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„Ondas de mudança‟ da Peace Partners: 
„Um Evento com um Sentimento Brilhante‟ 

 

 
 Postado por Jake Frankelem 10 set 2019   

 

Na celebração do Dia Internacional da Paz da ONU, no dia 21 de setembro, a instituição de caridade 
inglesa Peace Partners, parceira da Fundação Prem Rawat, organizou um evento com a participação de 
uma variedade de artistas e líderes que abordaram o papel inovador que o Programa de Educação para a 
Paz pode desempenhar no contexto da violência e de outros problemas. Leia o relatório em baixo do 
Diretor da Peace Partners Juli Hammersley sobre o evento “Ondas de Mudança” e depois veja um vídeo 

do mesmo. Obrigado a todos os que fizeram deste evento um sucesso. 

 
Cerca de 70 pessoas de diversas origens e organizações 
participaram no fórum “Ondas de Mudança” no Croydon‟s 
Fairfield Halls em South London. O evento de um dia foi 
organizado pela Peace Partners em conjunto com a Tutu 
Foundation UK e a Youth Futures. O objetivo do evento, 
tal como foi resumido pelo Dr.Mitesh Desai, coordenador 
do evento, era “refletir sobre como a paz se pode tornar 
numa realidade para nós enquanto indivíduos, para as 
nossas famílias, nas nossas comunidades e, certamente, 
em Países pelo mundo fora.” 

 
Houve apresentações sobre o Programa de Educação para a Paz da Fundação Prem 
Rawat e tínhamos uma zona com materiais sobre o Programa de Educação para a Paz 
disponíveis ao longo do dia, com mais informação para quem quisesse saber mais. O 
Reitor do 6th Form College ficou muito interessado e deseja trabalhar connosco na sua 
faculdade. Vamos ter uma reunião com ele para levar este processo para a frente. 
 
 
 

https://www.tprf.org/pep
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Ficámos encantados pelo facto de o vice-presidente da Câmara de Croydon, bem como 
o Imã da Mesquita de Croydon, terem participado e discursado. Estão ambos 
interessados em desenvolver a paz nas suas comunidades. Havia na assistência uma 
série de grupos da zona de Croydon, cujo trabalho se centra no bem-estar da juventude 
e na resolução de conflitos. 
 
Houve ainda lugar à assinatura do Compromisso 
para a Paz. Formalmente lançado no Parlamento 
Europeu, estamos entusiasmados por juntar 
outros signatários pelo mundo fora que se 
comprometem a desenvolver projetos que 
promovam uma cultura de paz. 
 
A julgar pelas reações dos apresentadores, 
participantes (e até por alguns dos membros do 
pessoal que ajudou no evento!), bem como pelos 
novos contactos estabelecidos, este evento de 
celebração à paz, preparado ao longo de vários 
meses, foi um sucesso maravilhoso! 
 
Entre os comentários dos participantes, tivemos: “um evento espantoso”, “um dia 
fantástico”, “um evento com um sentimento brilhante”, “foi um prazer lá estar”, “um 
evento maravilhoso”. 
 
E seguramente parece que a audiência que assistiu ao evento por vídeo em stream 
também sentiu o benefício. Um espectador da Austrália comentou: “Ontem à noite, 
assisti durante horas juntamente com o meu filho, a mais de mil quilómetros de 
distância. Tínhamos os telemóveis ligados para podermos comentar e desfrutar juntos. 
Fantástico. Obrigado à equipa do Peacecast.tv, à Peace Partners U.K. e a todos os que 
contribuíram. 
 
Estamos agora em contacto com os convidados que estão interessados no Programa de 
Educação para a Paz e vamos trabalhar com eles para os ajudar a facilitar o curso. 

 

http://www.pledgetopeace.eu/
http://www.pledgetopeace.eu/
http://peacecast.tv/

