Vinte e Sete Escolas
assinam o “Compromisso para a Paz”
do Parlamento Europeu
Los Angeles, dezembro, 2013— Um pedido
para que as escolas pudessem desempenhar um papel num processo de levar a
paz a todo o mundo ganhou força depois
de representantes de 27 instituições e
associações educacionais italianas terem
assinado o documento “Compromisso
para a Paz” do Parlamento Europeu.
Em cerimónias ocorridas em Mazara del
Vallo, em Itália, os grupos também
concordaram
em
participar
numa
iniciativa em todo o país, patrocinada pelo
Ministério
da
Educação
italiano
e
organizada pela associação não lucrativa
Percorsi, em colaboração com a Fundação Prem Rawat (TPRF) e outras instituições
educacionais, com a finalidade de tornar
a consciência da paz um tópico prioritário
para as instituições educacionais em toda
a Itália.

O Fundador da TPRF, Prem Rawat,
reconhecido no mundo inteiro como
Embaixador da Paz, foi o orador principal
do encontro. "O papel que as instituições
podem desempenhar em prol da paz,"
disse o Sr. Prem Rawat no seu discurso, "é
tentar colocar-nos em contacto connosco
mesmos, a fim de que o processo da paz e
da compreensão possa continuar a
desenvolver-se para nós muito depois de
termos deixado essas instituições. Penso
que é isso que elas têm de fazer pela paz."

O evento teve lugar no segundo
aniversário do lançamento da Declaração
de Bruxelas “Compromisso para a Paz”.
Essa declaração, convidando os representantes da União Europeia a afirmar o
seu compromisso para a paz, foi patrocinada pelo Primeiro Vice-Presidente do
Parlamento Europeu, Gianni Pittella, numa
conferência, em novembro de 2011,
chamada "Paz e Bem-Estar: os Valores
Fundadores da União Europeia."

Segundo Angelo Ditta, o consultor para os
direitos humanos do Presidente da Câmara
de Mazara del Vallo, Nicola Cristaldi, vai
ser realizado um “Dia da Paz” formal em
Mazara, na próxima primavera, para
promover iniciativas de paz em Itália. O
Presidente da Câmara disse que a TPRF, o
Parlamento Europeu e a Associação
Percorsi vão todos desempenhar um papel
na organização do acontecimento.
No final das assinaturas do aniversário, o
Vice-Ministro da Cultura e das Políticas
Sociais do Parlamento Europeu, Danilo di
Maria, louvou o compromisso para a paz
evidenciado pelos funcionários e associações educacionais que participaram no
evento.
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