CULTURA DA PAZ E NÃO-VIOLÊNCIA
“ Cultura da Paz é um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos e estilos
de vida baseados no respeito à vida, ao fim da violência, à prática da não-violência por
meio da educação, diálogo e cooperação”
Unesco/1999 – Assembléia Geral
Ao proclamar o ano 2000 o Ano Internacional da Cultura de Paz, e o período de 2001 a
2010 a "Década Internacional por uma Cultura de Paz e Não-Violência para as Crianças
do Mundo", a Assembléia Geral das Nações Unidas demonstrou total conformidade com
essa prioridade da UNESCO. Na preparação do Ano Internacional da Cultura de Paz, foi
lançado em 04 de março de 1999, em Paris, o Manifesto 2000 por uma Cultura de Paz e
Não-Violência, elaborado por personalidades laureadas com o Prêmio Nobel da Paz
conjuntamente com as Nações Unidas e a UNESCO.

MANIFESTO 2000
1. “Respeitar a vida”. Respeitar a vida e a dignidade de cada ser humano sem
discriminação nem preconceito.
2. “Rejeitar a violência”. Praticar a não violência ativa, rejeitando à violência em todas as
suas formas: física, sexual, psicológica, econômica e social, em particular contra os mais
vulneráveis, tais como as crianças e os adolescentes.
3. “Ser generoso”. Compartilhar meu tempo e meus recursos materiais no cultivo da
generosidade e por fim à exclusão, à injustiça e à opressão política e econômica.
4. “Ouvir para compreender”. Defender a liberdade de expressão e a diversidade cultural
privilegiando sempre o diálogo sem ceder ao fanatismo, à difamação e à rejeição.
5. “Preservar o planeta”. Promover o consumo responsável e um modo de
desenvolvimento que respeitem todas as formas de vida e preservem o equilíbrio dos
recursos naturais do planeta.
6. “Redescobrir a solidariedade”. Contribuir para o desenvolvimento de minha
comunidade, com a plena participação das mulheres e o respeito aos princípios
democráticos, de modo a criarmos juntos novas formas de solidariedade

Fonte:www.brazilsite.com.br/paz/cultura.htm
Fonte: www.comitepaz.org.br/a_unesco_e_a_c.htm

