
sentantes políticos de países como Bélgica, Brasil, 
Canadá, EUA, Guatemala, Itália, Marrocos e Tailân-
dia, entre outros.

30 líderes participaram da apresentação sobre PEP. 
Chris Fisher, voluntário do PEP em Madri, explicou 
como o programa está ajudando as pessoas a vive-
rem vidas mais pacíficas na Espanha e em todo o 
mundo. Posteriormente, alguns vídeos do  PEP 
foram mostrados e uma sessão de Perguntas e Res-
postas. seguido por uma sessão de discussão 
aberta. Foi um encontro dinâmico e algumas pesso-
as expressaram grande interesse em aprender mais 
sobre como encontrar a paz em um mundo cheio de 
caos e violência.

A oficina terminou com aclamações calorosas e 
gratidão dos participantes, como se pode ver nas 
fotos. O fórum foi uma ótima oportunidade de esta-
belecer relações com pessoas de outras organiza-
ções similares que defendem a paz.

Alberto Guerrero e Elena López, membros da equipe 
de gerenciamento da Federação Espanhola de 
Clubes e Centros da UNESCO finalizaram um 
acordo com o Programa de Educação para a Paz 
para futura cooperação na Espanha. Isber Sabrine, 
presidente do Heritage for Peace, mostrou interesse 
no Programa de Educação para a Paz como uma 
ferramenta para ajudar a restaurar a dignidade das 
crianças e jovens da Síria e ensinar-lhes valores 

humanos. Dois professores também perguntaram 
como poderiam começar o PEP em seus institutos 
para beneficiar jovens que correm o risco de exclu-
são social.

Estamos no processo de acompanhamento de 
várias pessoas que conhecemos para oferecer o 
PEP em suas organizações. O PEP é muito acessível 
e facilmente disponível para qualquer entidade ou 
organização que deseje implementá-lo.

Isso me deu uma sensação de esperança: estar 
cercado por tantos líderes que estão tentando 
encontrar soluções para a violência. Sinto que a paz 
é verdadeiramente uma possibilidade para todos os 
seres humanos. O grande potencial do PEP é que ele 
pode ajudar a construir uma base para a coexistência 
pacífica de pessoas diversas dentro da sociedade.

Programa de Educação para a Paz 
apresentado no Fórum da Paz Mundial
em Madri

Tomás del Arco (retratado à esquerda) é voluntário 
da Fundação Prem Rawat (TPRF), que ajuda a 
supervisionar o Programa de Educação para a Paz 
(PEP) na Espanha. Ele foi um dos voluntários que 
recentemente representou o PEP no Primeiro Fórum 
Mundial sobre Violência Urbana e Educação para a 
Coexistência e a Paz em Madri.

Sob o slogan "Madrid, Capital da Paz", a cidade 
recebeu o fórum de 19 a 21 de abril em um famoso 
local cultural chamado La N@ve.
O Fórum foi concebido como um ponto de encontro 
para líderes mundiais, organizações, acadêmicos, 
ONGs e outros para refletir sobre as causas da 
violência urbana e promover soluções. 

A ideia nasceu em uma reunião dos prefeitos de 
Madri e de Paris, Manuela Carmena e Anne Hidalgo, 
logo após os terríveis ataques ocorridos em novem-
bro passado na capital francesa.

O PEP foi um dos 90 programas que os organiza-
dores escolheram incluir no fórum, entre 350 
propostas.

Foi uma honra para a equipe do PEP ser convidada 
para o evento. Foram três dias de atividades inces-
santes, consistindo de sessões de informação, 
mesas redondas, oficinas, concertos, discursos, 
uma minimaratona para crianças e muito mais. Parti-
ciparam do Fórum muitas figuras notáveis e repre-
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Informações sobre o Programa de Educação para Paz em Português: www.palavrasdepaz.org
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