La comunidad para el desarollo humano
La Communauté pour le développement humain
Comunitatea pentru dezvoltarea fiinţei umane
Campania internaţională pentru educaţia activă la NON-VIOLENŢĂ. Răspunsul în faţa violenţei,
primul flagel mondial actual. Iniţiată de către Comunitatea pentru dezvoltare a fiinţei umane.
Organizaţie creată de către Mişcarea Umanistă.

VIOLENŢA ESTE PRETUTINDENI
Violenţa, problemă fundamentală de actualitate pe întreaga planetă, se dezvoltă în mod periculos în cadrul fiecărei societăţi,
invadând toate domeniile vieţii.
Nu este vorba numai de violenţa fizică, întâlnită în războaie, atentate, torturi, asasinate sau agresiuni. Se constată de
asemenea o violenţă economică care se exprimă prin exploatare, şomaj, condiţii precare de lucru, inegalităţi salariale,
acumulare de datorii, mizerie, foamete, angajarea de copii, etc. Discriminarea, segregarea şi xenofobia reprezintă violenţe
rasiale. Fanatismul, fundamentalismul, intoleranţa sunt violenţe religioase. Şantajul, presiunea, lipsa de comunicare,
izolarea, resemnarea ... sunt violenţe psihologice. Discriminarea femeilor, a tinerilor, a persoanelor în vârstă, a
homosexualilor, a bolnavilor sau a handicapaţilor reprezintă de asemenea o formă de violenţă. În fine, putem vorbi de
violenţă şi atunci când indivizii alunecă pe calea drogului, a alcoolului, a medicamentelor, a nebuniei sau a sinuciderii.
Cine nu se confruntă sub o formă sau alta cu violenţa în căminul său, în cartierul său, la locul de muncă sau la şcoală ... ?
Cum să procedăm pentru a nu o mai provoca, pentru a împiedica să acţioneze asupra noastră?
Aceste violenţe care se exprimă la nivel de individ sau de grup social sunt produsul unui sistem inuman unde banul este
rege. Este vital să învăţăm a ne modifica comportamentul personal într-o direcţie non-violentă.
Este vital să acţionăm în faţa inegalităţilor, nedreptăţilor şi conflictelor sociale, folosind metodologia pentru educaţie activă la
non-violenţă.

DE LA CINE VA VENI RĂSPUNSUL?
De la toţi cei care vor să înveţe cum să depăşească violenţa zilnică. De la membri ai mediului educaţional din universităţi,
instituţii şi colegii. De la actori sociali din colectivităţi şi asociaţii. De la părinţi. De la familii. De la toţi cei care vor să-şi
asume responsabilităţi directe pentru a elimina violenţa.

PROPUNERE

Reuniuni şi conferinţe în universităţi, colegii, asociaţii, întreprinderi, sindicate, adunări de cartier.
Întâlniri-atelier bazate pe experienţa participanţilor şi pe soluţiile găsite împotriva conflictelor violente.
Seminar de pregătire, cu o durată de 2 zile, destinat celor care-şi asumă responsabilitatea derulării proiectului.
Întâlniri săptămânale în cadrul cărora se aprofundează metodologia pentru non-violenţa activă şi se organizează
activităţile campaniei.

CONSECINŢELE ACŢIUNII NON-VIOLENTE
Un comportament non-violent activ permite individului să-şi proiecteze viitorul şi să dea vieţii sale un sens constructiv, să
producă schimbări pozitive în societate.
Comportamentul non-violent se manifestă în viaţa personală printr-o schimbare de atitudine iar la nivel social prin :
solidaritate şi afecţiune faţă de ceilalţi
angajament responsabil în situaţii dificile şi stări conflictuale ce au loc în societate
exprimarea clară a poziţiei în faţa nedreptăţilor
bucuria de a se angaja împreună cu alţii în apărarea unei cauze juste
refuzul de a fi complice la violenţă chiar prin nerespectarea ordinelor şi a obligaţiilor ce cauzează prejudicii fiinţei umane
a face mai mult decât a critica.

MIJLOACE DE DIFUZARE
Afişaj, distribuire de broşuri şi manifeste, contacte cu mass-media locală şi naţională, editarea de ziare de cartier, crearea
de buletine informative electronice, site WEB în care să se prezinte toate activităţile legate de campania la nivel internţional.

FINANŢARE
Toţi actorii proiectului sunt voluntari şi îşi autofinanţează activităţile. Atelierele şi seminariile sunt gratuite. Orice sprijin
material şi financiar este binevenit.

Comunitatea pentru dezvoltarea fiinţei umane : Instituţie internaţională, socială şi culturală cu scop non-lucrativ a cărui

activitate pentru propagarea culturii non-violenţei este recunoscută de către ONU. Comunitatea aderă la curentul de idei “Noul Umanism”,
cunoscut ca Mişcarea Umanistă. Lucrarea colectivă de referinţă: “Cartea Comunităţii”.
PENTRU O SOCIETATE DREAPTĂ, SOLIDARĂ ŞI NON-VIOLENTĂ, CE CONSIDERĂ FIINŢA UMANĂ CA VALOARE CENTRALĂ.
Lansată în 2001, în America Latină, campania s-a extins deja în Asia, Africa şi Europa.
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