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1. Introducere

Anul  2005  a  însemnat  concentrarea  PATRIR  asupra  dezvoltării  capacităţii 
instituţionale şi a dezvoltării reţelelor internaţionale din care face parte: concret 
acest  lucru  înseamnă  îndreptarea  unui  focus  mai  puternic  asupra  identitatii 
insitutionale ca si  organizatie care lucrează îin domeniul  nonviolenţei  pe plan 
naţional  şi  internaţional.  În  acest  sens PATRIR a  fost  gazda a doua întâlniri 
anuale a reţelelor TRANSCEND şi respectiv Nonviolent Peaceforce şi European 
Network of Civill Peace Services. Evenimentele marcheaza implicarea activă a 
PATRIR  în  parteneriate  internaţionale  în  domeniul  studiului  şi  transcenderii 
conflictelor prin mijloace paşnice.

2. Ce este raportul anual PATRIR

Raportul anual 2005 conţine informaţii  şi date despre programele, campaniile, 
proiectele  şi  activităţile  pe  care  le-am organizat.  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 implicaţi în derularea activităţilor.

Raportul se adreseaza partenerilor noştri, participanţilor la programele viitoare, 
finanţatorilor  şi  jurnaliştilor,  publicului  larg,  oricui  doreşte să obţină mai  multe 
informaţii actualizate despre programele şi activităţile derulate de noi în anul care 
a trecut.

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, promovarea drepturilor omului prin 
informarea şi dezvoltarea conştiinţei analizei critice şi constructive din punct de 
vedere social, cultural, politic şi economic. 
Misiunea  Institutului  este  de  a  promova  transformarea  conflictelor  pe  cale 
paşnică şi democraţia prin mijloace democratice. 
PATRIR a apărut în România în urma a numeroase dialoguri cu reprezentanţi ai 
numeroaselor  sectoare  sociale,  ca  răspuns  la  nevoia  de  schimbare  din 
comunităţile autohtone. Înfiinţarea Institutului la Cluj - Napoca este motivată de 
diversitatea şi multiculturalitatea care caracterizează zona, din punct de vedere 
cultural şi istoric, precum şi de oportunitatea pe care o oferă din acest punct de 
vedere  ca  spaţiu-gazdă.  Intenţia  PATRIR  este  de  a  sprijini  comunităţile  în 
dezvoltarea lor şi în încercarea de a transforma provocările cu care se confruntă. 



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 şi programe derulate în 2005

Acţiunile  derulate  de  institut  in  2005 reflectă  dezvoltarea  centrelor  din  cadrul 
PATRIR; staff-ul a decis focalizarea pe cercetarea şi elaborarea de publicaţii pe 
probelmatica fenomenelor sociale – violenţa în familie şi rezolvarea conflictelor 
pe cale paşnică. Centrul de training şi-a intensificat activitatea on-site (la sediu) 
şi off-site, la cererea partenerilor din diverse ţări, unde PATRIR a trimis formatori.

În ceea ce priveşte conectarea la reţele internaţionale de profil, PATRIR a 
înregistrat  în  2005  o  mai  mare  implicare,  continuând  colaborarea  cu 
Universitatea de Pace TRANSCEND (TPU) şi participând la 2 proiecte europene 
– unul  în  calitate de partener  (Tranining of  Trainers),  al  doilea în calitate  de 
coorodonator (ARCA). 

Activităţile la nivel local s-au bucurat de sprijinul partenerilor – instituţii, 
organizaţii, firme, mass- media şi a contribuit la recunoaşterea organizaţiei ca 
membru activ  al  comunităţii;  acest  lucru a fost  dovedit  prin redirecţionarea a 
5.400.000 lei spre bugetul PATRIR portivit legii 1%.
 
4.1 Programe şi centre permanente ale PATRIR

4.1.1 Centrul pentru Conştientizare şi Egalitate de Gen (C-GEN)

Centrul  pentru  Conştientizare  şi  Egalitate 
de  Gen  a  fost  creat  în  cadrul  PATRIR  în 
octombrie  2003  din  necesitatea  creşterii 
conştientizării şi egalităţii de gen atât la nivelul 
instituţiilor  sociale  cât  la  nivelul  comunităţilor 
locale, familiilor şi indivizilor. Centrul dezvoltă 
proiecte care încurajează gândirea critică din 
perspectiva de gen,  promovând egalitatea şi 
parteneriatul  între  femei  şi  bărbaţi  la  toate 
nivelele. Adoptarea unei perspective sensibile 
la gen în orice analiză  a relaţiilor, problemelor 
şi evenimentelor sociale este un pas important 
care  trebuie  făcut  pentru  a  înţelege  şi 
transforma  dezechilibrele  şi  dezavantajele 
structurale care afectează ambele sexe şi cu 
precădere femeile. 



Obiectivele centrului pe anul 2005 au fost:
1. Promovarea  gândirii  critice  şi  a  analizei  fenomenelor  sociale  din 

perspectivă  de  gen,  cu  accent  pe  discriminările  şi  inegalităţile  de  gen 
existente în România.

2. Efectuarea  de  cercetări  angajate  social  asupra  problematicii  de  gen, 
promovând cooperarea între feminismul academic şi feminismul activist. 

3. Încurajarea  dezvoltării  de  modele  de  feminitate  şi  masculinitate  non-
opresive  care să implice parteneriate între femei şi bărbaţi în toate sferele 
vieţii sociale şi private. 

4. Încurajarea şi implicarea femeilor şi bărbaţilor în activităţi concrete pentru 
atingerea egalităţii de gen.

Activităţile centrului C-GEN în 2005 
În  2005,  C-CEN a  desfăşurat  ateliere  şi  programe locale  de  instruire  pentru 
creşterea sensibilităţii de gen; a treia ediţie a Campaniei celor 16 Zile Împotriva 
Violentei asupra Femeilor (în parteneriat cu alte organizaţii de profil din ţară) s-a 
constituit  într-un  real  succes.  Centrul  a  derulat  programe  specifice  în  cadrul 
acţiunilor generale ale institutului:  Şcoala de vară – cea de a doua ediţie - şi 
cafenele de idei.  

 Secţiunea pe Studii de Gen din cadrul Bibiotecii pentru Pace PATRIR
În urma unui proiect care a urmărit consolidarea secţiunii pe studii de gen din 
biblioteca PATRIR, Network of East West Women-The Book and Journal Project, 
a donat 63 de cărţi în acest domeniu care au contribuit semnificativ la extinderea 
temelor  din  interiorul  secţiunii:  imaginea  femeilor  în  publicitate,  limbaj  şi  gen 
social, studii despre masculinitate, implicaţiile genului asupra ştiinţei. Cele peste 
180 de cărţi,  reviste  şi  alte publicaţii  din această secţiune reprezintă  resurse 
importante pentru elevi, studenţi, absolvenţi sau profesori interesaţi de studiile de 
gen, mai ales în condiţiile în care acest domeniu faţă de care interesul este în 
creştere este deocamdată slab reprezentat în România. 

 Campania celor 16 zile internaţionale de activitate împotriva violenţei 
asupra femeii (25 noiembrie - 10 decembrie 2005)

Campania internaţională de 16 Zile, ce se desfăşoară la nivel internaţional din 
1991 are ca scop eliminarea tuturor  formelor  de violenţă împotriva femeii.  În 
2004 în România Campania Naţională împotriva violenţei asupra femeii s-a raliat 
campaniei internaţionale fiind iniţiată de Coaliţia Naţională a ONG-urilor implicate 
în  Programe  privind  Prevenirea  şi  Combaterea  Violenţei  împotriva  Femeii  şi 
Comitetul pe Gen şi Dezvoltare, Corpul Păcii, România (GAD) în care PATRIR 
este reprezentată ca organizaţie.

În 2005, cea de a treia ediţie a Campaniei celor 16 zile organizată de C-
GEN în colaborare cu parteneri naţionali şi locali a avut ca obiective: 
- informare şi conştientizare asupra fenomenului de violenţă împotriva femeii - o 
gravă  încălcare  a  drepturilor  omului  -  la  nivel  local,  naţional,  regional  şi 
internaţional 



-  intensificarea  efortului  de  prevenire  şi  eliminare  a  fenomenului  violenţei 
împotriva femeii la nivel local
- solidaritate şi continuitate între iniţiativele locale la cele internaţionale pe acest 
plan 
- crearea spaţiului pentru dialog şi strategii  

Activităţi în cadrul Campaniei:
-     Seară de film: Lilya 4Ever 
- Concert
- Expoziţie de pictură
- Caravana Martorelor Tăcute în spaţii  publice din oraş (holuri  ale sălilor 

cinematografice, Teatru Naţional, Universitate)
- Seară de Veghe a Martorelor Tacute
- Cafeneaua de Idei
- Piesa de teatru “Rosmersholm” după Henrik Ibsen
- Masa rotundă cu reprezentanţi ai instituţiilor locale şi mass-media

Rezultate obţinute:
Echipa Campaniei consideră vizibilitatea pe plan local a celei de-a 3-a ediţii drept 
unul din cele mai importante succese; acestuia i se adaugă recunoaşterea unei 
noi ediţii a Campaniei de către comunitate. Participarea în număr mai mare în 
acest an a comunităţii la activităţile campaniei este rezultatul organizării noii ediţii 
precum  şi  a  excelentei  colaborări  cu  mas-media  locala  care  a  asigurat 
diseminarea informaţiilor cu privire la Campanie.

Conferinţa de Presă cu care a demarat Campania a reunit reprezentanţi ai mass-
mediei audio, video şi scrisă: Prima TV,PRO TV,N24 TV,NCN TV Cluj, TVR Cluj, 
Cluj  Radio  (echipa  română  şi  maghiară),  Radio  France  International,  Radio 
Renaşterea,  “Szabadság”, “Krónika,  “Monitorul de Cluj” şi “Ziarul Clujeanului”. 

Colaborarea cu posturile de radio şi  revistele săptamânale locale au asigurat 
legătura  comunităţii  clujene  cu  evenimentele  Campaniei  pe  întreg  parcursul 
derulării acesteia.

Colaborarea cu presa s-a materializat în mod concret: 2 invitaţii la emisiuni radio, 
10 articole  în  presa locală,  anunţuri  în  ghidurile  locale  ale  revistelor:  “Zile  şi 
Nopţi” şi “CJ 24 FUN”.

Participanţi/ Vizitatori:
Organizatorii şi colaboratorii estimează participarea publică la evenimentele din 
cadrul campaniei la aproximativ 3700 de persoane.

Finanţarea Campaniei de 16 zile:
200 USD asigurată de GAD- Peace Corps 

Parteneri de specialitate



Organizaţia „Artemis”
Primăria Cluj-Napoca
Cafeneaua Quo Vadis 
Teatrul PUCK, Cluj-Napoca
Casa de Cultură a Studenţilor, Cluj-Napoca

Activităţi viitoare ale C-GEN:
o Evenimente publice în cadrul celei de a doua ediţii a Campaniei de 34 de 

zile pentru Pace organizate în Cluj-Napoca de PATRIR (februarie - martie 
2006).

o Organizarea unei Campanii în primavara anului 2006  - detalii
o Continuarea programelor de training pe probleme de gen, mese rotunde, 

dezbateri publice.

 Proiectul „Transformarea Violenţei asupra Femeilor – Construirea 
Păcii Sociale” (1 oct. 2004 - 31 mar. 2005)

“Transformarea violenţei asupra femeilor – construirea păcii sociale” (TVIF) este 
un program demarat în octombrie 2004 şi  finalizat  în martie 2005;  programul 
promovează o cultură a păcii în cadrul interacţiunii sociale şi a drepturilor femeii 
ca drepturi ale omului, mergând dincolo de violenţa pe criterii de gen, construind 
punţi  şi  iniţiind dialoguri  între  diferite instituţii  şi  organizaţii  guvernamentale şi 
neguvernamentale  cu  scopul  de  a  găsi  cele  mai  bune căi  pentru  abordarea 
violenţei asupra femeilor la toate nivelele.

Obiective
1. Reunirea de practicieni din diverse domenii, activişti din cadrul sectorului 

neguvernamental,  reprezentanţi  ai  administraţiei  publice  şi  persoane 
publice care lucrează în domeniul violenţei pe criterii de gen pentru a face 
schimb de experienţe şi perspective;

2. Explorarea rădăcinilor violenţei asupra femeilor la nivel direct, cultural şi 
structural şi căile constructive de a le transforma atât în teorie cât şi în 
practică;

3. Mobilizarea educatorilor şi  profesioniştilor din sectorul  guvernamental şi 
neguvernamental  în  ceea  ce  priveşte  abordările  comprehensive  şi  pe 
scară largă pentru a depăşi violenţa asupra femeilor la toate nivelele;

4. Editarea unei  publicaţii  care să circumscrie într-o manieră accesibilă şi 
atractivă diferitele tipuri de violenţă asupra femeilor existente în societatea 
românească, precum şi acţiunile care trebuie întreprinse  sau care au fost 
deja puse în practică în acest sens

La nivel de activităţi proiectul include şase ateliere pe tema violenţei desfăşurate 
în două licee din Cluj-Napoca, un program de instruire pentru reprezentanţi ai 
sectorului  de stat  şi  ai  celui  neguvernamental  şi  alte  persoane interesate  de 
dimensiunea violenţei pe criterii de gen, mese rotunde tematice şi cercetare în 
vederea publicării unui material informativ şi a unui ghid de lucru util tuturor celor 
interesaţi de violenţa împotriva femeii la toate nivelele. 



 Cercetare pe tema violenţei împotriva femeilor 
Considerăm  că  abordarea  problemei  violenţei  împotriva  femeilor  ca  violenţă 
directă,  culturală  şi  structurală  după  cum  propun  studiile  pentru  pace  poate 
contribui  considerabil  atât  la  înţelegerea  integrată  a  fenomenului  cât  la 
conceptualizarea  unor  modalităţi  de  intervenţie  eficiente.  Pentru  a  înţelege 
apariţia violenţei directe asupra femeilor este necesar să o conceptualizăm şi în 
formele ei structurale şi culturale. Formele de violenţă directă trebuie relaţionate 
cu  structurile  sociale  şi  cultura  unei  anumite  societăţi  care  le  încurajează, 
legitimează şi astfel reproduce. 
O  primă  lucrare  care  expune  aceste  concepte   este  disponibilă  pe  site-ul 
PATRIR  la  Secţiunea  Centre  PATRIR;  C-GEN;  Programe  C-GEN. 
http://www.patrir.ro/gen.shtml.   Începînd  cu  luna  martie  a  anului  2005  va  fi 
disponibilă, atât în format electronic cât şi fizic, o publicaţie mai amplă pe tema 
violenţei împotriva femeilor abordată din perspectiva studiilor pentru pace.

• Colaboratori şi parteneri
Colaboratori:  Societatea  pentru  Egalitate  de  Gen,  Suceava;  Asociaţia  pentru 
Promovarea  Femeii  din  România,  Timişoara;  Asociaţia  Femeilor  împotriva 
Violenţei - Artemis, Cluj-Napoca; Comitetul pentru Gen şi Dezvoltare gestionat 
de Corpul Păcii, România; Asociaţia Gata Oricând, Oradea

• echipa C-GEN
Coordonatori: Ina Curic, Anca Săndescu
Colaboratori (staff, voluntari): Sabin Muresan, Lorena Vaetişi, Cristina Barsony, 
Camelia  Balteş,  Dan  Tilea,  Alexandra  Nerişanu,  Alexa  Varriano,  Johanna 
Progscha, Simona Varga, Laura Sandu, Ruxandra Florincuţa, Alexandra Bodea, 
Anca Cliveţ, Betty Livanu, Bianca Poruţiu, Daniel Moldovan, Diana Silaghi, Laura 
Unguraş, Mădălina Melinte, Mate Lorincz, Cătălin Muntean.

4.1.2 Centrul Internaţional de Instruire pentru Pace şi Dezvoltare 
(IPDTC)
Centrul Internaţional de Instruire pentru Pace şi Dezvoltare (IPDTC) din cadrul 
Institutului  Român pentru Pace este primul 
centru de acest fel din România. În cadrul 
acestuia  sunt  organizate  programele 
naţionale  şi  internaţionale  de  formare  în 
domeniul păcii şi al dezvoltării. Programele 
de  instruire  sunt  concepute  pentru 
politicieni,  diplomaţi,  personal  al  Naţiunilor 
Unite,  lucrători  ai  organizaţiilor 
neguvernamentale de pace şi dezvoltare şi 
au  ca  teme  majore  construirea  păcii, 
transformarea  conflictelor,  reabilitare, 
reconstruire  şi  reconciliere  post-război  prin  mijloace  nonviolente.  Programele 
sunt extrem de intense şi avansate în ceea ce priveşte cunoştinţele transmise / 

http://www.patrir.ro/gen.shtml


dobândite de participanţi şi presupun într-o foarte mare măsură implicarea activă 
a participanţilor.
Până în momentul de faţă programele de acest tip organizate de PATRIR au 
avut peste 730 de participanţi, atât din România cât şi din străinătate.

In 2005 IPDTC a fost implicat în programe de training pentru politicieni, 
diferite părţi implicate în conflicte armate, forţe armate, jurnalişti, specialişti din 
sectorul  neguvernamental  şi  angajaţi  ai  Naţiunilor  Unite  din  Nepal,  Columbia, 
Somalia,  Indonezia, Tailanda, Burma, Japonia.

Obiective generale şi descriere a activităţii / proiectului
Centrul  Internaţional  de  Instruire  pentru  Pace  şi  Dezvoltare  (IPDTC)  are  ca 
obiectiv general organizarea programelor naţionale şi internaţionale de instruire 
în domeniul transformării conflictelor şi construirii păcii prin mijloace non-violente, 
reconciliere şi rezoluţia conflictului. 
Grupurile ţintă ale acestor programe sunt practicieni, factori de decizie, personal 
al organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale care activează în domeniul 
construirii  păcii,  transformării  conflictelor  şi  reconstrucţiei  în  perioadele  post-
conflict. 

Activităţi principale şi rezultate obţinute

 Programul de instruire Peacebuilding, Conflict  Transformation and 
Post-war Rebuilding, Reconstruction and Reconciliation (PCTR) 31 
Octombrie – 4 Noiembrie 2005, Cluj – Napoca).

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 
experienţele participanţilor legate de construirea păcii, transformării conflictului, 
reconstrucţiei, reabilitării, reconcilierii şi vindecare din perioada de după război şi 
dezvoltarea participativă.  
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.

Ediţia  din  octombrie  –  noiembrie  2005  a  PCTR  a  întrunit  participanţi  din 
Danemarca,  Italia,  Republica  Moldova,  Norvegia,  Olanda,  Filipine,  Suedia  şi 
Regatul Unit al  Marii  Britanii  şi  Irlandei de Nord cu experienţe consistente de 
activitate  în  cadrul  Delegaţiilor  Comisiei  Europene  în  Uganda  şi  Georgia, 



organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale implicate în procesele de pace 
din  Filipine,  Moldova şi  Transnistria,  academicieni  din  domeniul  universitar  al 
Universităţii Americane în Beirut şi Univeristăţii din Kingston, Anglia.  

Echipa PCTR:
Trainer: Kai F. Brand-Jacobsen
Coordonator: Andra Tănase
Asistent:  Cristina Mureşan
Echipa  pregătitoare  şi  voluntari:  Alexandra  Nerişanu,  Ancuţa  Pall,  Krisztina 
Varga,  Ioana Mureşan,  Corina Simon,  Denis Matveev, Robert  Rivers,  Olesea 
Ursu,  Laura Anton 

 Programul de Instruire „Designing Peacebuilding Interventions and 
Conflict  Transformation  Programmes”  (DPI),  7-11  Noiembrie  2005, 
Cluj-Napoca

Acest tip de program de instruire a fost creat special pentru acelaşi grup ţintă ca 
şi  al  PCTR  (practicieni,  factori  de  decizie,  staff  al  agenţiilor  naţionale  şi 
internaţionale,  organizaţii  neguvernamentale  ce 
lucrează  în  regiuni  afectate  de  conflict,  conflict 
violent  şi  război);  scopul  este  de  a  dezvolta 
cunoştinţe  necesare  implicării  în  procese  de 
construire a păcii şi transformare a conflictelor, studii 
de  caz  şi  evaluarea  celor  mai  bune  practici  în 
domeniu. 
Această primă ediţie a DPI a întunit participanţi din 
Austria,  Buthan,  Camerun,  Italia,  Norvegia, 
Romania,  Spania,  Regatul  Unit  al  Marii  Britanii  şi 
Irlandei  de  Nord  şi  Statele  Unite  ale  Americii 
reprezentând instituţii ca: Institutul European pentru 
Rezolutia  Conflictului  (CBCR),  Federaţia 
Sindicatelor  din  Butan,  Agenţia  Spaniolă  de 
Dezvoltare  şi  Cooperare,  Serviciul  German  de 
Dezvoltare, TRANSCEND şi PATRIR.

Ca urmare a evaluarilor pozitive ale DPI de către participanţi,  programul va fi 
reluat în mai 2006 cu cea de a doua ediţie.

Echipa DPI
Trainer: Kai F. Brand-Jacobsen
Coordonator: Andra Tănase
Asistent: Cristina Mureşan
Echipa  pregatitoare  şi  voluntari:  Alexandra  Nerişanu,  Ancuţa  Pall,  Krisztina 
Varga,  Ioana Mureşan,  Corina Simon,  Denis Matveev, Robert  Rivers,  Olesea 
Ursu,  Laura Anton. 



Parteneri de specialitate / colaboratori
TRANSCEND –  o  reţea  pentru  Pace  şi  Dezvoltare  –  principalul  partener  al 
programului de instruire, a organizat peste 500 programe în întreaga lume care 
au avut peste 9 000 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 peste 40 de ani.

Finanţarea IPDTC
Programele  PCTR  sunt  auto-finanţate  din  taxa  de  participare  platită  de 
participanţi; venitul total generat de PCTR si DPI in 2005 a fost de  EUR 8810 iar 
cheltuielile legate de organizarea celor doua programe a fost de  EUR 4095.

 “Training of Trainers”
Program  de  instruire  finanţat  de  Comunitatea  Europeana,  coordonat  de 
organizaţia  germană  Kurve  Wustrow  întruneşte  4  parteneri  dintre  care  şi 
PATRIR,  proiectul  ţinteşte  pregătirea   trainerilor  în  domeniul  cercetării 
conflictelor.  PATRIR  va  găzdui  unul  din  evenimentele  de  pregătire  a 
participanţilor  în perioada 4 – 11 iunie 2006 şi  va contribui  cu experienţa de 
training  în  domeniu.  Programul  a  fost  pregătit  de  parteneri  în  Bad  Meining, 
Germania în octombrie 2005.
Parteneri: Kurve Wustrow - coordonator, PDCS Slovacia, CSDC Italia.
Finanţarea: a fost asigurată de EC.

 Associations and Resources for Conflict Transformation Skills 
(ARCA) 

PATRIR coordoneaza în parteneriat cu alte 12 organizaţii europene din 11 ţari un 
program  de colectare a celor mai bune practici în domeniul instruirii  adulţilor 
pentru transformarea conflictelor, mediere şi intervenţie în situaţii de criză.

Proiectul  vizează analizarea resurselor umane şi  materiale existente la 
nivel European, crearea unui ghid comprehensiv de bune practici în domeniul 
descris mai sus, a unui web-portal interactiv cu materiale şi informaţii cu privire la 
instituţii  de  pregătire  şi  desfăşurare,  organizarea  a  5  sesiuni  de  evenimente 
interactive  de  schimb  de  experienţă  în  domeniu  şi  stabilirea  unei  reţele  a 
insituţiilor de pregatire a civililor pentru transformarea conflictelor.

Proiectul  se  desfăşoară  în  perioada  1  octobrie  2005  –  30  septembrie 
2006; în prima fază a proiectului a inclus o intilnire a partenerilor la Roma în 
perioada 4- 6 decembrie 2005 în care s-a discutat  planul de implementare a 
proiectului.
Finanţarea:  valoarea totală  a  proiectului  se  ridica  la  277.  600  EUR din  care 
contribuţia EC este de 122. 000 EUR. Prima tranşă a grantului în valoare de 80. 
040 EUR a intrat deja în posesia organizaţiei coordonatoare în octombrie 2005. 
Parteneri: Nonviolent Peaceforce Europe Belgium, Centru Studi Civile Difesa di 
Pace Italia, Mouvement pour une Alternative Nonviolente Franţa, Austrian Study 



Peace Center Austria, Norwegian Peace Association Norvegia, Universitatea din 
Florenţa,  People for  Democratic Change Slovacia,  Peaceworkers UK Regatul 
Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Institut for Angewande Kulturforskung 
Germania,  Bund  for  Soziale  Verteidigung  Germania,  Bokor  Okor  Csokos 
Allapitvany Ungaria. 

4.1.3 Centrul de Construire a Pacii şi Transformare a Conflictelor 
(PBCTB)
Programe de training internaţionale susţinute de traineri  PATRIR din cadrul 
IPDTC:

 Program  de  training  „Azerbaijan 
Youth Peacebuilding Programme”

Pentru două zile (28- 29 iulie 2005), Stirling în 
Scoţia a fost gazda unui program de training 
oferit de PATRIR pentru 13 tineri delegaţi din 
Armenia şi Azerbaijan; participanţii au facut un 
prim  pas  spre  dezvoltarea  unui  dialog  pe 
temele  transformării  conflictelor,  a  drepturilor 
omului,  dezvoltării  comunitare şi au iniţiat  un 
forum de dialog între tineri din cele două ţări. 

Programul a fost organizat în cooperare cu Peace Child International şi 
susţinut de Autoritatea Executiva Scoţiană.
Parteneri: Peace Child International, Centrul de Conferinţe World Youth Scoţia 
2005, Autoritatea Executivă Scoţiană.
Echipa: David  Woollcombe  -  Peace  Child  International,  Kai  Frithjof  Brand-
Jacobsen - PATRIR
Activităţi viitoare: Tinerii participanţi vor continua efortul de a susţine dialogul şi 
cooperarea pentru pace între tineri,  societatea civila  dintre cele  doua ţări,  cu 
suportul organizaţiei Peace Child International.
Finanţarea: asigurată de Autoritatea Executivă Scoţiană.

 Programul pentru Cooperare şi Construire a Păcii, Birmania
Lansat în octombrie 2005, programul a debutat cu un contact între Kai Brand-
Jacobsen,  director  al  PATRIR  şi  trei  organizaţii  birmaneze:  Forumul  pentru 
Democraţie, Centrul de Educaţie pentru Drepturile Omului şi Reţeaua Femeilor 
pentru Pace; întrevederile au avut loc în perioada 29 septembrie – 10 octombrie, 
în Mae Sot localitate de graniţă între Tailanda şi Birmania. 
Au avut loc întâlniri cu organizaţii ale societaţii civile din Birmania şi un program 
de training de 6 zile pentru 42 de participanţi – un numar egal de femei şi bărbaţi 
- lideri politici, sociali şi comunitari, membri ai grupărilor armate şi nonviolente 
democratice, participanţi ai diverselor grupuri entice din Birmania.

Programul a oferit participanţilor: (1) metode şi abordări de transformare a 
conflictelor;  (2)  mişcări  şi  procese  democratice  de  tranziţie  de  la  regimuri 
autoritare (3) strategii şi metode de activism nonviolent (4) drepturile omului şi 
democraţia în mişcările populare. 



Training-ul a fost urmat de o întrevedere cu organizaţia politică Consiliul 
Naţional al Uniunii Birmaneze.

Acţiuni viitoare: În 2006 PATRIR îşi va continua angajamentul de a coopera cu 
organizaţii  similare din Birmania,  programul fiind unul din punctele de contact 
între PATRIR şi Asia de Sud, pe lânga colaborările avute cu Tailanda şi Filipine.

Următoarea vizită va cuprinde două programe de training similare celui 
din  septembrie  2005,  Dezvoltarea  Strategiei  pentru  Construirea  Pacii  şi 
Democratizare  în  Birmania  şi  support  continuu  pentru  cele  trei  organizaţii 
partenere birmaneze.
Finanţarea: Grant în valoare de CAN$ 20.000 oferit de Ambasada Canadei din 
Bangkok Forumului pentru Democraţie din Burma. 
Parteneri  de  specialitate:  Forum  for  Democracy  in  Burma,  Human  Rights 
Education Institute of Burma, Women’s Peacebuilding Network in Burma.
Echipa proiectului
Kai Frithjof Brand-Jacobsen, Director PATRIR
Naing Aung, Forum for Democracy in Burma
Ohmar Khin, Women’s Peacebuilding Network in Burma

 Programul Children and Youth as Peaceworkers 
În cooperare cu Salvati Copii Norvegia,  PATRIR a condus o sesiune de training 
pentru 26 de tineri şi adulţi din Kosovo, Guatemala, Uganda, Sri Lanka, Nepal şi 
Norvegia. Cele trei zile (29 iunie – 3 iulie) au oferit participanţilor prilejul de dialog 
despre experienţele vieţii  lor în situaţii  de conflict;  au fost explorate modalităţi 
concrete de implicare a tinerilor în procese de salvgardare a păcii în conflicte 
armate. Participanţii şi-au dezvoltat abilităţi şi şi-au însuşit cunoştinţe de bază în 
domeniul transformării conflictelor.
Pe  marginea  programului  s-au  explorat  modalităţi  concrete  prin  care  Salvaţi 
Copii Norvegia  ar putea introduce procese de construire a stabilităţii şi păcii în 
activităţile pe care oranizaţia le are în lume. 
Programul a fost urmat de participarea PATRIR la conferinţa Childhoods 2006; 
seminarul  cu  titlul  „On  Children  in  War”  a  fost  completat  de  experienţa 
internaţională  a  trainerului  PATRIR.  Conferinţei  i-a  urmat  publicaţia  Building 
Peace out of War: Children and Young People as Agents of Peace.

 European Peace University – Cooperare în domeniul educaţiei pentru 
pace la nivelul studiilor post-universitare

În  2005,  cooperarea  cu Universitatea  Europeana  pentru  Pace  EPU  din 
Stadtschlaining,  Ausria  s-a  concretizat  în  2  cursuri   predate  de  directorul 
PATRIR, Kai Frithjof Brand-Jacobsen: (1) Community-Based Peacebuilding; (2) 
The  Political  Economy  of  Globalisation.  Cursurile  au  fost  audiate  de  42  de 
studenţi din 26 de ţări. 
Activităţi  viitoare: în  2006  vor  debuta  3  noi  cursuri  în  colaborarea  EPU şi 
PATRIR:  Political  Economy of  Globalisation;  Reconciliation  and Healing  after 
Violence şi Community-Based Peacebuilding.



 Primul Summit Internaţional al Departamentelor pentru Pace 
Cel mai  important  eveniment internaţional  la care PATRIR a participat  a  fost 
Primul Summit Internaţional al Departamentelor pentru Pace (octombrie, 2005, 
Londra,  Marea  Britanie);  momentul  marchează  debutul  unei  noi  iniţiative  ale 
guvernelor din lume de a se organiza după principiul transformării nonviolente a 
conflictelor.  Evenimentul a reunit 40 de delegaţi din 12 ţări şi s-a încheiat cu o 
întâlnire publică în The Grand Committee Room a Casei Parlamentului Britanic, 
sub patronajul parlamentarului John McDonnell şi a d-nei Diana Basterfield, co-
fondatoarea organizaţiei Ministry for Peace.  Evenimentul a fost dechis de d-nul 
Dennis Kucinich, membru al Congresului Statelor Unite, autor al actualei legi a 
ministerelor pentru Pace din Congres. D-na Marianne Williamson şi Dot Maver, 
directorul executiv al organizaţiei The Peace Alliance, au vorbit despre campania 
din Statele Unite pentru propagarea ideii. Canada a fost reprezentată de d-nul 
Saul Arbess.

D-nul  John  McDonnell  a  insistat  pe  ideea  necesităţii  clare  a 
departamentelor  şi  ministerelor  pentru  pace  care  să  ofere  infrastructura 
guvernamentală  şi  instituţională  pentru  dialog  pe  tema  rezolvării  paşnice  a 
conflictelor,  idee  tratată  şi  de  d-nul  Paul  van  Tongeren  reprezentantul 
prestigioasei instituţii Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict.
 Directorul  PATRIR  a  fost  invitat  să  conducă  programul  de  training 
Conflict  Transformation  by  Peaceful  Means,  premergător  summit-ului; 
partener al PATRIR în acest eveniment a fost organizaţia Ministry for Peace. 

PATRIR asigură din luna decembrie 2005, structura de suport a iniţiativei 
(Secretariatul  International)  prin  d-ra  Corina  Simon,  coordonatoarea 
parteneriatului.

Următoarea ediţie a summit-ului va avea loc în iunie 2006 în Victoria, BC 
Canada,  precedând  Primul  Forum  pentru  Pace  găzduit  în  aceeaşi  provincie 
canadiană  dar  la  Vancouver,  unde  Iniţiativa  internaţională  va  participa, 
continuând parteneriatul  cu  PATRIR care  este  invitat  să ţină  un  program de 
training pentru delegaţii la summit şi să ia cuvântul în cadrul sesiunilor.
Finanţarea participării PATRIR a fost asigurată de  Ministry for Peace – UK.

 Conferinţa Reaction  to  Prevention:  Civil  Society  Forging 
Partnerships  to  Prevent  Violent  Conflit  and  Build  Peace Event: 
Global  Partnership  for  the  Prevention  of  Armed  Conflict,   Sediul 
Natiunilor Unite din New York, SUA,  19-21 iulie 2005 

Reţeaua Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC) a fost 
iniţiatoarea conferinţei From Reaction to Prevention  desfăşurată la sediul ONU 
din New York. Evenimentul a fost un real success, punctul culminant a 3 ani de 
activitate  reunind  peste  o  mie  de  grupuri  ale  societăţii  civile  în  domeniul 
transformării conflictelor, membre ale reţelei.  Au fost prezenţi în jur de 900 de 
participanţi  din  118  ţări  care  au  luat  în  discuţie  metode  de  implementare  a 
agendei  Parteneriatului.  Documentul  a  fost  lansat  în  cadrul  conferinţei,  în 
prezenţa d-lui  Stephen Stedman, sub- Secretar General al ONU.  
Parteneri: TRANSCEND



Echipa: GPPAC.  Participarea  din  partea  PATRIR  asigurată  de  Kai  Frithjof 
Brand-Jacobsen, Director PATRIR. 
Activităţi viitoare: participarea activă în cadrul GPPAC Reţeaua Europeana de 
Sud-Est şi promovarea Agendei pentru Acţiune Globală în România şi pe plan 
internaţional

 Conferinţa   Holocaustul  si  Drepturile  Omului:  Atunci  şi  Acum, 
Sandefjord, Norvegia, 23-24 septembrie 2005

Kai  Frithjof  Brand-Jacobsen  a  fost  unul  din  invitaţii  Colegiului  Sandefjord, 
Norvegia, cu ocazia Conferinţei Holocaustul şi Drepturile Omului: Atunci şi Acum. 
Prezentarea  „Drepturile  Omului  şi  Conflictul  Internaţional”  a  adus  în  discuţie 
legătura  dintre  încălcări  ale  drepturilor  omului  şi  război,  strategii  şi  iniţiative 
pentru pace şi transformare a conflictelor. Printre ceilalţi vorbitori s-a numărat şi 
celebrul intelectual Tariq Ali.
Financing: By Sandefjord College

 Colaborări  cu  Universitatea  Naţiunilor  Unite  din  Japonia  şi 
TRANSCEND Japonia,  28  mai  –  iunie 7  2005,  Hiroshima şi  Tokio, 
Japonia

Directorul  PATRIR  Kai  Frithjof  Brand-Jacobsen  a  fost  invitatul  Universităţii 
Naţiunilor Unite din Tokio, a Universitatii Wako şi al membrilor TRANSCEND din 
Japonia.  Prelegea la  Universitatea din Tokio  în  faţa  a  32 de strudenţi  a  fost 
urmată  de  întâlniri  la  Hiroshima  cu  Institutul  de  Pace  şi  autorităţi  locale. 
Universitatea Wako a organizat un forum public pe tema Construirii Păcii în Asia: 
Implicări Globale în domeniul Transformării Conflictelor cu participarea a 30 de 
profesori, studenţi şi membri ai TRANSCEND.
Parteneri:  Universitatea  Naţiunilor  Unite  din  Tokio,  Universitatea  Wako  din 
Hiroshima, TRANSCEND Japonia, Institutul de Pace din Hiroshima.
Echipa: Kai Frithjof Brand-Jacobsen, PATRIR, Eward Newman, UNU, Takehito 
Ito, TRANSCEND Japan
Activităţi  viitoare:  cooperările  cu  partenerii  vor  continua  în  octombrie  2006 
pentru un program de tranining de 2 săptămâni  şi  proiecte comune pe tema 
reconcilierii  între Japonia – Coreea – China.
Finanţarea proiectului a fost asigurată de UNU Japan.

 Networking în cadrul reţelelor pentru pace
Conferinţa East-West Cooperation on Civil Peace Services 
Întâlnirea  anuală  a  reţelelor  europene  “Forţa  Nonviolentă  pentu  Pace” 
(Nonviolent  Peaceforce  NP)  şi  Serviciile  Civile  Europene   pentru  Pace  (The 
European Network of Civil Peace Services (EN.CPS)), Cluj-Napoca 22-26 martie 
2005.

Evenimentul  a  îmbinat  întâlnirea  anuală  a  celor  două  reţele  europene  şi 
conferinţa cu tema specifică activitătii organizaţiilor care au luat parte.
Obiectivele întâlnirii: 

- revizuirea activităţilor din 2005 şi a performanţei reţelelor



- explorarea  posibilităţii  extinderii  reţelelor  în  Europa  de  Sud-Est  prin 
includerea de noi organizaţii care au obiective commune cu ale reţelelor.

- lobby la nivel guvernamental pentru suport necesar activităţilor serviciilor 
civile.

- Reprezentarea organizaţiilor membre în consiliile de conducere ale celor 
două reţele 

Participanţi: 44 de reprezentanţi ai organizaţiilor membre ale NP şi EN.CPS din 
Europa şi 8 organizaţii europene noi invitate.
Finanţarea: 13.000 EUR asigurată de ZIVIK Germania, obţinută de Forum Ziviler 
Friedensdienst Germania, membră a EN.CPS. 
Echipa:  Denisa  Brand-Jacobsen,  coordonator  principal.  Kai  Brand-Jacobsen 
moderator, reprezentatul European în Consiliul Internaţional de Guvernare al NP, 
Jasmina  Francetic  voluntar,  studenţi  ai  Secţiei  de  Limbi  Moderne  Aplicate  a 
Facultăţii de Litere, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca.

 Participarea  la  întâlnirea  mondială  a  Consiliului  Internaţional  de 
Guvernare (IGC) al NP

În perioada 18-22 august 2005, Consiliul Internaţional şi-a reunit reprezentanţii în 
Guatemala City, Guatemala. Kai Frithjof Brand-Jacobsen, Director al PATRIR a 
luat parte în calitate de reprezentant al organizaţiilor europene. Întâlnirea a avut 
un rol crucial pentru dezvoltarea strategiei pe termen lung a NP, o nouă misiune 
de desfăşurare în Filipine,  pregătirea desfăşurărilor  nonviolente pe scară mai 
largă a NP şi crearea unei capacităţi de reacţie rapidă a NP. Întâlnirea a explorat 
întărirea  cooperării  şi  participării  active  între  organizaţiile  membre  şi  a 
reprezentat o etapă nouă în procesul de dezvoltare şi consolidare a succeselor 
misiunii din Sri Lanka în anul precedent. 
Finanţarea a fost asigurată de NP pentru cei prezenţi.

 Întâlnirea Anuală TRANSCEND 2005 ( 20 -26 mai 2005)
Găzduită  la Cluj-Napoca de către  PATRIR,  întâlnirea anuală TRANSCEND a 
reunit cei mai activi membri ai reţelei internaţionale de practicieni şi academicieni 
în  domeniul  cercetării  şi  rezolvării  conflictelor  prin  mijloace  paşnice.  Au  fost 
prezenţi  39  de membri  reprezentând ţări  din  Europa,  Asia,  America de Sud, 
America de Nord. 

Finanţarea evenimentului:
Organizarea întâlnirii a fost sprijinită de TRANSCEND şi PATRIR; costurile de 
participare au fost suportate în totalitate de participanţi.

Echipa organizatoare:
Coordonator: Kai Brand-Jacobsen
Asistent: Călina Resteman

Staff şi voluntari:  Jasmina Francetic,  Muriel Meignan, Ancuţa Pall, Cristina 
Craioveanu, Denis Matveev, David Broehan. 



Misiuni internationale

 Proiect de cooperare internatională pentru transformarea conflictelor 
şi contruirea păcii în moldova şi transnistria 

Acest proiect a fost iniţiat cu prilejul întâlnirii anuale a reţelei European Network for Civil 
Peace Services (ENCPS) găzduită de PATRIR în aprilie 2005.  Obiectivul  general al 
proiectului este de a contribui la transformarea constructivă a conflictelor între Moldova 
şi Transnistria. Pe parcursul următorilor trei ani proiectul va implica actori din societate 
cu  scopul  de  a  construi  resurse  şi  capacităţi  la  nivel  local  pentru  îndeplinirea 
obiectivului.  

În 2005 planul proiectului a fost făcut urmărind concret:
o Analiza  nevoilor  existente  ale  misiunii  efectuată  de  TRANSCEND, 

PATRIR şi ENCPS; proiectul include 30 de întâlniri cu societatea civilă, 
guvern,  media  şi  organizaţii  internaţionale  din  Chişinău,  Tiraspol  and 
Bendery/Tighina (raportul misiunii este disponibil la solicitare).    

o Sesiuni  faţă  în  faţă  de  planificare  şi  dezvoltare  a  proiectului  cu 
organizaţiile  partenere  (Tiraspol,  Cluj-Napoca şi  Chişinău)  şi  discuţii  la 
distanţă. 

o Programul  intensiv  de  training  în  domeniul  Construirii  Păcii, 
Transformarea Conflictelor cu reprezentanţi ai Ministerului Reintegrării din 
Moldova,  Ministerul  de  Externe  de  facto  al  Transnistriei,  Proiectul  de 
Construire  a  Păcii  din  cadrul  Departamenul  de  Relaţii  Externe  şi 
Dezvoltare  Internaţională  a  Marii  Britanii  şi  misiunea  Organizaţiei  de 
Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) din Moldova, din iulie 2005, în 
Cluj-Napoca (finanţat de  misiunea OSCE Mission din Moldova).

o Programul  intensiv  de  training  în  domeniul  Construirii  Păcii, 
Transformarea  Conflictelor  cu  reprezentanţi  ai  organizaţiilor  partenere 
CReDO  şi  World  Window,  noiembrie  2005,  Cluj-Napoca  (finanţat  de 
misiunea OSCE Mission din Moldova).

o Planificarea şi stabilirea obiectivelor cheie pentru următorii  3 ani şi paşi 
concreţi pentru 2006.

Activităţi viitoare

Paşi concreţi pentru 2006 
o Misiune  în  Moldova  şi  Transnistria  în  februarie  2006  cu  reprezentanţi 

PATRIR  şi  TRANSCEND  pentru  workshop-uri  şi  sesiuni  de  tranining 
pentru leaderi ai societăţii civile cu focus pe stabilirea bazei comune de 
metode,  aptitudini,  cunoştinţe  pentru  construirea  păcii,  transformarea 
conflictelor şi dezvoltare participativă în scopul creării primei Strategii de 
Construire a Societăţii Civile pentru Transformarea Conflictelor şi Training 
(finanţată de organizaţia olandeză de dezvoltare CORDAID). Vor avea loc 
întâlniri successive cu actori cheie din Moldova-Transnistria). 



o Programe  intensive  de  training  şi  workshop-uri  consultative  cu  actori 
internaţionali  din  Moldova,  inclusiv  finanţatori,  ambasade,  organizaţii 
intraguvernamenale.  

o Dezvoltarea  unei  structuri  comprehensive  al  conflictului,  analize  ale 
resurselor existente şi ale nevoilor în domeniul transformării conflictelor, 
explorarea eforturilor depuse până în momentul de faţă în acest sens de 
către societatea civilă, guverne şi actori internaţionali. 

o Următoarea întâlnire cu partenerii, membri ai ENCPS la întâlnirea anuală 
a reţelei la Barcelona, 22-27 martie 2006 pentru planificarea activităţilor 
viitoare ale proiectului (finanţată de parteneri în finanţare ai EN.CPS).

 Pe plan local, Centrul PBCTB a derulat programe de educatie pentru 
pace in scoli, continuând parteneriatul cu Inspectoratul Şcolar Cluj-
Napoca. 
Echipa de traineri pentru acest proiect, compusă în 2005 din Kai F. 

Brand-Jacobsen,  Ina  Curic  şi  voluntarii  Anca  Cliveţ,  Robert  Rivers,  Lorena 
Văetilşi,  a  derulat  activitati  in  5  licee din  Cluj-Napoca ca de exemplu:  Liceul 
Teoretic Lucian Blaga, Colegiul Naţional de Construcţii Anghel Saligny, Liceul de 
Arte Romul Ladea etc.
Proiectul a fost susţinut din resursele materiale ale PATRIR.

 Ziua Gandhi
Eveniment  anual  organizat  de  PATRIR  în  colaborare  cu  parteneri  din  Cluj-
Napoca, Ziua Gandhi din 2 octombrie 2005 a avut loc la Casa Trazit; proiecţia 
filmului Ghandi în regia lui Richard Attenborough a dechis discuţia centrată pe 
filosofia mişcarii nonviolente de eliberare din India. Evenimentul a fost secondat 
de  vizita  multor  participanţi  la  biblioteca  Gandhi  din  cadrul  PATRIR  şi  de 
implicarea lor în activităţi pe plan local.

Finanţarea evenimentului a fost asigurată de PATRIR din fonduri proprii.

 Campania pentu Pace, editia 1
O noua activitate pe plan local a organizaţiei, Campania celor 34 de zile pentru 
Pace marchează ziua celor mai mari demonstraţii pentru pace din istoria omenirii 
–  15  februarie  2004  –  şi  prima  zi  a  războiului  din  Irak   -  20  martie  2004; 
campania este un eveniment anual cu scopul reflectării asupra agresiunii militare 
ca modalitate destructivă de rezolvare a tensiunilor politice pe plan internaţional. 
Obiectivul general urmărit în 2005 este de a crea singurul spaţiu de exprimare a 
opiniei civice locale şi naţionale vis-à-vis de război ca reacţie politică. 

În cadrul campaniei au avut loc proiecţii de film, discuţii publice, standuri 
de informare,  workshop-uri  şi  programe de training în domeniul  transformării 
paşnice a conflictelor.

Campania s-a bucurat de o mediatizare excelenta şi de raspuns pozitiv la 
apelul  lansat  comunităţii  clujene de a-şi  explima opinia  faţă  de evenimentele 
politice  din  Irak,  ceea  ce  a  încurajat  partenerii  în  procesul  de  susţinere  a 
evenimentului.



Parteneri: Youth Action for Peace, AIESEC Cluj-Napoca, Radio Mix FM, 
Antena 1 Cluj-Napoca, Fullton Hotel, Serani Café, Casa de Cultură a Studenţilor, 
Primăria  Municipiului  Cluj-Napoca,  Poliţia  şi  Jandarmeria  Municipiului  Cluj-
Napoca, Casa Tranzit, Cinema Arta. 

Echipa de  coordonare  a PATRIR a  fost  susţinută de inimoşii  voluntari 
români  – Marius  Coman,  Andrei  Dascalu,  Alexandra  Dumitrescu,  Mariana 
Gavriş,  Julian Groeger,  Joke van der  Hage, Mădălina Melinte, Isore Boly  - 
 şi  de 6 interni  -  Robert Rivers, Magdalena Czyz, Denis Matveev,  Diana Boni, 
Sakasinee Emasiri şi Karen Spencer, studenţi ai programului de Master în Peace 
Studies  ai  Universităţii  Europene  de  Pace  Stadtschlaining  Austria  (ulterior  2 
dintre ei au devenit staff ai PATRIR în 2006).

Finanţarea campaniei a fost asigurată de PATRIR din fonduri proprii.

4.1.4 Transcend Peace University (TPU)
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.

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

Obiective generale şi descriere a activităţii/proiectului:
- Relizarea unei baze de date cu adresele de mail ale posibililor studenti
- Mediatizarea TPU
- Comunicarea cu Cd, CA si studenti
- Updatarea  web site-ului TPU
- Trimiterea certificatelor
- Stabilirea contactului intre studenti si CD
- acordarea suportului logistic necesar bunei desfasurari a cursurilor

Rezultate obţinute

Semestrul I:
- au fost oferite 16 cursuri in 2 limbi (engleza si spaniola)



- 130 aplicatii primite pentru semestrul I
- 74 studenti care au platit taxa de participare

Semestrul II
- Desi intial au fost oferite 25 de cursuri, in cele din urma au fost  oferite 13 

cursuri
- 233 aplicatii primite
- 70 studenti care au platit taxa de participare

Activităţi viitoare
- 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

Finanţarea:  exclusiv  din  taxele  de  participare  platite  de  studentii  inscrisi  la 
cursurile ofertite de TPU

Parteneri de specialitate: TRANSCEND

Echipa proiectului
- Ancuta  Pall,  Kai  Brand-  Jacobsen,  Johan  Galtung,  Michael  Kuur 

Sorensen.

5. 1. 5 Alte evenimente  

 Ziua Pământului
PATRIR  s-a  implicat  în  celebrarea  Zilei 
Pământului 2005 la Cluj-Napoca (11-22 aprilie 
2005  (conform  programului)  al  cărui  obiectiv 
general  a  fost  mărirea  gradului  de 
conştientizare şi informare asupra problemelor 
actuale  de  mediu  şi  stimularea  cooperării  cu 
organizaţiile de mediu din Cluj-Napoca. 

Parteneri de specialitate au fost:
Clubul  de  Cicloturism  Napoca,  Greenpeace 
România,  Centrul  Român  de  Iniţiativă  pentru 
Mediu, Asociaţia Ecologistă „Floarea de Colt”, Organizaţia Naţională Cercetaşii 
României, C.L. Cluj-Napoca , F.N.A.E. România 
Alţi  parteneri:  Agenţia  Regională  de  Protecţia  Mediului  Cluj,  Muzeul  de 
Speologie, Vivariul UBB, Primăria Cluj-Napoca, Casa de Cultură a Studenţilor, 
Salprest Cluj-Napoca, Academia de Artă şi Design 



6. Publicaţii

Anul  2005  a  adus  în  planul  cercetării  din  cadrul  Institututui  primele  două 
publicaţii:  prima,  creată  în  cadrul  Centrului  de  Studii  de Gen sub semnătura 
coorodonatoarei Ina Curic şi a asistenţei Lorena Văetişi este broşura Violenţa în 
familie: forme, consecinţe, terapie. Lucrarea a fost supravegheată de profesori ai 
secţiei de Studii de Gen a Facultăţii de Sociologie din cadrul Universităţii clujene. 
Procesul de diseminarea a ei a vizat centre de asistenţă socială, şcoli, organizaţii 
neguvernamentale, insituţii de studii de gen din ţară. 
Cea de a doua publicaţie, Prin război spre pace: Un drum inchis, este 
experienţa celor doi autori – Sabin Muresan şi Ina Curic – ca voluntari în Irak în 
efotul de a asista dezvoltarea societăţii civile din ţara arabă.

Parteneri: editura Eikon.

 Jurnalul Păcii
Publicaţie  distribuită  în  format 
electronic,  Jurnalul  Păcii  promovează 
informarea în domeniile menţinerii păcii 
şi  transformării  conflictelor,  societate 
civilă,  democratizare,  studii  sociale, 
drepturile  omului,  economie,  politica, 
gen,  încurajând  activismul, 
comunicarea non-violentă, opinia critică 
constructivă  şi  identificarea  de 
alternative durabile.

În 2005 Jurnalul a avut 6 apariţii 
a câte 20 de articole fiecare, editate de echipa de voluntari  ai  PATRIR: Elod 
Balasz, Anna Baum, Sorana Bobaru, Anca Cliveţ sub îndrumarea directorului 
PATRIR, Kai F. Brand-Jacobsen. 

7. Biblioteca pentru Pace Gandhi

În 2005, biblioteca din cadrul PATRIR şi-a mărit capacitatea de informaţie pusă 
la dispoziţia cititorilor, ajungând la 4320 de cărti; publicaţiile periodice, ziare şi 
reviste naţionale şi internaţionale au îmbogăţit varietatea tematică a informaţiei.

Noile  publicaţii  au  fost  donate  bibliotecii  de  diverse  instituţii  în  cadrul 
programelor desfăşurate de centre;  cel  mai mare număr de cărţi  noi  aparţine 
Centrului de Studii de Gen şi reflectă efortul coorodonatoarei şi a voluntarilor de 
a dezvolta capacitatea de cercetare a centrului.

Accesul publicului larg este în continuare gratuit, iar capacitatea sălii de 
lectură este de aproximativ 25 de persoane.



8. Echipa PATRIR

În 2005 staff-ul PATRIR a fost compus din:
Kai F. Brand-Jacobsen, director
Cristina Craioveanu – asistent director, secretar
Ina Curic – trainer şi coordonator programe
Sabin Mureşan – trainer şi coordonator programe
Denisa Brand-Jacobsen – coordonator programe şi administrator
Ana Sîmpetrean – bibliotecar
Cristina Barsony  - bibliotecar
Andra Tănase – coordonator programe
Anca Săndescu – coordonator programe
Alexandra Nerişanu – coordonator programe
Ioana Mureşan – coordonator programe
Laura Anton – IT specialist, webdesign
Ancuţa Pall – coordonator programe
Krisztina Varga – coordonator programe
Cristina Mureşan – voluntar
Jasmina Francetic – voluntar prin programul Exchange AIESEC
David Broehan – voluntar prin organizatia Irene, Germania
Interni: Robert Rivers, Denis Matveev, Diana Boni, Magdalena Czyz, Karen 
Spencer, Sakninee Emasiri.
Echipa de voluntari:  Lorena Văetişi, Elod Balazs, Anna Baum, Sorana Bobaru, 
Anca Cliveţ, Marius Coman, Andrei Dascălu, Alexandra Dumitrescu, Mariana 
Gavriş, Julian Groeger, Joke van der Hage, Mădălina Melinte, Issore Boly  -
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