Trilhando o caminho na

'Rua da Paz e do Respeito'
Gangues de jovens violentos em Ibarra,
Equador, canalizaram os seus esforços para
a paz, depois de terem assistido ao
Programa de Educação para a Paz (PEP)
da TPRF.
No final de 2012, ambos os gangues de
Ibarra – os Bloods e os seus rivais, Latin Kings
– perderam um elemento, na sequência
de hostilidades crescentes. Estas mortes
chocaram ambos os lados e nenhum
conseguia invocar a vontade de retaliar.

Quando Murtha apresentou os princípios
do PEP aos membros do gangue, algo
lhes fez sentido. Muitos dos membros do
gangue optaram por participar em
encontros semanais, a fim de explorarem
alternativas ao ciclo da retaliação,
desespero e dor. “A perspetiva de Prem
sobre a paz abriu-lhes gradualmente a
consciência para novas possibilidades,”
disse Murtha, “e eles viram que tinham
uma possibilidade de escolha. Iriam
liderar pelo exemplo e seguir numa
direção diferente.”

Sentindo que os Bloods poderiam estar
abertos à mudança, o Dr. Angel Castillo,
na altura Diretor Regional da Educação
de Ibarra, convidou Paul Murtha, diretor
local da Vibrant Village Foundation (VVF),
para se encontrar com líderes dos Bloods,
a fim de lhes apresentar uma nova forma
de resolverem conflitos pessoais de longa
data. A VVF, uma organização de serviços
sociais, tem um passado de parceria com
a TPRF.

Gradualmente, em resultado desta nova
perspetiva, os jovens começaram a
constatar alterações de comportamento
neles próprios. Um jovem relatou que,
quando um membro do gangue rival o
insultou, “pela primeira vez, não me deixei
ir numa reação compulsiva. Fiz uma
pausa, tolerei os insultos, afastei-me e
mantive a calma.”
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A VVF prontificou-se a dar os passos
necessários para conseguir emprego
remunerado – e um escritório – a quatro
dos líderes mais entusiásticos. Continuando
a trabalhar dentro do enquadramento
dogangue, formaram a “Rua da Paz e do
Respeito” (ou RPR) para promoverem
programas anti-droga e anti-violência.
Incorporaram elementos da mensagem de
Prem Rawat e desenvolveram apresentações para alunos em grupos de risco,
com vídeos sobre a paz, testemunhos,
jogos interativos e outras atividades
práticas. Presentemente, também dão
apoio ao programa do PEP na prisão de
Ibarra.

Em junho de 2013, durante um evento
público com Prem Rawat, dois membros da
RPR foram convidados para se encontrarem com ele. Inspirados pelo seu
carinho e incentivo, continuam a espalhar
a sua mensagem. A faixa, feita por eles,
anunciando “A Paz não só é possível,
como é inevitável” constituiu um dos
momentos altos do desfile de Natal de
Ibarra. Os Bloods e os Latin Kings assinaram
entretanto um acordo formal de paz, que
incorpora aspetos e objetivos fundamentais
do PEP. Estão a dar passos práticos para
provar que, de facto, a paz é possível.

