Living Peace foi apresentado em dois Fóruns - Educando para a Paz:
uma proposta, com a participação ativa de cerca de 60 pessoas de diferentes países.

Também foram realizadas 2 oficinas - Projetos Paz em Ação: Living Peace International.

Revezamento mundial pela paz - Run4Unity
A Corrida pela Unidade - Run4Unity, promovida pelo Movimento Juvenil pela Unidade se enriquece a cada
ano com a contribuição e presença de Associações, movimentos juvenis e muitas escolas da rede Living
Peace, tornando-se para várias delas o evento anual conclusivo do projeto. Na República Democrática do
Congo, por exemplo, cerca de 10.000 crianças de 50 escolas participaram da Run4Unity.

Sinergia com organizações parceiras
Após vários anos trabalhando em parceria com
algumas organizações, foi possível estreitar a
colaboração na preparação de eventos conjuntos, na
organização de exposições internacionais de arte e
apresentação do Living Peace em escolas e
universidades. Assim aconteceu em Estocolmo
(Suécia), Kinshasa (RD do Congo), Medellín (Colômbia)
e cidades do Uruguai e da Argentina.

Congresso de Jovens Líderes e Embaixadores da Paz
O I Congresso Internacional de Jovens Líderes e Embaixadores da Paz foi realizado no Centro Mariápolis
Luminosa em Las Matas, Madri, de 13 a 15 de dezembro, intitulado Crescer como construtores de paz. Este
foi o evento internacional mais importante do ano. Três dias de formação para jovens comprometidos com a
promoção da paz. O congresso abordou três âmbitos: paz consigo mesmo, paz nos relacionamentos e paz no
mundo. Entre jovens e seus acompanhantes, estiveram presentes 200 pessoas de 29 países da América
Latina, África, Europa, Oriente Médio e Ásia.
O Congresso inseriu-se no “Plano de iniciativas globais – Pathways”, proposto pelo Movimento Jovens por
um Mundo Unido, sobre temas relativos aos Direitos Humanos, paz, legalidade e justiça. O Congresso
representou um momento importante de crescimento na vida dos participantes, como pudemos
compreender pelos depoimentos:
• Os testemunhos foram muito importantes e impressionantes e não posso deixar de mencionar o Festival
dos Povos, onde pudemos aprender sobre diferentes tradições, culturas e onde pude observar o dom que
podemos ser um para o outro, apesar de nossas diferenças. Guilherme - Portugal;
• Em Madri, entendi que todas as pessoas de todos os continentes, apesar de diferentes na cultura, na cor
da pele e no caráter, compartilham muitos interesses, paixões e ideias de paz. Eu entendi que preciso abrir
meu coração a todos, também aqueles que não me são simpáticos. Lá me senti em paz comigo e com os
outros. Após essa experiência, fui capaz de perdoar verdadeiramente a quem me fez algum mal e me
comprometerei a continuar no futuro. Silvia - Itália
• Eu (...) entendi que a paz é um modo de vida. (…) Naqueles dias do Congresso também vivi um momento
importante da minha vida, pois fui nomeado Embaixador da Paz. Sinto que (...) é algo que marcou um
antes e um depois no meu modo de pensar, de enfrentar situações, no meu modo de viver. Penso que
sempre estive a serviço de outras pessoas e agora farei isso com mais energia, parando de construir muros
para construir pontes. E quando me sentir sozinho na construção da paz, lembrarei do Congresso, de todas
as experiências, de todos os aprendizados, de todas as pessoas que me deixaram uma frase, um gesto e
terei a certeza que somos muitos a viver e trabalhar pelo mesmo objetivo. Unidos por Living Peace,
alcançaremos um impacto real no desenvolvimento dessa cultura de paz no mundo que tanto desejamos.
Uriel - Argentina

Rede de coordenadores locais
A importância do trabalho realizado pelos coordenadores locais do projeto vem sempre mais em evidência.
Os coordenadores animam e apoiam as diferentes atividades do Projeto nos seus países e fazem circular as
notícias articulados com a coordenação internacional. O Congresso de Madrid foi uma ocasião única que
reuniu, pela primeira vez, cerca de vinte coordenadores de várias áreas geográficas permitindo um
conhecimento mútuo e uma rica partilha de experiências que estreitou os laços entre todos. Muitos
expressaram a necessidade de uma maior formação para poder exercer esse importante serviço de
coordenação como voluntários da AMU - Associação Azione per un Mondo Unito, organização promotora
do Projeto.

Jovens Embaixadores da Paz
Cerca de 600 jovens Embaixadores da Paz, presentes em muitos países, realizam várias ações, tornando-se
promotores e disseminadores da cultura da paz em vários campos: social, educacional, universitário,
religioso, esportivo e artístico. No Egito, Argentina e Jordânia, foi iniciado um programa de formação
continuada centrado nos pontos da Arte de Amar, os pilares do projeto Living Peace International. Esses
jovens fazem parte da rede de Living Peace e foram nomeados pelo Círculo Universal dos Embaixadores da
Paz França/Suiça.

Living Peace e a mídia
Artigos, publicações, entrevistas na rádio e
na TV acompanharam muitas das atividades
realizadas por Living Peace nos vários países.

