
CARTA BRASILEIRA DA PAZ

A primeira Conferência da Paz no Brasil, realizada na data-símbolo
de 8 de março de 2005, Dia internacional da Mulher, no auditório Nereu
Ramos da Câmara dos Deputados, em Brasília – DF, constitui um ato público
importante do movimento da sociedade civil em favor da construção de uma
cultura de paz e não-violência no Brasil.

Milhões de pessoas, que participam ativamente da Campanha da
Fraternidade-2005 Ecumênica, sob o tema “Solidariedade e Paz”, bem como
centenas de representantes de instituições e movimentos sociais, reunidos na
1ª Conferência da Paz no Brasil, manifestam o mais firme repúdio a todas as
expressões de violência entre indivíduos e povos como contrários à dignidade e
à inteligência dos seres humanos.

Convictos de que uma cultura de paz, no Brasil e no mundo, não
se constrói através da força bruta, mas por meio de políticas que criem
condições de justiça e relações ordenadas e solidárias entre os seres humanos,
os participantes desta 1ª Conferência relacionaram com a cultura de paz
questões de Direitos Humanos e de gênero, exclusão social, recursos naturais,
políticas públicas e custo da violência no Brasil.

O conceito de Cultura de Paz se aplica, particularmente, ao Brasil,
uma das raras nações que, praticamente, não fez nenhuma guerra em seus
cinco séculos de existência. A índole dos brasileiros que é, apesar de tudo,
pacífica e fraterna, encontra-se severamente ameaçada por fatores destrutivos,
destacando-se o narcotráfico e o comércio de armas. Necessitamos resgatá-la e
conservá-la, através da estratégia de uma Ação e Educação para a Paz, em três
níveis:

�a Paz interior, no plano do corpo, das emoções e do espírito;
�a Paz social, no plano econômico, sócio-político e cultural, e
�a Paz ambiental, no plano da matéria, das espécies, da

informação subatômica e genética.

A onda crescente da violência e a destruição dos ecossistemas e da
própria vida no Planeta decorrem, em grande parte, da dominação extrema dos
valores masculinos, de uma racionalidade e efetividade exacerbada. Uma
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educação para a Paz, portanto, necessita resgatar os valores femininos da
afetividade, abertura e intuição, buscando o equilíbrio e harmonização destas
esferas complementares.

Considerando que a superação da violência e a construção de
condições de paz são tarefas cotidianas, foi lançada e constituída a “Defensoria
da Paz”, formada por um conjunto de entidades da sociedade civil, que firmam
um pacto voluntário de vigilância permanente para prevenir e denunciar as
ameaças à paz e defender as vítimas da violência.

Na 1ª Conferência da Paz no Brasil ainda foi lançada a Campanha
Nacional “Justiça e Paz no Campo” pelo Fórum Nacional da Reforma Agrária,
para fazer frente à expansão violenta do agronegócio, responsável pelos
recentes assassinatos no campo, e propor um desenvolvimento rural
sustentável.

A Conferência afirma:

a. A educação para uma cultura de paz e não violência
estabelecida como prioridade no processo educativo formal e nos
outros campos de elaboração dos referenciais culturais do Brasil
que supere as formas atuais de racismo e de relações de gênero.

b. A transformação do modelo econômico neo-liberal em um
projeto político de solidariedade social, que impeça a exclusão,
especialmente dos jovens, e reduza a escandalosa desigualdade
social existente no Brasil, que fere os Direitos Humanos
fundamentais das pessoas.

c. A urgência da implantação de um Plano de Defesa dos
Recursos Naturais do País sujeitos à ação predatória, um Plano
Nacional de Reforma Agrária e a criação de alternativas de
desenvolvimento rural sustentável e solidário, que alterem
radicalmente o atual modelo de desenvolvimento agrícola, herdado
dos antigos ciclos da agricultura brasileira.

d. A realização do Referendo que proíbe o comércio de armas de
fogo e munição em todo o território nacional previsto no Estatuto
do Desarmamento, a reforma dos corpos policiais e de inteligência
e o combate ao tráfico de drogas que alimenta a indústria do
crime.

e. O encontro das culturas e das diversas tradições religiosas,
centrado em seus valores comuns, que enriqueça a experiência
religiosa humana, respeitando a diversidade das expressões.

Brasília, 08 de março de 2005.


