
O Programa de Educação para a Paz beneficiou 
milhares de detentos em todo o mundo e está 
prestes a beneficiar outros milhares depois que os 
voluntários o apresentaram recentemente aos 
líderes da Conferência da Associação Internacional 
de Correções e Prisões (ICPA 2019). 

A inovadora série de workshops sobre bem-estar 
ajuda os detentos e outros grupos a descobrir seus 
próprios recursos internos, para que possam fazer 
melhores escolhas e experimentar a paz pessoal.  
O programa recebeu elogios de agentes 

penitenciários por melhorar o comportamento dos 
detentos e diminuir a reincidência.

Voluntários da Argentina, Brasil, Colômbia, Chile e 
Uruguai apresentaram o Programa de Educação 
para a Paz na conferência ICPA 2019, realizada de 
28 de outubro a 1 de novembro em Buenos Aires, 
Argentina. Durante um animado painel de 
discussões, eles compartilharam como isso está 
mudando vidas em cada um de seus respectivos 
países.

Foram calorosamente recebidos pelos 
organizadores da conferência, pelo Serviço Federal 
de Prisões da Argentina e por outros líderes de 
instituições correcionais das Américas, Europa, 
África e Ásia. Alguns já estavam familiarizados com 
o programa pelos comentários positivos de seus 
colegas e pela cobertura vista em publicações 
como o Boletim ICPA. 

Outros foram apresentados ao Programa de 
Educação para a Paz pela primeira vez, durante a 
reunião dos voluntários com representantes da 
Jordânia, Fiji, Cingapura, Uganda, Paquistão, 
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líderes de instituições correcionais
internacionais na Argentina

Zimbábue, Moçambique, Ilhas Salomão e Etiópia, 
entre outros.

O nome da conferência ICPA 2019 foi 
“Fortalecendo Nossos Pilares Correcionais: 
Direitos, Dignidade, Segurança e Suporte”, e a 
apresentação dos voluntários se encaixou bem 
nesse tema, chamando-o de “Programa de 
Educação para a Paz nas Prisões da América Latina: 
Favorecendo a Dignidade”.

"De tudo o que vi aqui, essa apresentação foi a que 
mais gostei e este produto é o melhor", disse Jeshi, 
um agente penitenciário da Etiópia. “É evidente 
que é preciso começar pelo coração de cada ser 
humano  - não é possível obter resultados de outra 
maneira. Quero implementá-lo nas prisões da 
Etiópia.”

A Fundação Prem Rawat disponibiliza esse 
programa não religioso e não sectário para 
indivíduos e organizações em todo o mundo. Saiba 
como você ou sua organização podem começar a 
oferecer os workshops acessando 
tprf.org/programs/peace-education-program.
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