I Premio pola Paz, Convivencia
e Dereitos Humanos

O 30 de xaneiro de 1948 morría asasinado Mahatma Gandhi,
heroico defensor da igualdade, da paz e da xustiza. Nese
mesmo

ano,

Nacións

Unidas

aprobaba

a

Declaración

Universal dos Dereitos Humanos.
Desde hai cando menos tres décadas, neste día, por iniciativa
da Asemblea Xeral das Nacións Unidas, realízanse diversas
actividades

nos

centros

escolares,

promovidas

polo

profesorado e por entidades da sociedade civil e en moitas
ocasións con apoio institucional, a favor da convivencia, da
resolución

pacífica

de

conflitos

e

da

eliminación

dos

comportamentos que lesionan a vida en común entre as
persoas dentro do ámbito educativo, como poden ser o acoso
escolar, a discriminación ou a segregación, a violencia de
xénero, o racismo ou calquera outro comportamento violento,
sexa ou non de índole física.

Sesión da ONU de 19 de decembro de 1948 onde se
aprobou a Declaración Universal dos Dereitos Humanos

Tal e como recolle a ONU na Declaración e o Programa de Acción
sobre unha Cultura en Paz, aprobada pola Asemblea Xeral o 6 de
outubro de 1999, “a paz non é só a ausencia de conflitos senón que
tamén require un proceso positivo, dinámico e participativo no cal se
promova o diálogo e se solucionen os conflitos nun espírito de
entendemento e cooperación mutuos”.
Co ánimo de recoñecer accións positivas de fomento da cultura
de paz, a Deputación da Coruña, en sesión plenaria, acordou
a

convocatoria

do I Premio pola Paz, a Convivencia e os

Dereitos Humanos.
recoñecemento
aquelas

da

A

súa

Deputación

finalidade

é

outorgar

o

Provincial da

Coruña

a

iniciativas, investigacións ou experiencias de carácter

escolar, educativo, social, empresarial ou
a

cultural que promovan

resolución pacífica de conflitos, os dereitos humanos,

cultura da non violencia, o respecto, o entendemento, a con-

a

cordia e a convivencia democrática dentro do ámbito territorial da
Provincia da Coruña, ou de Galicia, ou ben noutros territorios
cando se realicen a través de proxectos de cooperación e as
entidades ou persoas que os desenvolven teñan sede social na
Provincia da Coruña.
A través do Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio
Ambiente desenvolveuse a convocatoria desta primeira edición.

Ramón Olegario Sampedro López, Valentín
González Formoso e Manuel Ruíz Rivas

As Entidades galardonadas foron o Instituto de Mediación
Educativa

de

Ribeira

(premio

pola

Paz),

as

entidades

Ecodesarrollo Gaia e Ecos do Sur (premiadas ex aequo á
Convivencia) e o Seminario Galego de Educación para a Paz
(premio xuvenil).
Os

galardóns foron entregados no pazo provincial polo

presidente da Deputación, Valentín González Formoso,

Ánxela Franco Pouso, Guillermo García
Fernández-Obanza e Valentín González
Formoso

a deputada responsable da área de Benestar Social, Ánxela Franco, e o deputado provincial Manuel Dios, nun
acto que contou tamén coa asistencia do alcalde de Ribeira, Manuel Ruíz Rivas.
O presidente da Deputación, Valentín González Formoso, felicitou ás entidades gañadoras "pola importante
labor que desenvolven en pro da cultura da paz e a convivencia" e citou a Declaración Universal dos Dereitos
Humanos para lembrar que "a paz non é só a ausencia de conflitos, senón que require dun proceso positivo,
dinámico e participativo no que se promova o diálogo e se solucionen os conflitos nun espírito de
entendemento e cooperación mutuos".

Ánxela Franco Pouso, Natalia Sueiro
Monge e Manuel Dios Diz

Manuel Dios Diz e María Begoña
Brea Ramos

"Con

este

galardón

queremos

axudar

a

visibilizar na sociedade o importante papel que
as entidades desenvolven no ámbito social e
educativo para a promoción da cultura da paz,
a tolerancia, o entendemento, a concordia e en
favor

dos

dereitos

humanos",

afirmou

González Formoso.
Nun mundo cada vez máis interrelacionado é
indispensable que a tolerancia e o respecto
polo outro sexa unha constante entre a
cidadanía

para

fomentando a

crecer

como

igualdade, a solidariedade e a

honestidade tanto nas escolas
organizacións

sociedade,

e

institucións.

como
Como

en
dicía

Ghandi: "O futuro depende do que fagas hoxe".

Manuel Ruíz Rivas, Alcalde de Ribeira; Ángela Franco Pouso, Deputada de Benestar
Social, Educación e Políticas de Igualdade de Xénero; Natalia Sueiro Monge,
representante de Ecos do Sur; Ramón Olegario Sampedro López, representante de
Instituto de Mediación Educativa de Ribeira; Guillermo García Fernández-Obanza,
representante de Ecodesarrollo Gaia; María Begoña Brea Ramos, representante de
Seminario Galego de Educación para a Paz; Manuel Dios Diz, Deputado provincial;
Valentín González Formoso, Presidente da Deputación Provincial da Coruña.

