EN ASSOCIACIó AMB

RELACIÓ ANUAL 2020
Living Peace és un projecte promogut i recolzat per l’Associació “Acció per un Món Unit” AMU ha arribat al
seu novè any de vida. AMU és una ONG que realitza projectes de cooperació al desenvolupament i activitats
de formació i educació per a la ciutadania global i la Pau. S’inspira en l’espiritualitat del Moviment dels
Focolars i pretén difondre una cultura de diàleg i unitat entre els pobles. Des de fa cinc anys, l’AMU, a més de
proporcionar suport financer, dóna suport al projecte en la gestió i formació organitzativa de joves i adults, a
nivell nacional i internacional, gràcies a la seva experiència en aquest camp, també reconeguda pel Ministeri
d'Educació Italià.
Enllaç a la página web: https://www.amu-it.eu/
Aquest projecte d’educació a la Pau, a finals del 2020 s’ha expandit i estès més arreu del món
• S'han arribat a més de 1.700 escoles i universitats i més d'un milió d'infants i joves han participat en les
activitats proposades.
• 80 organitzacions participen en el projecte, de les quals unes 42 treballen en sinergia per crear noves
iniciatives de Pau. “Living Peace” actua com a plataforma: recull aquestes accions de Pau, les difon i les
presenta.
A continuació hi ha algunes de les activitats realitzades a nivell local i internacional
➢Formació presencial
El coordinador general del projecte “Living Peace” ha dut a terme diverses cursos de formació sobre els
fonaments i metodologies de “Living Peace” mitjançant tallers artístics i compartint bones pràctiques per
enfortir i ampliar el projecte:
- Luxemburg del 20 al 24 de gener
- Israel dal 29 de febrer al 9 de març
- Jordània del 10 al 12 de març
Involucrant unes 700 persones entre professors/educadors i estudiants.

➢Formació, reunions i activitats en línia
A causa de la situació de pandèmia des de març de 2020 fins a desembre de 2020, totes les activitats i
reunions van tenir lloc telemàticament. Aquesta modalitat virtual ha portat el projecte a estendre i crear
nous llaços i sinergies a Alemanya, Rússia, Xile, la Polinèsia Francesa i el Golf Pèrsic.
A nivell nacional i internacional, es van celebrar prop d’un centenar de reunions / activitats i sessions de
formació del projecte “Living Peace” a Amèrica Llatina, Àfrica, Europa, Orient Mitjà i Àsia.
La principal protagonista d’aquests esdeveniments ha estat la xarxa de Joves Líders i Ambaixadors de Pau
formada a partir del Congrés de Madrid (desembre de 2019) i amb el suport de coordinadors locals.

Entre els esdeveniments destaquem:
o

Jornada Internacional de
la Pau 2020
La Jornada Internacional
de la Pau es celebra el 21
de setembre. Per a
aquesta ocasió, es van
celebrar 4 reunions de
zoom amb països veïns
en què van participar
molts joves,
organitzacions i
personalitats a Amèrica
Llatina, Orient Mitjà,
Àfrica i Àsia.
A més, s’han establert
unes 40 connexions locals
menors a diferents parts
del món per a
commemorar aquest dia.

o

Un Any Després de Madrid
El 12 de desembre de 2020, la Trobada amb el títol: "Un any després de Madrid" va tenir lloc
telemàticament. Un any després del primer Congrés per a Joves Líders i Ambaixadors de Pau. La
trobada va comptar amb un centenar de joves i els seus acompanyants. Eren de 33 Països de tot el
món, compromesos amb la promoció de la Pau.
La reunió va ser preparada per una comissió internacional de Joves Ambaixadors de Pau que es va
ocupar tant dels aspectes tècnics com del contingut de la trobada, amb el suport de la coordinació
de “Living Peace” de l’AMU.
Els joves de la xarxa” Living Peace” són cada vegada més protagonistes i promotors d’accions de Pau,
com a l’Argentina, on els Joves Ambaixadors van mantenir contacte amb els seus companys de parla
hispana i durant tot l’any van viure moments importants de formació i intercanvi. Al juny, van
començar una col·laboració amb un centre infantil en un barri pobre anomenat "La Lata", on la
situació econòmica ha empitjorat molt a causa de la pandèmia. Així, es va dur a terme una recollida a
la ciutat per contribuir a la compra de verdures i articles de primera necessitat que es distribuïen al
centre cada dilluns

➢ Xarxa de Cooordinadors Locals
La xarxa s’ha enriquit amb nous coordinadors. El paper dels coordinadors és fonamental per:
- l’enfortiment i la difusió del projecte en els seus propis contextos;
- la promoció d’iniciatives locals;
- Trobades formatives presencials i via zoom nacionals i internacionals, adreçades a educadors i
formadors.
Hi ha més intercanvi entre els coordinadors i participació en les accions promogudes per tots dos.
A través d’ella es facilita l’intercanvi d’iniciatives de Pau amb la secretaria internacional i es realitzen
reunions periòdiques per a la seva formació.

➢El Dau de la Pau
El “Dau” ha estat traduït a 29 idiomes. Utilitzat com a eina pedagògica, el Dau s’ha adaptat a diferents
realitats i àmbits educatius i s’han creat diverses versions: El Dau Ètic de Pau (Colòmbia), el Dau Axiològic de
Pau (Colòmbia), el Dau de la Pau Interreligiós (Mèxic) ), Dau dels Instruments de Pau (amb MMPAZ,
Argentina), Dau Elefants de Pau (amb Elephants4Peace, Alemanya), Dau de la Pau de la Consciència (o
Introspecció, Suïssa), Dau de Mandales de Pau (Mimos para tus Ojos, Argentina), Dau de la Pau en familia
durant la pandèmia (Itàlia), el Dau de la Pau per a la Catequesi (Espanya).
Als 37 “Daus de la Pau” Gegants situats a les places / parcs de diferents parts del món, cal afegir-n’hi tres
més, inaugurats al Sud de Brasil.

➢Cursa de relleus mundial per la Pau - Run4Unity
La Run4Unity promoguda per Teens4Unity s’enriqueix per la contribució i presència de moltes escoles/grups
que adhereixen a “Living Peace”, essent per ells l’esdeveniment conclusió del projecte. Aquest anys la cursa
de relleus ha tingut lloc de manera virtual. Segons el fus horari molts grups de “Living Peace” de la xarxa
internacional han realitzat la pròpia Run4Unity telematica amb el títol In Time for Peace, per un total de 42
Curses de relleu.
Per exemple:
- A l'Argentina van organitzar una "mateada" per la Pau, on cadascú tenia el seu propi "mate”, a punt per
beure (beguda feta a partir de la infusió d'una planta, un autèntic ritual social!). Després van compartir
experiències i van fer jocs.
- A Itàlia, la cursa virtual es va dur a terme amb un grup de Joves Ambaixadors de Pau, va començar amb el
“pas del testimoni”, que va tenir lloc amb alguns Joves Ambaixadors de Jordània i va continuar amb la
música, testimonis amb el compromís de difondre la Pau.
- A l’ Egipte durant l’esdeveniment es van intercalar tallers, cançons i pregàries.
- A la R.D del Congo es van expressar els talents artístics, pintant Mandales de Pau.
En resum aquest anys la Run4Unity ha posat la fantasia en acció!!!!

➢#Daretocare
Durant aquest any marcat per la pandèmia, la xarxa de”Living Peace” no s’ha aturat, al contrari han nascut
moltes iniciatives per donar resposta a alguns dels nombrosos reptes. Per tant, era natural participar a la
campanya #Daretocare - "atreviu-vos a cuidar", llançada pel Moviment “Joves per un Món Unit! Fer-se càrrec,
interessar-se, tenir cura activament dels més vulnerables, tenir cura del Planeta, estar atents als problemas de
la societat.
Alguns exemples:
• milers de cartes de suport i encoratjament enviades als hospitals, per a pacients, però també per a personal
sanitari, a llars d’avis, a entres de desintoxicació, a diferents parts del món.
• Recollida i distribució de productes bàsics de primera necessitat per a persones aïllades i / o vulnerables com
al Nepal, Tunísia, Brasil, Portugal.
• Iniciatives internacionals virtuals destinades a donar a conèixer la normativa anticovid, com la campanya "Em
quedo a casa", per promoure la seguretat i la integritat de cada persona: la responsabilitat de formar part de
la solució, això també contribueix a la Pau al món.
• Participació activa i constant en una iniciativa d’assistència i proximitat adreçada a un grup de persones sense
llar al Brasil mitjançant la distribució d’àpats i proporcionant allotjament temporal durant el període de
pandèmia.
• Activació immediata de joves i adults després de l'explosió de Beirut, Líban: ajuda per a la neteja de runes a
l'interior de cases i carrers, atenció als ferits i distribució dels àpats als desplaçats.
• Iniciatives, per exemple al Congo, per a la producció de mascaretes que es van distribuir gratuïtament en
regions aïllades o a comunitats desfavorides.
• Tot i el període de “confinament”, els alumnes d’una escola a l’Argentina van trobar la manera de posar en
marxa un projecte mitjançant la metodologia 6x1. Així doncs, van fer circular la seva solidaritat "concreta" dins
d'un hospital pediàtric on els nens s'avorrien al no poder rebre visites a causa de la pandèmia: van fer jocs a
casa que després van ser lliurats a l'hospital.

EL REMEI DE L’ART
En aquest període ens vam adonar de la importància de l’art per al benestar i la Pau. Diverses propostes de
“Living Peace” han tingut un valor artístic.
Segur que la iniciativa que va sorprendre a tothom per la seva àmplia participació, va ser la segona edició de
Canto pela Paz, on cors infantils i juvenils de la xarxa internacional van presentar cançons de Pau. Aquesta
iniciativa, nascuda juntament amb l'Associació Canto Pela Paz, té com a objectiu reunir els més joves de
diferents religions i esglésies cristianes per construir la Pau a través del llenguatge universal de la música. De
fet, hi van participar 30 grups de 24 països. L’emissió en directe va ser realitzada per dos joves de” Living
Peace” Portugal i va arribar a 3620 visualitzacions a Youtube, 2400 el mateix dia, confirmant que en temps de
pandèmia, estrès i angoixa, l’art és un remei que cura i alleuja.

➢Comunicació
o El setembre de 2020, es va publicar la guia del projecte per al nou curs escolar en 6 idiomes, amb
bones pràctiques,continguts i idees.
o La coordinació internacional mitjançant una plataforma especial proposa mensualment a tots els
membres de la xarxa, activitats de Pau que es duran a terme amb els nois i noies, i també trobades o
esdeveniments internacionals.
o A pàgina web www.livingpeaceinternational.org, traduïda en 5 idiomes, es revisa i actualitza
periòdicament.
o El projecte és present a la pàgina web de l’AMU en el següent enllaç https://www.amu-it.eu/livingpeace/ i a la revista AMU notícies.
o L’AMU ha posat en marxa la Campanya de Nadal per donar suport al projecte “Living Peace”
mitjançant la compra i l’enviament de postals electròniques de felicitació.
o La pàgina de Facebook permet compartir notícies i bones pràctiques de la xarxa, donant visibilitat i
importància a cada petita activitat o experiència.
o Són 4735 persones les que segueixen la pàgina: : https://www.facebook.com/Living-PeaceInternational-317874851740169
o Actualment a la xarxa ”Living Peace” hi ha 30 grups de WhatsApp. Cada grup té entre 20 i 150
membres.

➢Setmana Món Unit
També aquest any “Living Peace” ha près part activament a la Setmana Món Unit, participant en
esdeveniments nacionals i internacionals, a través d’obres socials adreçades als més necessitats, recollint
cartes per a hospitals, difonent cançons de Pau, exposicions virtuals de dibuixos, etc. El projecte s’ha
presentat en cinc ocasions mitjançant enllaços de zoom internacionals que han involucrat molts països dels 5
continents.

