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Conferências Canadianas Sobre Justiça Acolhem 

Programa de Educação para a Paz 
 

 
 21 Jan, 2020 

 
Agradecemos aos voluntários que apresentaram o Programa de Educação para a 
Paz nas recentes conferências canadianas sobre justiça e que escreveram este artigo 
acerca dessa sua experiência: Annelies Bertsch, Marielle Comeau, Anne De Lorimier, 
Nicole Huron, Michel Klamphe Berthe Provencher. 
 
No final do ano passado, a nossa equipa de voluntários canadianos apresentou 
o Programa de Educação para a Paz, da Fundação Prem Rawat em duas conferências 
nacionais promovidas pela Associação de Justiça Criminal Canadiana (AJCC) e pelo 
Simpósio Nacional de Justiça de Reparação (SNJR). As duas entidades atraíram um 
ilustre grupo de académicos, juízes, representantes governamentais, políticos e 
criminologistas, muitos dos quais ficaram entusiasmados ao tomar conhecimento de como 
o Programa de Educação para a Paz podia ir ao encontro dos seus esforços para ajudar 
as pessoas. 

Participámos em primeiro lugar na conferência bianual 
da AJCC, que este ano, em parceria com a Sociedade 
de Criminologia do Quebeque, teve lugar na bela e 
histórica Cidade de Quebeque, no Canadá. A 
diversidade de sessões plenárias, filmes, investigação 
e serviços de apoio a vítimas e agressores em termos 
humanos e de reintegração foi óbvia durante toda a 
conferência. A conferência celebrava os 100 anos de  
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justiça criminal - com ênfase na justiça. Era a celebração de uma visão de futuro a apoiar 
a investigação e as iniciativas para ajudar as pessoas a fazerem mudanças conscientes e 
a lembrarem-se da sua humanidade comum. 
 
O Programa de Educação para a Paz enquadra-se bem neste contexto pela sua 
demonstrada capacidade de ajudar os participantes a fazerem melhores escolhas e a 
viverem vidas mais preenchidas.  
 
Foi-nos proporcionado apresentar uma exposição do Programa de Educação para a Paz 
no átrio principal do hotel. Ficámos numa posição ideal entre os 450 delegados, que 
visitaram regularmente a nossa exposição, para falar connosco acerca de como poderiam 
integrar o programa nas suas iniciativas. Também estivemos presentes nos plenários e 
nos workshops, que nos ajudaram a conectar-nos tanto com os apresentadores como 
com os delegados. Fomos calorosamente bem recebidos e eles aperceberam-se do papel 
que o Programa de Educação para a Paz podia desempenhar dentro da comunidade de 
justiça criminal. 

 
Depois, o Simpósio Nacional de Justiça de Reparação teve 
lugar em Banff, Alberta, onde um voluntário representou o 
Programa de Educação para a Paz. O tema dessa 
conferência nacional era “Perspetivas Diversas, Soluções 
Significativas,” com delegados de todo o Canadá, Alemanha, 
Brasil e Nova Zelândia. A conferência proporcionou uma 
oportunidade preciosa para encontrar e estabelecer  
parcerias com pessoas dedicadas à justiça de reparação, à 
reconciliação, à amnistia e à verdade. Pudemos apresentar o 
Programa de Educação para a Paz a um grupo recetivo de 
profissionais e voluntários.  
 
Estar presente em conferências de justiça criminal e de 
recuperação ajuda o Programa de Educação para a Paz a crescer e a ganhar um 
reconhecimento internacional acerca de como melhorar vidas. Os participantes dessas 
conferências são pessoas apaixonadas pelo seu trabalho e gostámos imenso de poder 
apresentar a muitas delas a maneira como o programa pode ser integrado nos seus 
esforços para ajudar as pessoas.   
 
Uma dessas pessoas é uma senadora canadiana que passou muito tempo da sua carreira 
envolvida com a comunidade prisional. Depois de ter falado na conferência de Quebeque 
acerca da reforma prisional, ela e o seu assistente parlamentar solicitaram e receberam 
os materiais do Programa de Educação para a Paz. Outro participante com quem falámos 
está a planear agora tornar-se no primeiro facilitador do Programa de Educação para a 
Paz no agreste território a noroeste de Yukon, apresentando os workshops a jovens 
desfavorecidos. 
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Também nos encontrámos com um professor de uma universidade de Calgary que está a 
planear mostrar “Inside Peace” nas suas conferências internacionais acerca da reforma 
prisional, e que incluem um evento na Universidade de Bhubaneswar, na Índia. “Inside 
Peace” é um documentário premiado, que certamente ajudará a fazer sucesso nos seus 
eventos, uma vez que mostra a transformação ocorrida nas vidas de reclusos texanos.  
 
A nossa equipa de voluntários continua a acompanhar e a estabelecer elos para dar 
seguimento aos contactos que fizemos durante as conferências. Aguardamos com 
expectativa ver mais pessoas, de todas as que encontrámos, a apresentarem o curso nas 
suas organizações e comunidades.    

  

 

https://www.insidepeacemovie.com/
https://www.insidepeacemovie.com/
https://www.insidepeacemovie.com/

