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Educação para a Paz ganha a atenção de
funcionários correcionais do Reino Unido. 
Helen Caton-Hughes é diretora gerente de uma 
consultoria internacional especializada em 
desenvolvimento de liderança. Com sede na Europa, 
ela atua como voluntária de eventos e comunicações 
da Fundação Prem Rawat (TPRF) e desempenhou um 
papel fundamental na organização de uma recente 
exibição e fórum do filme Paz Interior em Londres. 
Neste blog, ela fornece uma atualização sobre os 
resultados do evento e como isso está ajudando a dar 
destaque a o Programa de Educação para a Paz (PEP).

Em 15 de junho de 2016, a TPRF fez parceria com 
a Tutu Foundation UK para sediar um evento no 
British Film Institute (BFI) para uma exibição do 
filme Paz Interior, que documenta o impacto 
notável do Programa de Educação para a Paz nos 
presos do Texas.
Seguiu-se um painel de discussão com o fundador 

da TPRF Prem Rawat e representantes de mais alto 
nível dos serviços de Justiça do Reino Unido, 
incluindo Peter Clarke, chefe do Departamento de 
Prisões e o presidente do painel, Lord Tom McNally, 
também presidente do Conselho de Justiça da 
Juventude do Reino Unido. O evento ajudou a 
apresentar o PEP a líderes no campo de reabilitação 
criminal em todo o Reino Unido e na Irlanda.

Como pano de fundo do evento, existem dois 
programas de Educação para a Paz em curso nas 
instalações penitenciárias da área - um na prisão de 
Thameside em Londres e outro na prisão de Moun-
tjoy, perto de Dublin, na Irlanda. Detentos, funcio-
nários e governadores pertencentes a essas duas 
instituições apoiam a PEP por causa do efeito 
calmante que ele tem nas pessoas. Eles também 
encorajam seus colegas de outras prisões a facilitar 

o Programa de Educação para a Paz em outros luga-
res da região.

A audiência no BFI consistiu em profissionais da 
justiça criminal, organizações não governamentais, 
organizações voluntárias de reabilitação, vários 
acadêmicos, bem como representantes da TPRF e 
outros. Eles pareciam bastante felizes com o evento. 
Eu sou britânico, então posso estar subestimando; 
as pessoas ficaram encantadas e tivemos depois 
alguns lindos e-mails de agradecimento. A equipe 
do PEP os está respondendo, e as discussões para 
iniciar o programa em outras prisões do Reino 
Unido estão em andamento com os governadores.

Um dos anfitriões da BFI era uma senhora chamada 
Jean Blake, que facilita a PEP na prisão de Mountjoy 
e ela convidou vários policiais de lá para o evento. 
Outro governador disse a Jean o quanto eles 
realmente gostaram do evento e que todos esta-
vam comentando a respeito com outros oficiais.

Isso é maravilhoso porque o boca a boca tem o 
poder de difundir a consciência da educação para a 
paz. Fiquei particularmente impressionado com o 
fato de que quatro funcionários da Mountjoy apro-
veitaram o tempo e esforço para "atravessar as 
águas" com as bênçãos do principal governador de 
Mountjoy - que pessoalmente pediu que outros 
funcionários cobrissem os deveres desses colegas 
para que eles pudessem participar. 

Um membro de uma organização chamada Oasis 
Para a Paz nos contou: "Achei o documentário extre-
mamente inspirador. Foi incrível que Prem estivesse 
lá e que nós pudemos ouvi-lo falar”. 

Sonja Miley, diretora de engajamento da comunida-
de para a organização de direitos humanos da 
Waging Peace também nos enviou uma resposta 
adorável.
"Foi incrivelmente inspirador e emocionante", disse 
ela. "Eu sinceramente captei o princípio dos ensina-

mentos de Prem Rawat, que ecoam em muitos 
ensinamentos nos dias de hoje, um ensinamento 
que pode mudar o mundo para melhor – dando 
apoio às pessoas para se conectarem aos seus cora-
ções, buscarem as próprias respostas.”

Havia vários policiais no evento, incluindo um 
oficial sênior da prevenção ao terrorismo em 
Londres.
Um deles disse: "Fiquei muito emocionado pelo 
documentário Paz Interior. Atualmente, atuo na 
Polícia Metropolitana como oficial de engajamento 
da comunidade. Estou muito interessado em saber 
mais sobre ser um facilitador [PEP] e gostaria de 
criar uma iniciativa para apoiar os internos que 
retornam à comunidade, continuar dando apoio ao 
programa e realizar eventos comunitários para 
promovê-lo e compartilhá-lo".

Há um crescente interesse no PEP agora, e estou 
muito entusiasmada. Vejo uma oportunidade mara-
vilhosa de fazer a diferença na vida de prisioneiros e 
ex-internos, e eu gostaria de agradecer Lesley 
Cooper e todos os outros voluntários do TPRF que 
ajudaram a tornar este evento tão exitoso.
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