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“Fii schimbarea pe care vrei să o vezi!”
Mahatma Gandhi
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1. introducere
Anul 2003 a însemnat un an important pentru dezvoltarea Institutului. Aflat în faza de
creştere, la trei ani de la înfiinţare (martie 2001), PATRIR a continuat atât să deruleze
câteva din campaniile şi programele începute în anii anteriori cât şi să dezvolte noi linii
de acţiune bazate pe dorinţa de a închega şi folosi mai bine experienţa acumulată în
perioada care a trecut de la înfiinţare.
Raportul de faţă îşi propune să împărtăşească viziunea şi munca noastră din
perspectiva rezultatelor calitative şi cantitative. Documentul doreşte să promoveze
onestitatea, transparenţa şi democraţia pe care le practicăm, ca abordări fundamentale
în ceea ce facem; este destinat partenerilor, membrilor PATRIR, instituţiilor,
organizaţiilor, grupurilor şi persoanelor interesate de domeniile în care activăm. Nu în
ultimul rând, raportul de faţă se doreşte a fi un gest de apreciere la adresa eforturilor
tuturor celor care au contribuit din punct de vedere uman, financiar şi material la
acţiunile derulate în ultimul an.
Dedicăm materialul precum şi activitatea noastră comunităţilor din România şi din lume
care lucrează pentru transformarea conflictelor pe cale paşnică, prin empatie,
creativitate şi nonviolenţă.

2. ce este raportul anual PATRIR
Raportul anual 2003 conţine informaţii despre programele, campaniile, proiectele şi
activităţile pe care le-am organizat în cele 12 luni ale anului. Acestea sunt structurate în
funcţie de anvergura, complexitatea şi durata lor. De asemenea, materialul cuprinde
informaţii despre resursele materiale şi financiare utilizate precum şi despre oamenii
care au făcut posibilă derularea activităţilor.
În rândurile următoare vom încerca, prin urmare, să răspundem cât mai amănunţit
întrebărilor cine suntem noi, ce facem, care ne sunt valorile şi principiile, ce urmărim
pentru anul 2004.

3. cine suntem noi
PATRIR este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit, independentă din punct de
vedere politic, fondată în martie 2001. Principiile şi valorile noastre de bază sunt
nonviolenţa, transformarea conflictelor, creativitatea, empatia, diversitatea, dezvoltarea
durabilă, promovarea drepturilor omului şi a justiţiei sociale, democraţia ca bază a
societăţii, dezvoltarea conştiinţei şi analizei critice şi constructive din punct de vedere
social, cultural, politic şi economic.
- Misiune
Misiunea Institutului este de a promova transformarea conflictelor pe cale paşnică.
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- Motivaţie
PATRIR a apărut în România în urma a numeroase dialoguri cu reprezentanţi ai
numeroase sectoare sociale, ca răspuns la nevoia de schimbare din comunităţile
autohtone. Înfiinţarea Institutului la Cluj - Napoca se mai bazează pe diversitatea şi
bogăţia extraordinară din punct de vedere cultural şi istoric a zonei, precum şi pe
oportunitatea pe care o oferă din acest punct de vedere ca spaţiu-gazdă. Intenţia
PATRIR este de a sprijin comunităţile în dezvoltarea lor şi în încercarea de a transforma
provocările cu care se confruntă.
- Cum ne îndeplinim misiunea
Abordarea noastră îmbină cercetarea cu acţiunea, pentru o eficienţă sporită în ceea ce
priveşte rezultatele. Celor doi piloni de bază li se adaugă alte două dimensiuni la fel de
importante: instruirea, necesară acumulării şi aprofundării de cunoştinţe noi, precum şi
diseminarea, care asigură legăturile dintre comunităţi respectiv răspândirea mesajului
pe care vrem să-l promovăm. Abordarea noastră îmbină diagnoza necesară identificării
problemelor şi provocărilor, cu prognoza şi terapia, importante pentru ca procesul să fie
complet, în egală măsură critic şi constructiv, iar soluţiile să fie puse în practică.

4. proiecte derulate în 2003
De-a lungul anului 2003 am derulat cel mai mare număr de acţiuni din toţi cei trei ani de
existenţă a Institutului, clasificate în centre, programe, campanii şi activităţi. Puteţi citi în
cele ce urmează datele principale legate de derularea acestora, cu menţiunea că mai
multe informaţii şi detalii pot fi obţinute la cerere de la coordonatorii programelor şi
proiectelor respective.
1. Programe permanente ale PATRIR

Campania pentru Pace in Lume (CPL)
• obiective generale şi descriere
CPL a fost iniţiată în cadrul Institutului Român pentru Acţiune, Instruire şi Cercetare în
Domeniul Păcii – PATRIR – şi s-a înscris în cea mai amplă campanie anti-război
desfăşurată vreodată pe plan mondial, cea împotriva războiului din Irak. Niciodată până
acum nu s-a realizat o mobilizare mai mare prin care oamenii, cetăţeni de pe cinci
continente, şi-au făcut auzite vocile pentru a preveni un război pe care îl considerau
nejustificat. Aproape în fiecare ţară există cel puţin o organizaţie ce susţine rezolvarea
conflictelor prin mijloace paşnice şi excluderea alternativei războiului din vocabularul
factorilor de decizie de la nivel naţional şi internaţional, fiind şi împotriva războiului ca
act concret.
Scopul general al Campaniei pentru Pace în Lume îl reprezintă împiedicare prin
mijoace paşnice a oricărui război existent sau pe cale să se desfăşoare în lume.
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Scopul concret este acela de a ne opune acţiunilor violente de orice tip - militare,
economice, culturale - îndreptate asupra copiilor, femeilor şi bărbaţilor din zone de
război.
Obiective:
1. Informarea şi mobilizarea opiniei publice din Romania împotriva acestui război
inuman şi nejustificat.
2. Dezvoltarea unei rezistenţe concrete care să acţioneze împotriva implicării
României în coaliţia de război împotriva Irakului.
3. Promovarea de alternative constructive pentru abordarea directă, transcenderea
şi transformarea constructivă a conflictelor.
4. Colaborarea cu guvernul României şi cu autorităţile locale pentru dezvoltarea
unei politici de pace activă şi constructivă în privinţa prevenirii războiului.
Printre metodele pe care le-am folosit fac parte informarea şi conştientizarea.
• grup ţintă
Locuitorii oraşului Cluj-Napoca.
• activităţile principale şi rezultate obţinute
Perioada de pregătire (septembrie – octombrie 2002)
- vizionarea unor filme-documentare pe tema rezistenţei prin nonviolenţă, a
jurnalismului de război şi a modului prin care se realizează propaganda justificării
unui război în general. Exemple: A force more powerfull, Manufacturing Consent,
Spinning Media Gear.
- traducerea de articole semnate de intelectuali, politicieni şi jurnalişti de renume,
din limbile engleză şi franceză.
- realizarea hărţii conflictului cu actorii implicaţi şi discutarea posibilelor consecinţe
ale războiului conform mai multor scenarii
- efectuarea unui sondaj de opinie de dimensiuni restrânse la nivelul oraşului ClujNapoca
- discuţie deschisă despre diverse aspecte ale conflictului
Cele mai importante evenimente desfăşurate în cadrul CPL, în ordine cronologică, sunt:
-

7 noiembrie 2002 – dezbaterea publică: „Irak-ul în război! De ce m-ar interesa?”,
în cadrul UNIFEST, Casa de Cultură a Studenţilor Cluj-Napoca
28 noiembrie 2002 – discuţie deschisă: „Implicaţiile generale ale unui război în
Irak”, Biblioteca pentru Pace „Gandhi” - PATRIR, Cluj-Napoca
10 decembrie 2002 – manifestaţie publică: „Ziua Internaţională a Drepturilor
Omului”, în Piaţa Lucian Blaga, Cluj-Napoca
12 decembrie 2002 – conferinţa „Conflictul din Irak din patru perspective”,
Facultatea de Ştiinţe Politice, U.B.B., Cluj-Napoca
17 ianuarie 2003 – conferinţa „În căutarea Păcii: Irak, SUA şi restul lumii”, la
Facultatea de Drept, U.B.B., Cluj-Napoca
15 FEBRUARIE 2003 – demonstraţie publică şi marş în Cluj-Napoca,
alăturându-ne celor câteva zeci ce milioane de oameni care au manifestat
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-

-

-

împotriva războiului din Irak, în cadrul celui mai amplu eveniment de acest gen
din istoria omenirii
19 martie 2003 – prezent – editarea „Jurnalului Păcii”, un ziar in variantă
electronică, reprezintă o parte componentă importantă a Campaniei pentru Pace
in Lume iniţiată PATRIR. Jurnalul îşi propune să disemineze informaţii privitoare
la conflictul din Irak şi totodată să promoveze transformarea conflictelor pe cale
paşnică. Jurnalul Păcii are în prezent peste 600 de abonaţi, majoritatea lor fiind
studenţi, profesori, jurnalişti, membri ai unor organizaţii neguvernamentale.
20 martie – 10 aprilie 2003 – Nopţi de veghe organizate în Cluj-Napoca în
memoria victimelor din Irak. In fiecare seara pe întreaga durata „oficială” a
războiului, de la ora 20.00, timp de o jumătate de oră am mobilizat zeci de
persoane din Cluj-Napoca pentru a-şi putea arăta solidaritatea faţă de familiile
victimelor din Irak, prin aprinderea unei lumânări, rostirea unei rugăciuni,
intonarea unui cântec. Evenimentul a stârnit simpatia şi interesul a numeroase
grupuri, generând colaborări ulterioare.
12 aprilie 2003 – manifestaţie publică şi marş de protest în Cluj-Napoca. Cei
prezenţi au citit materiale împotriva războiului şi pentru pace. Acţiunea s-a
realizat împreună cu Greenpeace România. Acoperirea media a inclus aproape
toate ziarele si televiziunile locale.

Această campanie are următoarele rezultate durabile:
a ridicat probleme si întrebări in societatea romaneasca asupra acestui război,
a generat viitoare proiecte şi programe în cadrul PATRIR
a stabilit legături intre organizaţii si indivizi
a dus la formarea unei echipe redacţionale a unui jurnal electronic, „Jurnalul Păcii”,
care în cursul anului 2004 va deveni şi un ziar în variantă tipărită
a consolidat echipa care a demarat programul de educaţie pentru pace în şcolile din
România.
• perioada implementării proiectului
Campania pentru Pace în Lume a dezvoltat activităţi în perioada noiembrie 2002 –
aprilie 2003.
• colaboratori
O parte din manifestările organizate au fost posibile datorită colaborării cu Greenpeace
România.
• echipa proiectului
Alexandru Moldovan, Adrian Gherghel, Lucian Pop, Carmen Moraru, Laura Sandu,
Anca Săndescu, Crina Resteman.
Educaţie pentru Pace
• obiective generale şi descriere
Programul „Educaţie pentru Pace” are ca scop principal promovarea şi implementarea
educaţiei pentru pace ca parte a educaţiei formale şi nonformale în România.
Programul va fi lansat într-o primă fază în şcoli locale începând de la nivel liceal.
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• grup ţintă
Tinerii liceeni din Cluj Napoca
• activităţile principale şi rezultate obţinute
În 2003 un accent deosebit s-a pus pe pregătirea şi instruirea continuă a formatorilor
precum şi pe Crearea unei reţele de colaboratori.
• activităţi viitoare
Începând cu luna aprilie 2004, într-un liceu din Cluj-Napoca se va desfăşura proiectul
pilot al acestui program, care va dura 6 săptămâni. Programul le va oferi tinerilor
informaţii de bază pentru a reuşii să identifice şi să transforme conflictele prin mijloace
paşnice. Un accent deosebit se va pune pe dezvoltarea gândirii critice şi constructive.
În luna august 2004 va avea loc in Cluj-Napoca Şcoala de vară de educaţie pentru
pace. În acest cadru nonformal se vor întâlni 40 de tineri liceeni din comunitatea
clujeană, care vor participa timp de două săptămâni la activităţi interactive de instruire
în domeniul educaţiei pentru pace. Se vor celebra diversitatea, dialogul, creativitatea,
identificarea şi aplicarea soluţiilor paşnice, gândirea critică şi constructivă, respectul
pentru drepturile omului şi multiculturalismul.
În 2004 se vor pune bazele unei reţele naţionale de colaborare între organizaţiile care
activează în acest moment în domeniul educaţiei pentru pace în dorinţa coordonării
activităţilor şi a ajutorului reciproc. Se va colabora intens şi cu Inspectoratele Şcolare
Judeţene, cu profesorii şi părinţii, cu mass-media şi autorităţile locale.
• perioada implementării proiectului
Proiectul a început luna iulie 2003 şi se află în derulare.
• parteneri de specialitate
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Cluj, profesori din cadrul liceelor incluse în program
• colaboratori
Rotaract Bistriţa – Năsăud
• finanţarea proiectului
Finanţarea s-a făcut din bugetul intern al PATRIR.
• echipa proiectului
Szabo Orsolya, Gagy Agnes, Laura Sandu, Anca Săndescu, Adrian Gherghel, Lucian
Pop, Carmen Moraru, Alexandru Moldovan, Kai Brand-Jacobsen
Campania „Salvaţi Roşia Montană”
• obiective generale şi specifice
Campania susţine localnicii din Roşia Montană şi Corna în lupta lor împotriva proiectului
de minerit propus la Roşia Montană. Acţiunile campaniei vizează totodată promovarea
unui plan alternativ de dezvoltare durabilă a zonei. Specificul activităţilor campaniei este
7
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de informare şi conştientizare cu privire la proiect şi impactul acestuia precum şi de
mobilizare a unei opoziţii critice la adresa proiectului şi care în acelaşi timp să sprijine
soluţii constructive la problemele cu care se confruntă locuitorii zonei vizate.
• grup ţintă
Locuitorii din câteva localităţi din zona Roşiei Montane şi valea superioară a râului
Arieş.
•
-

-

-

-

-

-

activităţile principale şi rezultate obţinute
Colectarea de semnături de la aproape 3000 de localnici din Bistra, Arieşeni,
Albac, Horea, Abrud şi Câmpeni pentru organizarea unui referendum regional
privitor la proiectul de investiţie propus de Roşia Montană Gold Corporation.
Organizarea alături de Alburnus Maior şi de Asociaţia Revoluţionarilor „21
Decembrie 1989” a unei manifestări publice la Bucureşti pentru exprimarea
opoziţiei faţă de proiect.
Organizarea în luna mai în colaborare cu Greenpeace România a unei tabere de
pregătire a membrilor campaniei
Organizarea unui seminar de lucru în localitatea Bucium cu scopul de a identifica
un plan de dezvoltare alternativă a zonei. La eveniment au participat localnici,
membrii unor organizaţii neguvernamentale care lucrează în domeniul dezvoltării
durabile în România şi specialişti în alte domenii. Seminarul s-a încheiat cu o
declaraţie a celor prezenţi în sprijinul elaborării şi implementării unui plan
alternativ de dezvoltare a zonei.
Organizarea unei conferinţe de presă la care au participat localnici din Roşia
Montană, reprezentanţi ai unor organizaţii de mediu interesate de derularea
proiectului RMGC, reprezentanţi ai celor cinci Biserici care au enoriaşi în zona
Roşiei Montane şi jurnalişti. La sfârşitul conferinţei cei prezenţi au adoptat o
declaraţie prin care îşi exprimau îngrijorarea şi dezacordul faţă de proiect.
Producerea unui film documentar cu titlul „Feţele Lăcomiei”, care reflectă
impactul produs de proiect până în prezent asupra localnicilor din Roşia
Montană. Filmul a fost realizat în zona afectată şi prezintă interviuri cu localnicii
şi cu autorităţile, cu angajaţi ai companiei miniere de stat şi ai investitorului
RMGC, precum şi exemplul minei de cupru de la Roşia Poieni şi iazului de
decantare de la Geamăna
Organizarea unui marş de solidaritate cu Roşia Montană, în timpul căruia s-a
parcurs pe jos distanţa dintre Cluj - Napoca şi Roşia Montană cu scopul de a
face auzite vocile locuitorilor de pe Valea Arieşului şi totodată de a-i informa pe
aceştia în legătură cu implicaţiile proiectului de minerit.
Editarea unui raport pentru comisia specială a Parlamentului României, care a
fost desemnată să studieze proiectul de la Roşia Montană şi situaţia creată.
Raportul depăşeşte 200 de pagini şi conţine analize critice ale unor instituţii de
specialitate din România şi de la nivel internaţional în ceea ce priveşte proiectul
de minerit.
Organizarea în luna noiembrie, alături de Alburnus Maior, Asociaţia
Revoluţionarilor „21 Decembrei 1918” şi Greenpeace, a unei nopţi de veghe la
Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române şi a unei demonstraţii în faţa Ambasadei
Canadei în Bucureşti.
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-

Participarea la vizita delegaţiei Parlamentului European la Roşia Montană, în
luna decembrie. În cadrul vizitei parlamentarilor le-au fost prezentate materiale
informative despre proiectul de minerit şi despre campanie
Organizarea unei serii de şase prezentări în oraşe diferite din Germania la
cererea câtorva organizaţii de mediu şi studenţeşti, în cadrul cărora s-a relatat
situaţia de la Roşia Montană şi a fost vizionat documentarul „Feţele Lăcomiei”.
Asigurarea cu titlu permanent pe perioada derulării campaniei a unei persoane
voluntare care să locuiască la Roşia Montană şi să sprijine Asociaţia Aurarilor
„Alburnus Maior” în derularea campaniei

• perioada implementării proiectului
iulie 2002 – în derulare
• parteneri de specialitate
Greenpeace România
• colaboratori
Majoritatea activităţilor de teren au fost organizate în colaborare cu Asociaţia Aurarilor
„Alburnus Maior”, organizaţia localnicilor care se opun proiectului de investiţie în minerit.
De-a lungul campaniei am colaborat îndeaproape cu Liga Studenţilor din Universitatea
„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Fundaţia Ecologică şi de Turism „Potaissa” din
Turda, Asociaţia Ecologistă „Floarea de Colţ” din Cluj-Napoca şi Greenpeace România,
cărora le mulţumim în mod deosebit pentru devotamentul şi experienţa cu care au
contribuit la reuşita acţiunilor.
• finanţarea proiectului
Proiectul a dispus de trei surse de finanţare:
- Ambasada Regatului Ţărilor de Jos la Bucureşti – 7110 Euro
- Fondul pentru Solidaritate XminY, Olanda – 3000 de Euro
- Bugetul general al PATRIR – 800 de Euro
• Echipa proiectului:
Roxana Pencea, Ramona Duminicioiu, Ioana Tişcă, Tudor Brădăţan, Crina Resteman,
Sorana Olaru Zăinescu, Ştefania Simion, Radu Bona, Anada Buda, Mihaela Brânză,
Ionela Roşu, Katrin Nicke, Denis Memet, Călina Resteman, Sabin Mureşan
TRANSCEND Peace University
• obiective generale şi descriere
Transcend Peace University este prima universitate globală on-line, creată în special
pentru funcţionari guvernamentali şi activişti în domeniul non-guvernamental, precum şi
pentru studenţi si profesori care lucrează în domeniul păcii şi al transformării conflictelor
şi care se adresează problemelor globale şi de dezvoltare comunitară. Acest program a
fost conceput în urma cerinţelor participanţilor la programele de instruire ale
TRANSCEND de a continua procesele începute în carul acestora, schimbând constant
cunoştinţe şi informaţii la un nivel avansat.
PATRIR este centrul administrativ al TPU, îndeplinind funcţiile de secretariat şi de
centru de legătură, de nod de comunicare între participanţi şi instructori / profesori.
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TPU are două semestre în cursul unui an, primul începând în luna februarie şi cel de al
doilea în luna septembrie, care au fiecare durata de 15 săptămâni.
Metode de lucru şi de comunicare:
- e-mail
- liste de discuţii: TPU oferă pentru fiecare din cursurile online o listă de discuţie
închisă la care au acces doar participanţii la curs şi instructorii/profesorii
- chat: similar cu listele de discuţii
- telefon: pentru participanţii din aceleaşi ţări, această metodă a fost des folosită
- întâlniri: au existat două iniţiative de acest gen, deosebit de fructuoase. Se
doreşte ca pe viitor să se creeze un cadru normalizat pentru astfel de întâlniri
regulate între participanţi, dar şi cu instructorii
Număr de cursuri
În primul semestru, cel din februarie 2003, s-a oferit un număr de şase cursuri pentru ca
în semestrul al doilea, în septembrie 2003 numărul cursurilor să crească la
cincisprezece.
Directorii de curs şi asistenţii
Aceştia sunt membrii ai TRANSCEND, o reţea de pace si dezvoltare destinată
transformării conflictelor prin mijloace paşnice, care are mai mult de 300 de membri în
peste 60 de ţări. O listă completă a lor şi a biografiilor acestora poate fi găsită la
www.transcend.org.
Perspective de viitor
- scurtarea semestrului la 12 săptămâni
- oferirea de cursuri in mai multe limbi de circulaţie internaţională
- oferirea de mai multe cursuri, păstrându-se tendinţa momentană a domeniilor
- identificarea de resurse pentru oferirea de burse persoanelor din tari mai slab
dezvoltate economic
- recunoaştere oficiala pentru a se putea oferi diplome echivalente cu MA, BA si
PhD
• grup ţintă
Angajaţi guvernamentali, lucrători în organizaţii neguvernamentale, jurnalişti, profesori
şi educatori, diplomaţi, teoreticieni şi practicieni în domeniile în care se oferă cursurile.
• activităţile principale şi rezultate obţinute
TPU a oferit în primul semestru, cel din februarie 2003, un număr de sase (6) cursuri iar
în semestrul al doilea, cel din septembrie 2003 s-au oferit un număr de cincisprezece
(15) cursuri. La cursurile TPU au participat până în prezent 64 de persoane din mai mult
de 15 ţări. Cursurile continuă începând cu data de 15 februarie 2004.
• perioada implementării proiectului
ianuarie 2003 – în derulare
• parteneri de specialitate
TRANSCEND – o reţea internaţională pentru pace şi dezvoltare
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• finanţarea proiectului
Resursele financiare interne ale Universităţii asigură în întregime cheltuielile
administrative.
• coordonatorul proiectului
Alexandru Moldovan, coordonatorul administrativ al TPU.

Programul de traduceri al Institutului
Programul de traduceri al Institutului Român pentru Pace a fost demarat în primele luni
ale anului 2003 prin traducerea în limba română a unor articole legate de
pregătirea/declanşarea războiului împotriva Irak-ului ce au fost publicate iniţial pe
pagina web a Institutului, continuând cu includerea acestora în Jurnalul Păcii. Alte
traduceri de articole, comunicate, au fost realizate în sprijinul campaniei „Salvaţi Roşia
Montană”, din limbile engleză, franceză şi spaniolă, servind diseminării informaţiilor ce
nu puteau fi întâlnite pe canalele media convenţionale.
Una dintre traducerile esenţiale în limba română, care sprijină pilonul de instruire al
PATRIR, o reprezintă Manualul TRANSCEND al cărui autor este Johan Galtung,
fondatorul studiilor pentru Pace ca disciplină academică. Această traducere constituie
începutul unei serii ce are ca scop traducerea în limba română a unor lucrări de
referinţă în domeniul studiilor pentru pace şi conflict.
Programul continuă prin traducerea lucrărilor Both And, autor Johan Galtung
(TRANSCEND) – în domeniul transformării conflictelor prin mijloace paşnice, Peace is
Possible, editor Fredrik S. Heffermehl (TRANSCEND, International Peace Bureau), o
descriere a experienţelor de succes ale unor lucrători în domeniul păcii din întreaga
lume, şi Victories without Violence, compilată de A. Ruth Fry, experienţe ale unor
oameni obişnuiţi care trec prin situaţii violente fără folosirea forţei fizice.
În scopul adâncirii cunoştinţelor în domeniul demilitarizării, una dintre traducerile de
bază din anul 2004 este reprezentată de La non-militarisation et les pays sans
armée. Une réalité, raport coordonat de Christophe Barbey, (TRANSCEND, APRED).
Deasemenea, PATRIR va atrage fonduri pentru publicarea lucrărilor deja traduse şi a
altora care sunt programate pentru traducere în 2004.
2. Programe naţionale de instruire organizare de către Institut sau în
parteneriat
Transformarea violenţei şi a conflictelor – Cluj-Napoca
• obiective generale şi descriere
Programul de instruire a fost dedicat grupurilor, organizaţiilor şi persoanelor care
lucrează în România în domeniile construcţiei păcii, transformării conflictelor, dezvoltării
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comunitare şi schimbării sociale. Acest program a fost creat pentru a ajuta participanţii
să îşi îmbunătăţească cunoştinţele şi aptitudinile de a identifica structurile şi dinamica
conflictelor distructive, toate formele de discriminare, injustiţie şi violenţă şi de a
dezvolta aptitudinile pentru abordarea constructivă a conflictelor, dezvoltării şi
democraţiei.
• grup ţintă
Programul se adresează lucrătorilor în domeniul neguvernamental, lucrătorilor sociali,
responsabililor de politici publice, practicieni cu experienţă în domeniile care sunt în
discuţie.
• activităţile principale şi rezultate obţinute
În sesiunile din cadrul programului s-au folosit metode complementare prin care s-a
îmbinat teoria cu practica. Participanţii au împărtăşit din experienţa proprie, au asimilat
abordări noi şi şi-au format deprinderi în ceea ce priveşte transformarea conflictelor,
dimensiunea culturală a acestora, transformările sociale, construirea unei culturi şi a
unei practici a păcii în comunităţi.
• perioada implementării proiectului
24-25 ianuarie 2003
• parteneri de specialitate
Programul s-a derulat cu sprijinul TRANSCEND (materialele folosite ca suport de curs).
• finanţarea proiectului
Anvergura programului fiind mică (în marea lor majoritatea participanţii locuiesc în ClujNapoca), costurile au fost acoperite din bugetul general al Institutului.
• echipa proiectului
Kai Frithjof Brand-Jacobsen (formator), Sabin Mureşan (administraţie)

Nonviolenţă şi comunitate - Alba Iulia
• obiective generale şi descriere
Programul a fost organizat la iniţiativa Ligii Studenţilor din Universitatea „1 Decembrie
1918” din Alba Iulia (L.S.U.A.) şi şi-a propus abordarea conflictelor şi a nonviolenţei din
perspectiva comunităţii. Sesiunile interactive au avut în centrul lor discuţii pe baza
conflictelor, a violenţei, a comunităţii şi a rolului fiecărui membru în cadrul acesteia,
precum şi a metodelor nonviolente de a acţiona în cadrul unui conflict. Metodele de
prezentare şi de animare a programului au variat de la discuţii în plen şi în grupuri mici
până la momentul ieşirii în comunitate, în care participanţii au avut sarcina de a discuta,
pentru aproximativ o oră, cu trecătorii din parcul central al oraşului despre problemele şi
nevoile comunităţii şi despre modalităţile prin care membrii acesteia răspund
provocărilor de zi cu zi.
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• grup ţintă
Membrii Ligii Studenţilor
neguvernamentale.

şi

alţi

tineri,

studenţi

şi

membri

în

organizaţii

• activităţile principale şi rezultate obţinute
În cadrul programului de formare participanţii au vizionat două filme documentare care
ilustrează mişcările nonviolente care au dus la oprirea dominaţiei britanice în India,
respectiv la eliminarea segregaţionismului în sudul Statelor Unite ale Americii. Sesiunile
din cadrul acestui program s-au finalizat cu practicarea unui proces de transformare a
conflictelor, în cadrul căruia cei implicaţi au reuşit să găsească noi soluţii şi să
transforme conflicte concrete, atât la nivel personal cât şi la nivelul comunităţii din care
fac parte.
În seara zilei de joi, 17 aprilie, cei doi formatori, Alexandru Moldovan şi Sabin Mureşan,
au fost invitaţi să participe la emisiunea Student Club, găzduită de postul de radio
„Reîntregirea”. Timp de aproximativ o oră aceştia au prezentat activităţile Institutului
Român pentru Pace şi au dezbătut împreună cu cei doi moderatori diferite aspecte ale
conflictului din Irak. PATRIR derulează de şase luni de zile „Campania pentru Pace în
Lume” al cărei scop pentru această perioadă a fost informarea românilor despre toate
aspectele conflictului şi împiedicarea atacării statului din zona Golfului Persic.
După - amiaza zilei de vineri, 18 aprilie, a fost rezervată unei conferinţe cu titlul
„Conflictul din Irak şi noua ordine mondială”, în cadrul căreia Alexandru Moldovan a
prezentat cu ajutorul imaginilor istoria conflictului din Irak, derularea războiului privită şi
din punctul de vedere al surselor de informaţii alternative presei centrale şi care
defineşte curentul de opinie în mass media (CNN, ProTV, Antena 1, publicaţiile
principale etc.). În acelaşi timp cei prezenţi au discutat despre posibilele scenarii ce ar
putea fi aplicate în viitor în regiunea în care se află Irakul, cât şi despre tendinţe la
nivelul politicii şi economiei mondiale şi felul în care România este şi va fi afectată de
aceste evenimente.
• perioada implementării proiectului
17-18 aprilie 2003
• colaboratori
Liga Studenţilor din Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, co-organizator
• finanţarea proiectului
Având în vedere costurile reduse ale programului, finanţarea s-a realizat din resurse
interne ale PATRIR, bucurându-se de contribuţia materială a partenerilor locali.
• coordonatorul proiectului
Dragoş Zaharia – L.S.U.A.
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Săptămâna GLOW: Alegeri pentru viitor
• descriere
Programul a fost organizat de Societatea de Egalitate de Gen (SEG) din Suceava şi
PATRIR şi a combinat sesiuni de formare, ateliere, discuţii interactive şi manifestări
artistice, reuşind să ofere participantelor un forum pentru celebrarea diversităţii şi pentru
construirea încrederii în sine, a solidarităţii între fete şi femei, respectiv pentru
promovarea drepturilor femeilor ca drepturi ale omului. Temele abordate în timpul
programului au fost contracararea stereotipurilor privitoare la rolurile de gen, violenţa
domestică privită ca violenţă directă, structurală şi culturală, femeile din România: roluri,
responsabilităţi şi viziune, mobilizarea fetelor şi femeilor pentru adoptarea unei poziţii
active în cadrul comunităţilor.
• grup ţintă
Elevele de liceu din judeţul Suceava.
• rezultate obţinute
O consecinţă-unul din rezultatele programului a fost editarea de către organizatori a
broşurii cu titlul “Fete, DA! – un ghid al femeilor tinere pentru afirmarea de sine”, care
conţine experienţele participantelor la program, informaţii despre problemele de gen din
România şi din lume, alternative la comportamentele stereotipice de gen, adresele de
contact ale celor mai multe din organizaţiile de femei active în România, adrese de
Internet ale paginilor care critică stereotipurile actuale şi propun alternative.
În urma evaluărilor participantelor s-a luat decizia organizării unei noi ediţii în 2004 la
care să participe atât fete cât şi băieţi provenind din liceele sucevene.
• perioada şi locaţia implementării proiectului
Programul s-a derulat în perioada 10-16 august 2003 în comuna Bosanci, judeţul
Suceava.
• parteneri de specialitate
Institutul a susţinut sesiuni de formare în domeniul transformării conflictelor pe cale
paşnică. La organizarea programului au participat consultanţi din partea organizaţiei
„Peace Corps”.
• finanţarea proiectului
Proiectul a fost finanţat de fundaţia olandeză Mama Cash.
• echipa proiectului
Din partea PATRIR a participat ca formator Sabin Mureşan.
Nonviolenţă şi comunitate - Târgu-Mures
• obiective generale şi specifice
Programul de instruire a avut în cetrul său nonviolenţa privită din punctul de vedere al
comunităţii. Programul a fost iniţiat de organizaţia Pro Biciclo Urbo din Tg-Mureş şi şi-a
propus dezbaterea unor aspecte teoretice şi practice în ceea ce priveşte nonviolenţa şi
comunitatea târgumureşeană, precum şi modalităţi concrete de acţiune şi organizare de
campanii.
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• grup ţintă
Membri în organizaţii neguvernamentale, profesori, jurnalişti, reprezentanţi ai
asociaţiilor de proprietari
• activităţile principale şi rezultate obţinute
Tematica programului a atins aspecte teoretice şi practice ale nonviolenţei şi ale
transformării conflictelor pe cale paşnică. Participanţii au dezbătut teoria nonviolenţei şi
a conflictelor din punctul de vedere al comunităţii locale, insistând pe rezolvarea unor
probleme şi provocări concrete
• colaboratori
Grupul Şcolar de Construcţii din Tg-Mureş, gazda programului.
• finanţarea proiectului
Resursele au aparţinut organizatorilor locali.
• echipa proiectului
Formatorii din parte PATRIR au fost Denisa Brand-Jacobsen, Alexandru Moldovan şi
Sabin Mureşan.
Miercurea Ciuc
• obiective generale şi descriere
Programul de la Miercurea Ciuc denumit „Youth Competition on Human Rights –
Training Course” a avut loc ca şi consecinţă a unei iniţiative a Fundatei Csiki În acest
context, PATRIR a fost invitat sa susţină o sesiune de instruire pe tema non-violenţei.
• grup ţintă
Grupul ţintă a numărat de 20 de tineri liceeni, în totalitate de origine maghiară, din
judeţele Harghita si Covasna. Aceştia au avut o serie de întâlniri anterioare in care au
discutat problematica drepturilor omului şi au clarificat diverse concepte sociale si
politice.
• activităţile principale şi rezultate obţinute
Programul a durat două zile, pentru partea în care PATRIR a fost implicat alocându-se
patru ore în cursul primei dimineţi, precum şi alte două ore în seara aceleaşi zile pentru
vizionarea unui film.
Discuţiile avute au reflectat un grad crescut de interes din partea tinerilor pentru
acest domeniu, precum si dorinţa de aprofundare a conceptelor prezentate si de
învăţare si aplicare a tehnicilor nonviolente de acţiune socială la care s-au făcut
frecvente referiri.
• organizator
Fundaţia „Csiki” – Miercurea Ciuc
• formator din partea PATRIR
Alexandru Moldovan
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Viziunea femeilor asupra nonviolenţei, Craiova
• obiective generale şi specifice
Programul de formare şi-a propus acumularea de către participanţi de cunoştinţe
teoretice şi practice pentru transformarea conflictelor pe cale paşnică.
•

grup ţintă
Cei 30 de participanţi sunt membri ai unor organizaţii neguvernamentale şi instituţii
publice din Craiova.
• activităţile principale şi rezultate obţinute
Sesiunile de instruire s-au derulat pe parcursul a trei zile şi au dezbătut subiecte
precum negocierea şi medierea în conflicte, metoda TRANSCEND şi transformarea
conflictelor, implicarea femeilor în promovarea nonviolenţei în comunităţile din
România.
• perioada implementării proiectului
29-31 octombrie 2003
• parteneri de specialitate
Formatori independenţi din Bucureşti şi Timişoara.
• echipa proiectului
Proiectul a fost implementat şi coordonat de Asociaţia Femeilor din România, ca
principal organizator, alături de asociaţia „Tinerii luptă împotriva viciilor mileniului III” din
Craiova, partenerul local al organizatorilor. PATRIR a contribuit ca partener cu unul
dintre formatorii săi, Sabin Mureşan.
3. Programe de instruire internaţionale
Formare de formatori, Strasbourg, Franţa
• obiective generale şi specifice
Programul şi-a propus să instruiască formatori pentru organizaţii de tineret în domeniul
gestionării şi transformării conflictelor. Prin sesiunile organizate s-a dorit să se faciliteze
acumularea cunoştinţelor şi deprinderilor în acest domeniu, insistând pe aspectul
cultural al conflictelor, de către participanţi. Am fost invitaţi pentru a trimite un formator
care să susţină două sesiuni pe tema „Abordarea conflictelor din punct de vedere al
diferenţelor culturale”.
• grup ţintă
Tineri lucrători în sectorul neguvernamental din peste 25 de ţări europene.
• activităţile principale şi rezultate obţinute
În cadrul sesiunilor organizate de formatorul PATRIR au fost dezbătute noţiuni de teorie
a conflictelor şi a violenţei, abordarea diferenţelor şi a asemănărilor culturale şi
însemnătatea „purtătorilor de cultură” în comunităţi. Participanţii au împărtăşit
experienţa unor conflicte concrete şi au identificat modalităţile prin care acestea pot fi
transformate.
•

perioada implementării proiectului
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23-27 februarie 2003
• coordonatorul proiectului
Proiectul a fost organizaţ de ICYE Belgia în colaborare cu Programul pentru Tineret al
Uniunii Europene. Formatorul care a participat din partea PATRIR este Sabin Mureşan.
PCTR (Peacebuilding, Conflict Transformation, Reconstruction, Rehabilitation
and Reconciliation, Cluj-Napoca
• obiective generale şi descriere
PCTR este unul dintre cele mai avansate programe de instruire de acest gen pe plan
internaţional, proiectat în special pentru diplomaţi, oficiali guvernamentali, factori de
decizie şi organizaţii ce lucrează în regiuni afectate de conflict, conflict violent şi război,
precum şi în ţări şi regiuni aflate în situaţii de după-război. Programul este extrem de
intens şi axat pe practică, punând accentul pe experienţelor legate de construirea păcii,
transformării conflictului, reconstrucţiei, reabilitării, reconcilierii şi vindecarea din
perioada de după război şi dezvoltarea participativă şi axată pe oameni – experienţe
practice din fosta Iugoslavie, Afganistan, Columbia, Nepal, Somalia, Nicaragua, Africa
de Sud şi Orientul Mijlociu.
Programul explorează cele trei faze ale violenţei şi războiului – pre-violenţa, violenţa şi
post-violenţa -- şi ceea ce poate fi făcut: pentru transformarea conflictelor nerezolvate,
tranziţia de la război la pace pentru mobilizarea comunităţilor, organizaţiilor şi indivizilor
în sensul transformării conflictului şi a construirii păcii, pentru proiectarea şi
implementarea eficientă a proceselor de încetare a focului şi de pace, dezvoltarea unor
politici eficiente de răspuns şi a programelor pentru transformarea conflictelor şi
reconstrucţia, reabilitarea, reconcilierea şi vindecarea de după-război.
În 2003 PATRIR a organizat două ediţii ale programului de instruire PCTR, în
perioadele 2-6 iunie şi 3-7 noiembrie.
• parteneri de specialitate / colaboratori
TRANSCEND a organizat mai mult de 400 programe în întreaga lume care au avut
peste 8 000 de participanţi. PCTR se bazează pe Metoda TRANSCEND pentru
Transformarea Conflictului prin Mijloace Paşnice – metodă adoptată ca manual de
instruire de către ONU – şi care trasează abordări ale transformării conflictului şi a
construirii păcii în mai mult de 100 ţări şi culturi din întreaga lume, pe baza unor
experienţe de mai mult de 40 ani.
• finanţarea programului
Ambele ediţii ale programului au fost finanţate prin resursele interne ale PATRIR şi
taxele de participare plătite de către participanţi.
• echipa programului
În cazul ambelor ediţii formatorul a fost directorul PATRIR, Kai Frithjof Brand –
Jacobsen. Responsabilităţile administrative au fost împărţite în cadrul echipei: Crina
Resteman, Sorana Olaru Zăinescu, Denisa Brand - Jacobsen, Călina Resteman, Laura
Sandu, Adrian Gerghel, Alexandru Moldovan, Carmen Moraru, Ioana Tişcă, Roxana
Pencea, Tudor Brădăţan, Ramona Duminicioiu, Lucian Pop, Anca Pall
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Reporting the World
Rolul organizaţiilor media şi al jurnaliştilor în raportarea războiului, conflictului şi
a păcii
• obiective generale şi descriere
“Reporting the world: Rolul organizaţiilor media şi al jurnaliştilor în raportarea războiului,
conflictului şi păcii” este un program de instruire / atelier intensiv, de trei zile, pentru
jurnalişti profesionişti şi organizaţii media ce raportează situaţii de conflict din Europa de
Sud-Est şi de pe plan internaţional. Scopul cursului este discutarea provocărilor şi
dificultăţilor cu care se confruntă jurnaliştii ce raportează situaţii de război, conflict şi
pace şi de a explora aptitudinile şi metodele concrete pentru jurnalismul pentru pace.
Programul este interactiv şi participativ, bazându-se pe experienţele profesionale ale
participaţilor cu scopul de a aborda provocările concrete şi chestiunile ce îi afectează pe
jurnaliştii care raportează situaţiile de conflict, impactul războiului şi conflictului asupra
mediei, şi principiile, standardele şi instrumentele pentru jurnalismul profesionist în
domeniul păcii.
• grup ţintă
Participanţii la program sunt jurnalişti cu experienţă în domeniul zonelor şi situaţiilor de
conflict.
• activităţile principale şi rezultate obţinute
În cadrul programului interactiv accentul a fost pus pe:
Învăţarea unor noi moduri de analiză pentru reportaje scrise şi din televiziune
aplicând criteriile jurnalismului în domeniul păcii.
Explorarea conceptelor de bază şi a abordărilor construcţiei păcii
Re-examinarea prezumţiilor despre jurnalism şi rolul său în conflict şi pace
Roluri şi abordări noi pentru intervievarea oamenilor din zone de conflict
Explorarea rolului limbajului în construirea Jurnalismului pentru Pace
Experimente cu tehnici de jurnalism şi scriere unor articole de jurnalism pentru
pace
• perioada implementării proiectului
Programul a fost organizat între 4 şi 6 decembrie 2003 la Cluj - Napoca.
• parteneri de specialitate / colaboratori
Programul a fost organizat de Reporting the World, TRANSCEND, PATRIR şi Agenţia
pentru Monitorizarea Presei – Academia Caţavencu.
• finanţarea proiectului
Activităţile au fost posibile datorită finanţării primite din partea Ministerului de Externe al
Canadei, prin programul DFAID. Suma acordată Institutului a fost de 20216 CAD.
• echipa proiectului
Annabel McGoldrick, Jack Lynch – formatori, Crina Resteman, Călina Resteman,
Denisa şi Kai Frithjof Brand – Jacobsen – asistenţă administrativă
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4. Alte evenimente
„Drepturile noastre, responsabilităţile noastre”
• obiective generale şi descriere
Scopul proiectului a fost de a contribui la dezvoltarea, în rândul tinerilor orădeni, a
conştiinţe de apartenenţă la comunitatea locală, naţională şi internaţională, sub
aspectul drepturilor şi responsabilităţilor pe care aceştia le au la fiecare dintre aceste
niveluri. Evenimentele au fost iniţiate şi organizate de asociaţia orădeană „Gata
Oricând”
• grup ţintă
Proiectul s-a adresat
neguvernamentale.

tinerilor

liceeni,

studenţilor,

membrilor

organizaţiilor

• activităţile principale şi rezultate obţinute
O serie de şase proiecţii de film realizate pentru informarea şi conştientizarea tinerilor
orădeni în legătură cu probleme majore cu care se confruntă România în momentul de
faţă. Temele abordate au fost următoarele: violenţa şi non-violenţa, mişcări sociale în
lume, discriminarea de gen, problemele de mediu şi Roşia Montană, manipularea prin
presă. Materialele video au fost furnizate de PATRIR iar prezentările de film au
continuat cu ateliere şi discuţii pe temele propuse de aceste filme.
Cluburile de film au fost evaluare atât de participanţi cât şi de animatori, rezultatele fiind
socotite de comun acord benefice pentru comunitatea orădeană. În urma derulării
proiectului toate filmele documentare folosite au fost traduse în limba română şi
transpuse în format electronic.
• perioada implementării proiectului
Programul s-a derulat în perioada octombrie-decembrie 2003.
• parteneri de specialitate
Alături de membrii organizaţiei „Gata Oricând” din Oradea, formatorii PATRIR au
contribuit la derularea şi pregătirea activităţilor.
• colaboratori
Organizaţiile care au sprijinit proiectul au fost Institutul Român pentru Pace - PATRIR,
Cercetaşii României – Centrul Local Oradea, Fundaţia Life-Oradea, Fundaţia EcotopOradea.
• finanţarea proiectului
Proiectul a fost finanţat de Primăria Oradea din fondul alocat iniţiativelor organizaţiilor
neguvernamentale.
• coordonatorul proiectului
Coordonatoarea proiectului a fost Ioana Lucaciu, „Gata Oricând”, Oradea. Din partea
PATRIR au participat Ina Curic, Tudor Brădăţan, Alexandru Moldovan şi Sabin
Mureşan.
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Forumul Social European
• obiective generale şi descriere
Forumul Social European este organizat pentru a concretiza la nivelul continentului
eforturile Forumului Social Mondial de a reuni în aceeaşi locaţie fermieri, muncitori,
profesori, studenţi, diplomaţi, jurnalişti, oameni din diferite categorii socio-profesionale,
pentru a discuta problemele cu care se confruntă comunităţile pe care le reprezintă şi
pentru a găsi soluţii la acestea.
• grup ţintă
Fiecare cetăţean şi comunitate din Europa interesaţi de eveniment şi de subiectele
supuse atenţiei.
• activităţile principale şi rezultate obţinute
PATRIR a participat cu un grup de opt persoane alături de organizaţia ATTAC
România. Membrii delegaţiei au participat la ateliere, discuţii în plen, conferinţe, marşuri
şi demonstraţii publice. Temele dezbătute la care au participat membrii Institutului au
fost educaţia pentru pace şi o cultură a păcii, demilitarizare, nonviolenţă, democratizare,
globalizare, neo-colonialism şi reconstrucţia societăţii civile irakiene, precum şi educaţia
nonformală ca un instrument pentru schimbare socială.
În urma participării din acest an PATRIR a hotărât să se implice în organizarea
următorului forum social european (2004) prin pregătirea unui contingent românesc şi a
unor ateliere şi sesiuni de discuţii pe diferite teme.
• perioada implementării proiectului
Perioada în care s-a derulat evenimentul a fost 12-15 noiembrie 2003.
• echipa proiectului (participanţi din partea PATRIR)
Din partea Institutului au participat Roxana Pencea, Laura Sandu, Crina Resteman,
Josephine Wood, Tudor Brădăţan, Lucian Pop, Adrian Gerghel şi Alexandru Moldovan.
Construirea unei Culturi şi Practici a Păcii: Celebrarea Premiului Nobel pentru
Pace şi a Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului
• obiective generale şi descriere
- Crearea si Promovarea unei culturi a păcii
- Celebrarea Premiului Nobel pentru Pace şi a Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului
• grup ţintă
Evenimentul a fost organizat pentru tineri şi studenţi, societatea civilă, jurnalişti,
organizaţii neguvernamentale şi asociaţii care activează în domeniul drepturilor omului,
autorităţi publice.
• activităţile principale şi rezultate obţinute
Proiectul a inclus trei zile de activităţi şi expoziţii de cărţi, broşuri, prezentare de
informaţii, culminând cu o zi întreagă (10 decembrie) de ateliere, grupuri de discuţii
şi vizionări de filme.
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Principalele activităţi organizate au fost următoarele:
- Realizarea şi distribuirea a 450 exemplare ale publicaţiei "Jurnalul Păcii", despre Ziua
Internaţională a Drepturilor Omului şi Decernarea Premiilor Nobel
- Atelier: Pace prin Mijloace Paşnice, De la Gandhi până astăzi (40 participanţi)
- Vizionare de Film: "A Force More Powerful - One Century of Nonviolence" (60
participanţi)
- Vizionare de Film: "Martorul Tăcut" - iniţiativa naţională împotriva violenţei asupra
femeilor, urmată de discuţii pe tema filmului
- Expoziţie publică în Sala Păcii - Afişare publică de materiale prezentând iniţiative de
pace ale organizaţiilor, guvernelor şi instituţiilor internaţionale pentru drepturile omului,
educaţie pentru pace, nonviolenţă, egalitatea oportunităţilor între genuri (600
participanţi)
Ca urmare a evaluării finale a proiectului, organizatorii au decis de comun acord
repetarea evenimentului în anul 2004, insistând pe atragerea de co-organizatori şi
grupuri interesate în participarea la activităţi.
• perioada implementării proiectului
Activităţile din cadrul evenimentului au fost organizate în perioada 8-10 decembrie
2003.
• parteneri de specialitate
Departamentul de Limbi Nordice al Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii "Babeş Bolyai" din Cluj-Napoca şi Casa de Cultură a Studenţilor din Cluj-Napoca
• finanţarea proiectului
Proiectul a fost finanţat de Ministerul Regal al Afacerilor Externe, Norvegia, cu suma de
1300 de Euro.
• echipa proiectului
Proiectul a fost derulat cu contribuţia următoarelor persoane: Ina Curic, Laura Sandu,
Crina Resteman, Denisa Brand Jacobsen, Adrian Gerghel, Alexandru Moldovan, Kai
Frithjof Brand - Jacobsen, Călina Resteman, Lucian Pop, Anca Pall

Campania celor 16 Zile de Activism împotriva Violenţei de Gen
• obiective generale şi descriere
"Cele 16 zile de Activism Internaţional împotriva Violenţei de Gen" reprezintă o
campanie internaţională iniţiată pentru prima oară de Women's Global Leadership
Institute în 1991. Datele de 25 noiembrie Ziua Internaţională Împotriva Violenţei asupra
Femeilor şi 10 decembrie, Ziua Internaţională a Drepturilor Omului, au fost alese în mod
simbolic pentru a face legătura între violenţa împotriva femeilor şi încălcarea drepturilor
omului. Această perioadă de 16 zile include alte date semnificative precum 1
Decembrie, Ziua Mondială Anti - SIDA şi 6 Decembrie, Aniversarea Masacrului de la
Montreal.
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În cele 16 zile de campanie oameni şi grupuri din întreaga lume s-au organizat în
vederea eliminării tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor, în cadrul acestei
strategii regăsindu-se următoarele activităţi:
• Conştientizarea violenţei de gen ca problemă ce este strâns legată de drepturile
omului la nivel local, regional, naţional şi internaţional;
• Susţinerea iniţiativelor locale de a răspunde violenţei împotriva femeilor;
• Stabilirea unei legături clare între munca la nivel local şi cea la nivel internaţional în
cea ce priveşte eliminarea violenţei asupra femeilor;
• Demonstrarea solidarităţii femeilor din toată lumea care acţionează împotriva
violenţei domestice;
• Crearea de instrumente care să facă presiuni asupra guvernelor pentru eliminarea
violenţei împotriva femeilor;
• grup ţintă
Campania a fost destinată unei categorii largi de public: tineri, studenţi, cititorii
Bibliotecii pentru Pace „Gandhi”
• activităţile principale şi rezultate obţinute
Activităţile organizate de Institutul Român pentru Pace în Cluj-Napoca pe parcursul
campaniei au fost:
1. Difuzarea spotului publicitar pe tema campaniei la posturi locale de televiziune
din Cluj - Napoca
2. Organizarea unei expoziţii tematice in perioada de desfăşurare a campaniei (25
noiembrie - 10 decembrie) în holul Bibliotecii pentru Pace „Gandhi” (în cadrul
sediului PATRIR)
3. Desfăşurarea unei întâlniri - Cafeneaua de idei, marţi 2 decembrie, ora 17.00, la
sediul PATRIR, pe tema: "Violenţa asupra femeilor. Relaţii de putere bărbaţi femei şi forme de manifestare".
4. Vizionarea filmului "Martorul tăcut" şi discuţii tematice în cadrul manifestărilor
organizate de PATRIR la Casa de Cultură a Studenţilor cu ocazia Zilei
Internaţionale a Drepturilor Omului - 10 Decembrie.
5. Distribuirea de materiale informative
• perioada implementării proiectului
Activităţile campaniei au fost organizate în perioada 25 noiembrie - 10 decembrie 2003.
• parteneri de specialitate / colaboratori
Asociaţia pentru Promovarea Femeilor din România, Timişoara
Postul local de televiziune NCN, Cluj-Napoca
• finanţarea proiectului
Date fiind cheltuielile reduse solicitate de activităţile campaniei, costurile au fost
acoperite din bugetul general al PATRIR.
• echipa proiectului
Ina Curic, Anca Săndescu, Sabin Mureşan, Carmen Moraru
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5. publicaţii
„Jurnalul Păcii”
• obiective generale şi descriere
"Jurnalul Păcii” este o publicaţie iniţiată la 19 martie 2003, distribuită în format
electronic, care ajuta la conştientizare în domeniile: social, drepturile omului, economie,
politică şi geopolitică, grupuri minoritare, transformarea conflictelor şi nonviolenţă.
Jurnalul îşi propune în acelaşi timp să prezinte situaţiile din zone de conflict, furnizând
şi informaţii care nu sunt prezentate de marea majoritate a presei româneşti.
Publicaţia promovează transformarea paşnică a conflictelor, atitudinea proactivă
nonviolenţă, critica radicală şi constructivă. Pagina de web a “Jurnalului Păcii”
(http://www.patrir.ro/arhiva_jp/) conţine numerele la zi ale publicaţiei, în format
electronic.
De-a lungul a aproape un an de zile, “Jurnalul Păcii” a fost una dintre puţinele publicaţii
româneşti care a furnizat date reale despre embargoul din Irak şi adevăruri despre
interesele şi motivele războiului declanşat în 2003. “Jurnalul Păcii” doreşte să stimuleze
implicarea de durată şi conştientizarea societăţii civile asupra rolului important al
fiecăruia dintre noi în planificarea viitorului nostru comun.
• grup ţintă
“Jurnalul Păcii” are ca grup ţintă tinerii (studenţi şi elevi), jurnaliştii, organizaţiile
neguvernamentale, activiştii pentru protecţia mediului, drepturile omului, egalitatea
oportunităţilor între genuri şi oameni politici şi oameni politici.
• activităţile principale şi rezultate obţinute
De-a lungul anului 2003 au apărut 14 numere ale Jurnalului Păcii, iar lista de distribuţie
pe Internet a acestuia a depăşit 580 de abonaţi.
• perioada implementării proiectului
Publicaţia Institutului a început să apară în luna martie 2003 şi continuă să apară şi în
prezent.
• colaboratori
Redacţia „Jurnalului” a colaborat cu reţeaua TRANSCEND pentru publicarea unora
dintre articole şi materiale aparţinând membrilor acesteia.
• finanţarea proiectului
„Jurnalul Păcii” a apărut în variantă electronică până în prezent, motiv pentru care
resursele necesare au fost limitate. Un singur număr, cel editat cu ocazia zilei de 10
decembrie, a beneficiat de variantă tipărită, fiind inclus în cadrul programului
Construind o Cultură şi o practică a Păcii: Celebrând Premiul Nobel pentru Pace
şi Ziua Internaţională a Drepturilor Omului.
• echipa „Jurnalului”
De-a lungul celor 10 luni de existenţă la scrierea şi editarea Jurnalului au contribuit
Alexandru Moldovan, Adrian Gerghel, Crina Resteman, Laura Sandu, Sabin Mureşan,
Kai Frithjof Brand-Jacobsen, Denis Memet, Adina Gheorghiu, Ina Curic, Denisa Brand23
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Jacobsen, Agnes Gagyi, Codruţa Popa, Dana Motica, Alexandra Moţoc, Antonia
Giurgiu, Ştefania Timofte, Alexandra Ungur

6. biblioteca pentru Pace „Gadhi”
Alături de programele de formare şi instruire, de cursuri, ateliere, cercetare şi acţiunea
directă pentru pace, Biblioteca pentru Pace "Gandhi" este una din resursele şi
activităţile cele mai importante ale PATRIR. Cu peste 2300 de volume şi publicaţii (cinci
sute dintre ele obţinute în anul 2003), biblioteca este deschisă gratuit publicului şi
reprezintă o resursă importantă pentru comunitate.
Cu toate că este relativ restrânsă din punctul de vedere al numărului de cărţi, Biblioteca
pentru Pace "Gandhi" are una din cele mai mari colecţii în domeniile construirii păcii, al
transformării conflictelor, globalizării şi studiilor de dezvoltare din Sud-Estul Europei.
Alte domenii de bază ale bibliotecii sunt politică şi teorie politică, relaţii internaţionale,
studii de gen şi feminism, drepturile omului, psihologie, economie, sociologie şi teorie
socială, filozofie, mediu şi ecologie, societate civilă, jurnalism de pace, România, Africa,
America şi Naţiunile Unite. Categorii speciale au fost create pentru scrierile lui Mahatma
Gandhi, Johan Galtung şi Noam Chomsky.
Biblioteca este alcătuită aproape în întregime din donaţii şi contribuţii ale persoanelor
individuale sau instituţiilor care colaborează cu PATRIR.
Biblioteca pentru Pace "Gandhi" este deschisă publicului în fiecare zi între luni şi vineri
inclusiv, între orele 10 şi 18. Cititorii pot împrumuta gratuit cărţile şi materialele de care
dispunem şi le pot consulta folosind sala de lectură.
Păstrând spiritul în care a fost înfiinţată biblioteca, orice donaţie sau contribuţie la
dezvoltarea acesteia sunt binevenite şi apreciate.

7. finanţatori
Activitatea Institutului a fost finanţată în anul 2003 din trei surse principale:
- finanţări obţinute de la fundaţii şi organizaţii
- donaţii particulare
- taxe de participare (programe de instruire şi TPU)
Finanţări obţinute de la fundaţii şi organizaţii
Ca principală sursă de finanţare pentru sectorul neguvernamental, fundaţiile şi
organizaţiile de profil acordă anumite sume de bani pe baza unor proiecte înaintate spre
analiză. Sumele au de obicei destinaţii exacte iar rapoartele finale către finanţatori
conţin o evaluări financiare şi ale programelor foarte exacte, acest lucru contribuind la
construirea unei relaţii de încredere între organizaţia finanţată şi finanţator.
Instituţiile, organizaţiile şi fundaţiile care au finanţat Institutul în anul 2003 sunt
următoarele:
Ambasada Regatului Ţărilor de Jos la Bucureşti – 7110 Euro
DFAID - Ministerul de Externe al Canadei – 20216 CAD
Fondul de Solidaritate „x minus y” – 3000 Euro
Ministerul Regal al Afacerilor Externe, Norvegia - 1300 Euro
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Sumele pot fi regăsite în raport în cadrul descrierii programelor şi campaniilor pentru
care au fost acordate.
Donaţiile şi taxele de participare la programele internaţionale de instruire au fost folosite
pentru acoperirea cheltuielilor administrative ale Institutului precum şi pentru derularea
programelor specifice (în cazul taxelor de participare). Datorită sprijinului acordat de
finanţatori, o parte din programele de instruire au fost gratuite.

8. instituţii şi organizaţii partenere
Institutul îşi derulează programele şi activităţile atât în Cluj – Napoca cât şi în alte
comunităţi din România. Unul din principiile de bază al implicării noastre în diferite
comunităţi este ca acţiunile să fie organizate în colaborare cu cel puţin un partener local
pentru a oferi durabilitate şi relevanţă proiectului respectiv. Activitatea PATRIR în 2003
a fost posibilă în special cu sprijinul şi colaborarea următoarelor instituţii şi organizaţii:
Parteneri locali
Asociaţia Aurarilor „Alburnus Maior”, Roşia Montană
Pro Biciclo Urbo, Târgu – Mureş
Liga Studenţilor din Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia
Fundaţia Ecologică şi de Turism „Potaissa”, Turda
Clubul Ecologic „Floarea de Colţ”, Cluj – Napoca
Rotaract, Bistriţa
Asociaţia Femeilor din România, Bucureşti
Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală, Bucureşti
Centru de Mediere şi Securitate Comunitară, Iaşi
Parteneri internaţionali
TRANSCEND – o reţea pentru pace şi dezvoltare
Organizaţia Naţiunilor Unite
Reporting the World
Instituţii cu care am colaborat şi care ne-au sprijinit activitatea
Primăria Municipiului Cluj – Napoca
Ministerul Afacerilor Externe
Presa locală clujeană
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Cluj
Comandamentul Judeţean de Jandarmi, Cluj
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba
Comandamentul Judeţean de Jandarmi, Alba
Primăriile oraşelor Turda, Baia de Arieş, Abrud, Câmpeni
Primăriile localităţilor Buru, Sălciua, Bistra, Arieşeni, Horea, Albac
Hotelul „Napoca”, Cluj - Napoca
Ambasada Regatului Ţărilor de Jos, Bucureşti
Ministerul de Externe, Canadei – programul DFAID
Ministerul Regal al Afacerilor Externe, Norvegia
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9. echipa / membrii PATRIR
Activităţile pe care le-am derulat în 2003 au fost create de către membrii Institutului iar
implementarea lor a fost posibilă în primul rând datorită acestora. Considerăm că
oamenii care lucrează în cadrul Institutului sunt cea mai importantă resursă de care
dispunem şi prin urmare anul 2003 a fost un an al intensificării măsurilor luate pentru a
proteja, atrage şi dezvolta această resursă.
În anul care a trecut PATRIR a angajat patru dintre membrii săi şi a asigurat resursele
şi infrastructura necesare participării celorlalte 25 de persoane la organizarea şi
implementarea programelor pe care le-am organizat. Implicarea acestora s-a făcut în
funcţie de campaniile şi activităţile de interes şi a avut la bază dorinţa de a schimba
ceva în comunităţile ale căror membri suntem, precum şi acceptarea principiilor şi
valorilor Institutului. Centrul de Educaţie pentru Pace şi Centrul de Egalitate şi
Conştientizare de Gen au fost domeniile care au atras cei mai mulţi colegi noi, în timp
ce programele de instruire şi Campania „Salvaţi Roşia Montană” şi-au consolidat
echipele prin trecerea lor prin activităţi şi programe de instruire.
Tot în 2003 am reuşit să consolidăm bazele unei înţelegeri şi construiri comune a
viziunii PATRIR, precum şi să definitivăm crearea unei structuri deschise şi totodată
ferme care să ne asigure continuitate şi eficienţă. Consensul rămâne model de lucru
important şi pe baza căruia ne vom dezvolta în viitor
Institutul rămâne deschis oricărei iniţiative şi persoane care doreşte să se alăture şi
care va căuta să găsească în continuare echilibrul perfect dintre nevoile de resurse
umane generate de campaniile şi programele proprii şi capacitatea pe care o are în
diferite momente. Totodată, intenţionăm ca în anul 2004 să punem accentul pe
dezvoltarea personală a tuturor membrilor PATRIR, conştienţi fiind că acest lucru va
duce cu siguranţă la creşterea calităţii muncii noastre, respectiv la un impact mai
puternic în comunităţile în care suntem implicaţi.
În 2003 echipa care a planificat, coordonat şi implementat programele Institutului a fost
următoarea:
Anca Săndescu, Laura Sandu, Sorana Olaru Zăinescu, Adrian Gerghel, Lucian Pop,
Denisa Brand – Jacobsen, Ina Curic, Roxana Pencea, Ramona Duminicioiu, Ioana
Tişcă, Tudor Brădăţan, Raluca Mare, Ştefania Simion, Alexandru Moldovan, Iulian
Berescu, Radu Bona, Anada Buda, Katrin Nicke, Josephine Wood, Denis Memet, Crina
Resteman, Kai Frithjof Brand - Jacobsen, Călina Resteman, Ionela Roşu, Florin
Gherasim, Gagy Agnes, Carmen Moraru, Dan Craioveanu, Brian Stanke, Szabo
Orsolya, Anca Pall, Mihaela Brânză, Paul Hrimiuc, Sabin Mureşan.

10.

date de contact
Bd. 1 Decembrie 1918. nr. 26, 400699 Cluj-Napoca
Tel./fax. 0264 – 420298, info@patrir.ro, www.patrir.ro
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