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INVITATIE
NONVIOLENTA si PACE - VIZIUNEA FEMEILOR din ROMANIA
ASOCIATIA FEMEILOR DIN ROMANIA, prima si cea mai reprezentativa
organizatie de femei , organizatie nonprofit cu o activitate de 13 ani in
promovarea unui statut corespunzator al femeilor ,are placerea sa va salute!
Va invitam sa participati la evenimentul organizat de A.F.R.ce va avea loc
la Bucuresti
luni 27 octombrie, orele 9,30-18,30, la Centrocoop
(str.Brezoianu nr.31, Sala de Consiliu) ,organizat de A.F.R. in cadrul
programului „Viziunea Femeilor asupra Nonviolenţei şi a Păcii”.
Proiectul este sustinut de catre Asociaţia Internaţională a Reconcilierii
– IFOR din Olanda cu care A.F.R a mai organizat evenimente in 1998, 1999 si
2000 si se bucura de colaborarea Retelei Nationale a Organizatiilor de/pentru
femei -RNOFR) si participarea unor reprezentanti de seama ai societatii
rominesti
„Viziunea Femeilor asupra Nonviolenţei şi a Păcii” este un program
destinat să furnizeze participanţilor cunoştinţele necesare, raţiunea şi voinţa
pentru rezolvarea pe cale paşnică a conflictelor, având ca scop prevenirea şi
diminuarea violenţei în comunităţi prin difuzarea conceptului de nonviolenta pe o
largă arie socială.
Proiectul a fost creat pentru a ajuta participanţii să-şi consolideze
cunoştinţele şi să înţeleagă mai bine structura şi dinamica conflictelor şi a tuturor
formelor de discriminare, injustiţie şi violenţă şi să-şi dezvolte abilităţi,
instrumente şi moduri de abordare folositoare pentru construirea păcii,
transformarea conflictelor,pentru dezvoltarea socială şi democratizare realizate
prin puterea femeilor.
Dorim să dezvoltam o reţea ideală de promovare a nonviolenţei şi a
cooperării valorilor şi mentalităţilor şi să încurajăm rezolvarea pe cale paşnică a
conflictelor la orice nivel.
Programul „Viziunea Femeilor Asupra Nonviolenţei şi a Păcii” este
destinat să ajute practicanţii, politicienii, lucrătorii din domeniul social şi pe cei din
componenţa ONG-urilor să promoveze schimbarea în vederea dezvoltării
comunităţilor, dar şi pentru transformarea violenţei directe, structurale şi
culturale.
Va rugam sa confirmati participarea dvs.pina in data de 25 octombrie a.c. prin
tel/fax 3159859 sau e-mail afr@afr.ro
Liliana Pagu, presedinte A.F.R.

