buletinul semestrial
al consiliului 236

21 iunie - 21 decembrie 2006
Miscarea unamista numara circa
4 milioane de persoane, in 100
de tari, care zilnic sunt implicate
in activitati diverse cu scopul
de a crea conditiile necesare
nasterii unei natiuni umane
universale. Acest buletin face
referire, in pricipal la activitatile
desfasurate de consiliul 236,
care cuprinde in jur de 9.000
persoane din 4 tari:Italia,
Senegal, Romania si Coasta de
Fildes.
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Pace si dezarmare

Anti-umanistii, inarmati pana in
dinti, spun: pentru a ne urmari
interesele, ne imbogatim din
bunurile si viata popoarelor. In
tarile lor, in cartiere si pe strazi
copii le urmeaza exemplul
minunat, colorat. Astfel
incendiul se extinde in lumea
intreaga.
Umanistii spun: cine invadeaza,
bombardeaza sau ucide nu are
alta alegere decat sa se retraga
in salbaticie. Atunci va incepe
dezarmarea.
Vocea umanistilor se inalta in
toata lumea; fie mic sau mare, ei
detin instrumentele pacii dupa
forta proprie.
Violenta a pierdut lupta asfel
ca pacea nu se va putea impune
prin cai agresive. Nici macar
adevarul nu va putea fi incalcat
prin manipularea cuvantului
“pace”. Slabirea violentei va avea
ca urmare retragerea trupelor
invadatoare, redobandirea
teritoriilor ocupate, inlaturarea
armelor de distrugere in masa.
Acum e momentul sa punem
capat violentei economice,
rasiale, culturale,sexuale si
psihologice. Dar si clipa cea mai
grea in care trebuie inlaturata
violenta deja patrunsa in
inimile noastre.
Silo
--

- Astazi sunt mai mult de 30 de conflicte
in lume. In fiecare an mor 500.000 de
persoane, 1300 pe zi , una pe minut.
- Informatii oficiale relateaza ca Rusia
detine 20.000 bombe nucleare, Statele
Unite 10.500, Marea Britanie 185, Franta
450, China 400. Se spune ca Israelul ar
poseda cel putin 200 de bombe.
- Desi s-a incercat reducerea lor in anii
90, exista inca mai mult de 30.000
arme nucleare suficiente pentru a o
distruge de 25 de ori planeta.
- Nato actioneaza ingnorand, violand
Tratatul de Non-proliferare Nucleara.
- Statele Unite au dizlocat 480 de bombe
in diverse baze nato din Europa: 150 in
Germania, 20 in Belgia, 20 in Olanda,
110 in Marea Bretanie, 90 in Italia si 90
in Turcia.

catastrofelor.
4.Cu pretextul protejarii impotriva terorismul
se instaleaza progresiv mecanisme de
control in numele sigurantei, libertatea
oamenilor fiind ucisa.
5. In final, democratia e golita de continutul
ei supunand lumea manipularii din partea
puterii economice crescande si a mijlloacelor
de comunicare puse serviciul lor.
Ne-am spus, din timp, ca daca exista un
singur model si acesta nu functioneaza,
e nevoie de o iesire de urgenta; astfel am
construit calea umanista drept scapare.
Astazi, ne este evident ca acest sistem
neoliberist e distrus. A sosit momentul sa-i
dam lovitura de gratie si sa folosim iesirea
de urgenta.

Primii pasi de urmat trebuie sa fie
acestia:
1. Inlaturarea armelor de distrugere
in masa asa cum propune
campania pentru dezarmare
nucleara mondiala lansata de Silo.
Aceasta este urgenta maxima in
momentul de fata.
2. Retragerea imediata a tuturor
trupelor europene ce invadeaza
sau participa la invazia teritoriilor
straine.
3. Iesirea tarilor europene din NATO
si inchiderea bazelor ei pe teritoriul
Europei.
4. Garantarea sanatatii si a
educatiei gratuite de calitate
pentru toate persoanele ce traiesc
in Europa.
5. Anularea legilor asupra emigrarii
si inchiderea tuturor centrelor de
detentie. Prioritatea unei colaborari
internationale reale nesupusa
legilor pietei.
6. Anularea legilor antiteroriste.
7. Garantarea exercitarii unei
democratii reale prin legi
de responsabilitate politica,
descentralizarea puterii si respectul
fata de minoritati.

--

Declaratia finala a forumului din Lisbona

Situatia actuala in Europa este
dezastruoasa:
1. Sanatatea si educatia privatizate
transforma drepturile tuturor in afaceri
profitabile pentru unii.
2. Emigratia este transformata intr-o
forma noua de sclavagie, instalandu-se
astfel excluderea si discriminarea in sanul
societatii.
3. Complicitatea cu dezvoltarea deplina
a armamentelor si a invaziei criminale ale
teritoriilor, recunoasterea puterii destructive
a nuclearelor ce plaseaza lumea in topul

Declaratia finala a forumului din Lisbona

Europa uneste majoritatea
diversitatilor de pe planeta. Toate
culturile din lume convietuiesc aici.
Prin noi se exprima deasemenea
toate conflictele mondiale. Este
problema noastra majora, sfidarea
cea mai mare si in acelasi timp
posibilitatea
de rezolvare si
de contributie
la Natiunea
Umana
Universala.
Fiecare pas
de apropiere,
fiecare
moment de
intelegere,
fiecare pod
ridicat intre
culturi,
generatii si
credinte,sunt parti din aceasta
noua constructie care nu e
necesara doar Europei dar
va reprezenta si un contribut
inspirator pentru alte locuri si
popoare ce au nevoie sa avanseze
catre pace. Europa are trebuie
sa depaseasca legile de piata
pentru a-si elibera enormul val de
cunostinte, tehnologie si resurse pe
care sa le puna in serviciul tuturor
popoarelor de pe pamant. Miscarea
sociala ce se naste incepe sa aiba
constiinta de sine. Aceasta miscare
respinge violenta find impinsa
de la spate de un impus moral
puternic. Acest impuls moral isi are
radacinile in spatii comune propice
intalnirii spirituale intre popoare.

Cei care guverneaza continentul nu-si pot
imagina un viitor divers de cel pa care-l
consimte legea lor de piata de care raman
incatusati. Acestia nu mai reprezinta
popoarele Europei.
Popoarele Europei se vor intalni si vor
experimenta forumuri multiple printro diversitate crescanda, prin
campurile de
actiune,
campaniile
si activitatiile
lor care nu
doar denunta
imoralitatea
lumii actuale
dar propun
aceasta Europa
diversa, unita,
primitoare,
nonviolenta,
solidara si
inspiratoare
catre viitor.
Noi, participantii Forumului Umanist
European ne luam sarcina de a da un
impuls schimbarii invitand cu orice mijloc
participarea la construirea unei Europe noi.

--

Giovanna Ubaldeschi
In data de 17 Martie 2007 dorim sa
construim cel mai mare simbol al pacii
si al dezarmarii pentru a afirma cele
mai mari trei urgente ale momentului- Retragerea trupelor invadatoare
- Restituirea teritoriilor ocupate
- Inlaturarea armelor de distrugere in
masa.
Pentru informatii accesati
www.simbolodellapace.net

Consiliula
Locatie: Cormano(MI)
Activitate: Prezentare stand in piata Brusuglio
Data: 17 septembrie 2006
Responsabili: Dora
Palermo palermo.
annamaria@fastwebnet.
it, Matteo Parisi matthew.
blond@libero.it, Marta
Invernizzi martafado@
libero.it, Giusy Saracino
giuppy.sara@libero.
it, Daniele Delfino
littlewing85@fastwebnet.it
Am participat cu un
stand de distributie si
contacte
alaturandu-ne
evenimentelor organizate
de
municipalitate
cu
--

Activitate în Bresso si Cormano (Italia)

Consiliul: Xi (foto1)
Locatie: Bresso (MI)
Activitate: Campania pentru
dezarmare nucleara
Data: noiembrie 2006
Responsabil: Daniele Quattrocchi
daniele.quattrocchi@fastwebnet.it
Campania a fost prezentata primarului
avand ca instrumente filmul “Dorinta
pentru pace sau distrugere” si reclama
lui Silo. Acesta s-a aratat disponibil in
a ne sprijini initiativa punandu-ne la
dispozitie, gratuit o sala (precum si un
proiector si un PC) pentru a organiza
o intrunire deschisa publicului si a face
cunoscut evenimentul (prin intermediul
publicitatii ). Din pacate, din cauza unor
intarzieri de ordin birocratic, afisele au
fost realizate prea tarziu iar la intrunire
au venit doar 2 persoane noi. Una dintre
acestea (o mama din Eritrea) a luat ulterior
parte la formarea simbolului din Piata
Domului.

Activitate în Cormano (Italia)

ocazia sarbatorii
“Ottobre
Manzoniano”. A fost ocazia
oportuna pentru a propune
realizarea sondajului asupra
dezarmarii nucleare la care au
raspuns 80 de persoane.
Consiliul: A-Beta
Locatie: Cormano (MI)
Activitate: Serata Tarot &
Ceai
Data: 13 octombrie 2006
Responsabili: Giusy Saracino
giuppy.sara@libero.it
In apropierea sediului nostru am
organizat o petrecere cu ceai si
joc de tarot cu scopul de a implica
persoane noi si pentru a anima
mai mult sediul. Au participat 14
persoane dintre care 4 au fost
noi. S-a citit un fragment din
“Umanizarea pamantului” pentru
a incadra tema despre viitor din
punctul de vedere al Miscarii.
Consiliul: C-Beta
Locatie: Cormano (MI)
Activitate: Cineforum
Data: octombrie 2006
Responsabili: Daniele
Delfino littlewing85@
fastwebnet.it
Au fost propuse 3 filme la
care au participat doar 3
persoane din cauza unei
informari
insuficiente.
Evenimentul a placut, insa
o schimbare de opinii nu
a fost posibila. Se propune
reluarea cineforumului in
semestrul apropiat.
Consiliul: A-Beta

Locatie:
Cormano (MI)
Activitate: Vizionarea filmului “What
the bleep do we know”
Data: 27 octombrie 2006
Responsabili: Giusy Saracino giuppy.
sara@libero.it
Am organizat, in apropierea sediului, o
vizionare a filmului despre fizica cuantica
la care au participat zece persoane.
Inaintea proiectarii am comentat unele
jocuri de imagini (“iluzii optice”) pentru a
ne pune in tema.
Consiliul: Beta
Locatie: Cormano (MI)
Activitate:

--

Activitate în Firenze (Italia)

Mercatino “Scintille di Natale”
Data: 2 si 3 decembrie 2006
Responsabili: Dora Palermo
palermo.annamaria@fastwebnet.
it, Matteo Parisi matthew.
blond@libero.it, Marta Invernizzi
martafado@libero.it, Giusy
Saracino giuppy.sara@libero.it,
Daniele Delfino littlewing85@
fastwebnet.it
Am participat la cea de-a 4-a
editie a manifestarii “Sclipiri de
Craciun””, un targ organizat de
Pro Loco din Cormano care
de regula are loc in piata
centrala a orasului vechi. Neam prezentat aici pentru a ne
face mai cunoscuti.
Consiliul: Omega
Locatie: Florenta
Activitate: Calatorie in
Dakar
Responsabili: Eleonora Gnot
eleonora.gnot@fastwebnet.it
In noiembrie a fost efectuata
cea de-a doua calatorie in
Senegal. Atat in Italia cat si in
Senegal, am reluat contactul
cu cativa dintre voluntarii
senegalezi. Aceasta a
fost printre altele prima
calatorie in care au plecat
doua persoane din Consiliu
reprezentand astfel un prim
pas catre viitor. Am realizat o
activitate de formare scurta si
am avut noi contacte pe care
le vom mentine cu ocazia
urmatoarelor calatorii.
Consiliul: Omega
Locatie: Florenta

--

Activitate în Firenze (Italia)

Activitate: Campania pentru
dezarmare nucleara-cineforum
asupra nonviolentei.
Responsabila: Eleonora Gnot
eleonora.gnot@fastwebnet.it
Am invitat mai multe asociatii la
pre-forumul umanist din Florenta
iar unele dintre acestea au luat
parte la eveniment. Drept urmare,
prin colaborarea cu “Fucina
della Nonviolenza”,“Le Officine
Croma”si cu Centrul Sociocultural
al Varstnicilor “Il Fuligno”, a luat
nastere cineforumul despre
nonviolenta ale carui proiectari
vor dura pana la sfarsitul lunii
aprilie 2007. Printre altele, am
organizat “ un aperitiv atomic”
si un “aperitiv dezarmant”, in
colaborare cu revista Stargayte,
acestea desfasurandu-se in
apropierea cafenelei Chiaro
Scuro din centrul Florentei.
Consiliul: Omega
Locatie: Florenta
Activitate: campania
STOPMALARIA – A treia editie

--

Consiglio: B-Xi
Locatie: Lecco
Activitate: Imbratisari gratuite si
chestionare
Responsabil: Marco Bertuzzi m.bertuz@
libero.it
Sambata, 3 noiembrie ne-am deplasat
la Lecco pentru a completa chestionare
contra armamentelor nucleare
incercand in acelasi timp sa reproducem
initiativa “ Imbartisari gratuite’. Din
pacate vantul si ploaia ne-au determinat
sa amanam activitatea. Totusi, neam consolat cu briosele calde facute
in Lecco! Am stabilit o noua data de
desfasurare in luna ianuarie.

filmul
din selectia O lume fara razboi“Dorinta de pace sau distrugere”
si spotul lui Silo. Invitatiile la
cina au fost facute de catre toti
participantii iar ecoul activitatii
noastre a ajuns departe si datorita
unui articol frumos “Cetateanul”,

Consiliul: Xi-1
Locatie: Limbiate
Activitate: Campania pentru
dezarmare nucleara
Responsabila: Stefania Travagin
stefylimbiate@tiscali.it
Am urmat cu interes campania mondiala
a lui Silo si timp de trei zile am intervievat
si informat persoane pentru a ne face noi
contacte.La reuniune au venit 2 dintre
persoanele intervievate. De asemenea,
am organizat o cina la care am proiectat

--

Activitate în Lecco si Limbiate (Italia)

“Un mesaj pentru Africa”
desfasurata in apropierera
studioului de dans
Alambrado.
Responsabila: Monica
Baroni
In octombrie, anul trecut
a avut loc ziua masajului
pentru Africa la care au
participat, in ciuda ploii
torentiale, 7 voluntari
maseuri shiatzu si 15
persoane programate.

Activitate în Limbiate si Milano (Italia)

chiar daca in final am ramas doar 11
persoane. Aceasta cina ne-a permis
deasemenea sa fructificam relatiile cu
tipografia locala, cu o asociatie dar si
o experienta cu massmedia. Am avut
diverse tentative de a vorbi cu primarul
despre campanie insa, din pacate au
esuat. In final, am decis sa adunam
semnaturi pentru ca Municipalitatea
Limbiate sa se pronunte in favoarea
dezarmarii nucleare. Printe altele am
participat in numar de 8 la manifestarea
din Milano din data de 02/12
Consiliul Xi-1
Locatie: Limbiate
Activitate: Crestere tiraj IL BALZO
Responsabila: Stefania Travagin
stefylimbiate@tiscali.it
Ziarul IL BALZO a crescut tirajul de la
700 copii la 1500. Pentru a permite acest
lucru:
* am invitat persone noi la redactie
* am distribuit ziarul la un nivel mai
mare ( in unele zone chiar si prin posta
electronica)
* am facut promotie prin reclama
* am impartit sarcinile: distributie,
sponsor si impaginare
Ziarul a iesit la data stabilita.
Consilul: Xi-1
Locatie: Limbiate
Activitate: Interviu Radio Mach 5
Responsabila: Stefania Travagin
stefylimbiate@tiscali.it
Doi noi participanti ai structurii mau intervievat in timpul programului
lor de dupa-masa la Radioul Mach 5
din Limbiate. Aici am vorbit despre
obiectivele miscarii umaniste si despre
activitatiile Centrului Cultural din
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Limbiate.
Consiliulu: N-Beta
Locatie: Milano
Activitate: Aperitiv literar“Jocuri
de cuvinte”
Data: 24 iunie 2006

propuse 4 filme vizionate de 8
persoane care au fost prezente la
fiecare intalnire. O asociatie locala
a publicat initiativa pe lista sa
de mail. Seratele s-au desfasurat
printre scenete,lecturi si discutii,
intr-o atmosfera vesela.
Consiliu: D - Xi
Locatie: Milano

Consiliul: B-Beta
Locatie: Milano - Niguarda
Activitate: Curs “Pace Forta
Bucurie”
Data: lunie - iulie 2006
Responsabila: Marta Invernizzi
martafado@libero.it
In Niguarda a avut loc un curs de
formare pentru voluntari la care au
participat 7 persoane. Cursul a fost
structurat in 4 intaliniri cu vizionari
video, prezentari si activitati
personale. La finalul fiecarui curs,
participantii trebuiau sa aplice practic
ideile pentru invitarea unor persoane noi.
In timpul activitatii personale s-a clarificat
aportul pe care urma sa-l aduca fiecare
persoana fata de asociatie. Materialele
folosite la curs au fost inregistrate pe un
CD pe care fiecare participant l-a primit
drept cadou.
Consiliu: B-Beta
Locatie: Milano - Niguarda
Activitate: Cineforum
Data: octombrie – decembre 2006
Responsabila: Simona Borelli
simobo@libero.it
Ca urmare a cursului “Pace Forta Bucurie”
am organizat un cineforum pe o tema
legata de dezarmarea nucleara. Dupa
distribuirea fluturasilor in cartier au fost

Activitate: Serata cu ceai si tarot
la centrul umanist Alkimia
Responsabila: Franca Prestia
prestia@inwind.it
In data de 24 noiembrie a fost
organizata o serata dedicata
ocultului. Au fost folosite diverse
instrumente pentru a raspunde
intrebarilor participantilor.
Acest tip de activitate permite
punerea in legatura a mai
multor persoane, indiferent de
statutul social si varsta, care se
intreaba cum va arata viitorul
lor si pentru a deschide un canal
de comunicare interpersonala,
rapida.
Din partea organizatiei au
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Activitate în Milano (Italia)

Responsabila: Dora Palermo
palermo.annamaria@fastwebnet.it
In apropierea sediului am organizat un
aperitiv poetic in timpu caruia a fost
prezentat si ascultat un CD muzical ce
continea poezii publicate in rubica de
versuri a ziarului “Officina dei Sogni”. La
eveniment au participat 20 de persoane,
9 dintre ele fiind autorii textelor incluse
pe CD.

Activitate în Milano (Italia)

participat 4 persoane plus alte 7
Atmosfera a fost distinsa si joviala
iar la sfarsit, tuturor li s-a citit si
explicat povestea “Cavalerul si
umbra sa” pentru ai da o tenta
mai putin fatalista.
Consiliul: D - Xi
Locatie: Milano cartierul Corsica
Activitate: Interviuri despre
campania desarmament
Responsabila: Franca Prestia
prestia@inwind.it
Au fost organizate mai multe
serate la rand in localurile de
noapte din cartier pentru a afla
parerea persoanelor despre
dezarmarea nucleara.Campania
are ca scop sensibilizarea
si informarea persoanelor
asupra pericolului si gravitatii
situatiei, participarea personala
a acestora la campanie
permitand divulgarea a cat
mai multe date si informatii.
Datorita acestor persoane s-au
realizat 30 de interviuri. Ele au
fost deasemenea invitate la
manifestarea Simbolului Pacii
din Piata Domului din data de
2 decembrie.
Consiliu: B-Xi si Delta
Locatie: Milano
Activitate: Prima prezentare a
Daimonului
Responsabili: Marco Bertuzzi
m.bertuz@libero.it, Tiziana Rezza
tiziana.rezza@libero.it
Miercuri, 8 decembrie am
prezentat ziarul Daimon la
Rhabar, in Milano - Naviglio
Grande (local frecventat in special

de catre lezbiene). Nu putin dupa ora 21
localul, lumea a inceput sa vina in local
si binevoitoare a raspuns la chestionarul
pregatit ad hoc pentru ziar. Raspunsul
a fost in general bun desi doar 6 dintre
persoane au completat spatiile. Dupa ora
22, localul a fost plin... pacat ca a trebuit
sa plecam! Responsabilul a fost foarte
dragut cu noi. O fata ne-a propus sa-i
publicam sponsorul in revista in schimbul
publicitatii noastre pe un site online.
Consiliu: B-Xi si Delta
Locatie: Milano
Activitate: A doua prezentarea a
Daimonului

Responsabili: Marco
Bertuzzi m.bertuz@libero.it, Tiziana
Rezza tiziana.rezza@libero.it
Joi 16 noiembrie am facut prezentarea
ziarului Daimon grupului de tineri
Cig-Arcigay. Imediat dupa ora 9.45
ne-am azezat in cerc, ne-am prezentat,
practic i-am “obligat” sa completeze
chestionarul dupa ce le-am explicat
rolul ziarului, filozofia si bineanteles
Miscarea. Am fost 15 persoane, in jurul
varstei de 20 de ani. Seara s-a desfasurat
intr-o atmosfera interesanta presarata

- 12 -

Consiliul: Sigma
Locatie: Rozzano (MI)
Activitate: Aurobimbi
Responsabila: Anna Biagi – Deborah
De Silvi – Valeria Fortini info@diversamente.org
O data pe luna, in fiecare duminica
organizam spectacole cu marionete,
jocuri si animatie pentru copii si parinti,
pe tema multiculturalitatii cu scopul de
a implica familile mai mult in proiect.
Aurobimbi numara 20/30 de familii.
Momentan s-a format un grup de
familii, consolidat prin participarea
lunara la spectacolele, care ne ajuta in
desfasurarea activitatilor. Pe baza acestei
experiente si pentru a ne afirma am
elaborat un proiect pentru regiunea
Rozzano.

Consiliul: Sigma
Locatie: Rozzano (MI)
Activitate: Curs de baza de
informare Network
Responsabil: Lorenzo Bagnoli
zotti.bagno@hotmail.it - Tiberio
Ghioni info@diversa-mente.org
Pentru a mari, improspata
numarul celor care fac parte din
redactia ziarului Diversa-Mente, a
fost lansata cea de-a doua editie
a cursului network de informare
de baza. In prezent mentinem
initiativa atat in cadrul scolii
superioare din Rozzano cat si in
afara ei.
Consiul: Sigma
Locatie: Rozzano (MI)
Activitate: Internet
Responsabile: Marco Giorgino
info@diversa-mente.org
De-alungul acestui semestru am
imbunatatit atat continutul cat
si grafica site-ului www.Diversamente.org
Pe site sunt publicate stiri legate
de activitatiile noastre diverse
precum si informatii mai generale
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Activitate în Rozzano (Italia), si contactele via internet

cu o mutime de glume care au
facut-o mult mai distractiva. Au
intrebat putin despre revista
dar din punctul de vedere al
responsabilului acest lucru
este un indicator bun in sensul
ca daca nu intreaba inseamna
ca sunt lamuriti. I-am propus
lui Giancarlo, responsabilul
proiectului, ideea de a pregati o
cina impreuna pentru a strange
fonduri pentru ziar. Unii dintre
ei au aratat interes pentru ziar
iar cineva chiar a promis sa
vina la redactie. Impreuna cu Giancarlo
pregatim un proiect ambitios de
colaborare cu Arcigay, pe termen limitat
pentru a obtine finantari pentru ziar;
desi ideile pentru numarul urmator nu
lipsesc intampinam anumite dificultati cu
sponsorizarea.

Activitate în Rozzano (Italia)

despre Miscarea Umanista,
despre campaniile promovate
de Silo. Pentru activitatile in
Senegal avem un spatiu dedicat
tuturor celor interesati si mai
ales celor care fac aceste calatorii
pentru a aduce informatii despre
activitatile desfasurate in Dakar,
pentru a-si impartasi experientele
etc.)
Consiglio: Sigma
Locatie: Rozzano (MI)
Activitate: Operatiune via email
Responsabila: Caterina
D’Ambrosio
cated@diversa-mente.org
In lunile septembrie si octombrie
am desfasurat o activitate de
contactare prin internet a
studentilor senegalezi. La sfarsitul
calatoriei efectuate in noiembrie,
10 persoane s-au aratat interesate
sa aprofundeze cunostintele
despre miscarea umanista sau sasi formaze grupuri. Cativa dintre
acestia au organizat reuniuni
saptamanale informative si de
sensibilizare chiar inaintea sosirii
noastre.
Consiul: Sigma
Locatie: Rozzano (MI)
Activitate: Campania despre
dezarmare nucleara Cineforum Skuouz
Responsabili: Gabriele
Antonietti gabrieleantonietti@
hotmail.com, Caterina
D’Ambrosio cated@diversamente.org
Cineforumul a fost introdus in
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Consiliu: Sigma
Locatie: Rozzano (MI)
Activitate: Cina “Diversa-Mente” in
Senegal
Responsabil: intregul consiliu - info@
diversa-mente.org
In data de 13 decembrie am organizat
o cina pentru a discuta despre ultima
calatorie in Senegal, actualiza activitatile
desfasurate si pentru a cauta metode de
sensibilizare folosind dovezi, fotografii,
filme etc. Am vrut sa cream o atmosfera
asemanatoare peisajului si culorilor
din Senegal. Au participat cca 40 de
persoane.
Consiliul: B-Xi
Locatie: Sirtori (Lecco)
Activitate: Forum european
multimedial
Responsabil: Marco Bertuzzi m.bertuz@
libero.it
Dupa forumul din Lisabona s-a creat
o legatura cu alti europeni datorita
schimbului de idei prin mail pe tema
non-discriminarii sexuale. S-a creat un
site iar pe data de 10 decembrie am
stabilit prima discutie. Printre altele, am
stabilit un mini-forum pe aceasta tema la
Atena, in septembrie.
Consilul: Gamma
Locatie: Varese
Activitate: Campania pentru

dezarmare
nucleara
Responsabila: Stefania
Gardesani s.gardesani@libero.it
Din luna septembrie, in Varese
am inceput chestionarele despre
dezarmarea nucleara. Din cauza
ingorantei mari asupra acestei
teme, majoritatea celor care
accepta sa raspunda la intrebarile
noastre raman mirati de datele
pe care le furnizam. Acestora
le cerem sa efectueze aceleasi
sondaje cunoscutilor lor sau
sa participe la strangere de
semnaturi. Cei mai interesati
s-au aratat studentii din scolile
superioare. Intr-o scoala tehnica
au fost stranse, in scurt timp
mai mult de 200 de semnaturi
care vor servi la a cererea
catre presedentie a dezarmarii
nucleare, initierea unor intruniri
sau alte activitati pe tema
nonviolentei.
Consiliul: Sigma
Lucatie: Lisbona
Activitate: Forumul Umanist
European “Puterea diversitatii”
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Activitate în Sirtori si Varese (Italia), în Lisbona si contactele via internet

Campania Mondiala Pentru Dezarmarea
Nucleara promovata de Silo si prevede
un ciclu de 4 proiectari de filme pe
aceasta tema. Cineforumul are loc
lunar si e precedat de aperitivul nostru
traditional Skuouz cu ocazia proiectarii
spotului lui Silo si a filmului “Dorinta de
pace sau distrugere”

Activitate via internet

Am participat la Forumul Umanist
European “Puterea diversitatii”
ce a avut loc la Lisbona intre 3-4
noiembrie 2006, luand parte cu
precadere la seminariile pe tema
“Drepturi umane” si “Technologii
digitale”,
Consiliul: Xi si Xi-1
Locatie: Internet
Activitate: noi legaturi
de contact prin email cu
senegalezi
Data: semestrul doi, 2006
Responsabili: Daniele
Quattrocchi daniele.quattrocchi@
fastwebnet.it, Stefania Travagin
stefylimbiate@tiscali.it
Prin intermediul unui site de
corespondenta cu studenti, am
trimis un email la aproximativ 650
de senegalezi pentru a stabili
noi contacte. In acelasi timp, am
mentinut un contact saptamanal
cu cei deja implicati in activitatiile
noastre din Senegal. Am reusit,
deasemenea, sa organizam
aproximativ zece intilniri pe
chat. Dintre cei care au participat
la aceste intilniri, cu 5 sau 6
persoane suntem inca in contact,
3 dintre care au luat parte la
anumite intilniri in Dakar in
luna noiembrie (tinute in asenta
noastra acolo).
Consiliul: Xi si Xi-1
Locatie: Internet
Activitate: retea cu tema
Educatie Umanista
Data: semestrul 2, 2006
Responsabili: Daniele
Quattrocchi

daniele.
quattrocchi@fastwebnet.it, Stefania
Travagin stefylimbiate@tiscali.it
In timpul campeggio-lui, a avut loc prima
reuniune intre parinti umanisti. Un prim
pas pentru a schimba idei si experiente.
Contactul a continuat prin intermediul
unei liste nationale de pedagogie
umanista si a unui blog.
Forumul de la Lisbona ne-a oferit
posibilitatea de a ridica acest proiect
la nivel european, incepand sa ne
coordonam prin intermediul unei alte
liste in cadrul careia circula materiale in
limbi diverse.
Consiliul: Sigma
Locatie: internet
Activitate: reuniuni de formare, pe
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Consiliul: D-Beta
Locatie: Sibiu (Romania)
Activitate: Café La Paz
Data: septembrie 2006
Responsabil: Ioana Ciuban utikamocu@
yahoo.com
In colaborate cu Consiliul Gamma-3 (C.35),
s-a organizat un Cafe la Paz pe tema Pacii. A
fost un Cafe la Paz putin mai aparte, deoarece
nu am discutat despre pace, ci am desenat
pacea: fiecare participant a pus in culoare
ceea ce pentru el/ea reprezinta pacea. Au
fost prezente mai bine de 10 persoane. A fost
foarte frumos.
Consiliul: Beta
Locatie: Sibiu (Romania)
Activitate: Sustinere la
distanta
Data: 26 octombrie – 5
noiembrie 2006
Responsabili: Aurel
Serban, Dumitru Cucu
au_mar2004@yahoo.com
Domnul profesor Aurel
Serban si domnul Cucu
au continuat proiectul
de sustinere ai copiilor
ce fac parte din
Asociatia Iasmina, copii
ce au mare nevoie de
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Activitate în Sibiu (Romania)

Chat
Responsabil: Caterina D’Ambrosio
cated@diversa-mente.org
Saptamanal, au loc reuniuni de
formare pe chat cu Sane Cheikh Fall,
orientatorul grupului lui Yeumbeul
in Dakar. In timpul acestor reuniuni,
pregatim impreuna reuniunile
saptamanale, schimbam idei legate de
evenimentele ce se organizeaza acolo,
se clarifica idei si se trimit materiale.

Activitate în Sibiu (Romania)

ajutor financiar. Copiii cu talent
la pictura, au facut 30 de
desene, ce vor fi expuse
si vandute in Milano si
la Sibiu, banii revenind
copiilor ce au facut
desenele, carora li se va da
si o diploma de excelenta.

Romania.

Consiliul: D-Beta
Locatie: Sibiu (Romania)
Activitate: Noua revista
umanista romana
Data: 26 octombrie – 5
noiembrie 2006
Responsabili: Ioana Ciuban
utikamocu@yahoo.com, Mirela
Baltoiu laremy10@yahoo.com
Au inceput sa aiba loc intruniri
in vederea realizarii unei noi
reviste, Umanistul/Umanista. Sau definitivat articolele primului
numar. S-a gasit si o persoana
care sa impagineze. Primul numar
se vrea a fi publicat inainte de
Craciun 2006.
Consiliul: C-Beta
Locatie: Sibiu (Romania)
Activitate: Club umanist de
fotografie
Data: 26 octombrie –
5 noiembrie 2006
Responsabil: Daniele Delfino,
Dumitru Cucu littlewing85@
fastwebnet.it
Expozitia de fotografie “Sibiu,
marea mea dragoste” a fost
expusa in altre 4 scoli. La
organizarea acestor evenimente
au colaborat Andreea Dumitru
si Ioana Gusan, doua contacte
din timpul ultimei calatorii in

Consiliul: M-Beta
Locatie: Sibiu (Romania)
Activitate: Legalizarea Asociatiei
Culturale Umaniste Sibiu
Data: 26 octombrie – 5 noiembrie 2006
Responsabil: Matteo Parisi
matteoparisi1976@yahoo.it
Am oficializat/ legalizat complet Asociatia
Culturala Umanista Sibiu (ACUS).
Incepand de acum, vom putea face cereri
oficiale la diverse institutii. Acest lucru ne
va facilita realizarea diverselor proiecte.
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Consiliul: D-Beta
Locatie: Sibiu (Romania)
Activitate: Café La Paz
Data: 04 noiembrie 2006
Responsabil: Ioana Ciuban
utikamocu@yahoo.com
Am organizat un nou Cafe La
Paz pe tema dezarmarii nucleare,
impreuna cu Consiglio Gamma-3
(C.35), eveniment la care au participat
aproximativ 20 de persoane. Concluzie:
lumea nu prea stie multe despre bombe
nucleare, cu atit mai putin femeile: de fat,
toata discutia a fost tinuta aproape in
exclusivitate de catre barbati. Obiectivul
este acela de a informa lumea despre
acest subiect important.
Consiliul: D-Beta
Locatie: Sibiu (Romania)
Activitate: Sondaj stradal pe tema
“Integrare si violenta”
Data: 11 noiembrie 2006
Responsabil: Ioana Ciuban utikamocu@
yahoo.com
Am intervievat aproximativ 150 de
persoane in plin centru sibian. Am fost
multumiti sa constatam ca majoritatea au
optat pentru integrare si ca sunt deschisi

dialogurilor intre culturi diferite.
Consiliul: D-Beta
Locatie: Sibiu (Romania)
Activitate: Semnul Pacii
Data: 28 noiembrie 2006
Responsabil: Ioana Ciuban
utikamocu@yahoo.com
Si noi am incercat sa facem
semnul pacii cu lumanari, dar,
din pacate, am fost prea putini
la numar ca sa

reusim
sa-l facem complet (eram
doar 15 persoane). Totul a fost
organizat pe fuga, de pe o zi pe
alta, astfel ca am reusit sa facem
doar un cerc. La sfirsit, am facut
ceremonia de bine. Toate astea
s-au intamplat in Piata Mare. Am
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Activitate în Sibiu (Romania)

Consiliul: Beta
Locatie: Sibiu (Romania)
Activitate: Cautare de sediu
Data: 26 octombrie – 5 noiembrie 2006
Responsabil: Ioana Ciuban utikamocu@
yahoo.com
Au inceput cautarile unui loc unde sa
ne putem desfasura activitatile Miscarii
Umaniste din Sibiu. Sediul va fi folosit
atat de Consiliul Beta, cat si de Gamma3 (C.35) si de Fundatia Iasmina. A fost
trimisa o cerere Primariei Sibiu,
prezentandu-ne ca Asociatia ACUS.

Activitate în Dakar (Senegal)

inceput deja sa organizam
o alta intalnire de acest
gen, posibil inainte de
Craciun, de data aceasta
bine coordonat pentru a
implica mai multa lume.
Consiliul: Delta
Locatie: Dakar
Activitate: reuniuni cu
persoanele de contact noi
Data: octombrienoiembrie 2006
Responsabil: Tiziana
Rezza tiziana.rezza@libero.it
In ultima calatorie in Daka, au
fost contactate doua persoane
noi, interesate sa faca structura.
In timpul sederii noastre
acolo, acestea au organizat o
reuniune (la care au participat
aproximativ 10 persoane),
reuniune la care am participat
si noi, prezentand tuturor
proiectul Miscarii Umaniste.
Consiliul: Sigma
Locatie:Dakar
Activitate: calatorie,
noiembrie 2006
Responsabili:
Caterina D’Ambrosio
cated@diversa-mente.
org, Valeria Fortini
vale.fortini@tiscali.it
In luna noiembrie,
a avut loc cea de-a
patra calatorie a
noastra in Dakar,
timp in care ne-am
axat pe formarea
foluntarilor de
acolo. De o parte,
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Activitate înDakar (Senegal)

ne-am ocupat cu cunoasterea
si formarea noilor persoane,
contactate prin email, in lunile
precedente calatoriei noastre.
De cealalta parte, am aprofundat
procesul de formare al voluntarilor
deja activi in diverse cartiere si
sate. Astfel, am reusit sa tinem
4 seminarii, deasemenea, am
participat la activitatiile si
reuniunile organizate de grupuri
active de umanisti din Dakar.
Au inceput sa ia forma doua
proiecte: unul legat de lupta
impotriva malariei, si unul
de alfabetizarea in cartierul
Yeumbeul.
Consiliul: Sigma
Locatie: Dakar
Activitate: Difuzarea
campaniei mondiale a
dezarmarii nucleare
Responsabili: Caterina
D’Ambrosio cated@diversamente.org, Valeria Fortini vale.
fortini@tiscali.it
In cadrul reuniunilor tinute acolo,
am informat lumea in legatura
cu campania dezarmarii nucleare,
prin intermediul materialelor,
prezentari si diverse filme video.
Au avut loc schimburi de idei in
ceea ce priveste importanta acestei
campanii si informarea oamenilor
asupra acestui aspect.
Consiliul: Sigma
Locatie: Dakar - Yeumbeul
Activitate: reuniune
septamanala
Responsabil: Sane Cheikh Fall
mh_yeumbeul06@yahoo.fr
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Activitate în Dakar (Senegal)

Am realizat prima reuniune
a miscarii umaniste pe data
de 25 martie, 2006. Intalnirea
saptamanala are un rol foarte
important in imbunatatirea
raportului intre membrii
grupului, in scopul realizarii
diverselor evenimente si
a diferitelor teme de lucru
personal, precum “regula de
aur”,“copilul”, etc.
Consiliul: Sigma
Locatie: Dakar - Yeumbeul
Activitate: tounament nici
football
Responsabil: Sane Cheikh Fall
mh_yeumbeul06@yahoo.fr
Intre mai si iunie, am organizat
partide de fotbal intre asa numita
echipa “piticii” si asa numita
echipa “gigantii”, cu scopul
relaxarii membrilor grupului.
Datorita acestor evenimente, am
putut solicita participarea unor
simpatizanti la reuniunile noastre,
facand cunoscute activitatiile
noastre de cartier. La aceste
evenimente au participat 25 de
persoane.
Consiliul: Sigma
Locatie: Dakar - Yeumbeul
Activitate: Set setal
Responsabil: Sane Cheikh Fall
mh_yeumbeul06@yahoo.fr
Am organizat in timpul vacantei
de vara primul set setal, cu alte
cuvinte, curatarea cartierului.
Zona noastra era foarte
murdara, iar cei care s-au simtit
cu adevarat umanisti, s-au
trezit devreme duminica si

au curetat cartierul. Cu totii am primit
laudele locuitorilor cartierului.
Consiliul: Sigma
Locatie: Dakar - Yeumbeul
Activitate: cursuri de sustinere
Responsabil: Sane Cheikh Fall mh_
yeumbeul06@yahoo.fr
In iunie, am organizat cursuri de sustinere
pentru elevii in clase terminale. Elevii din
clasele superioare au tinut cursuri de
sustinere, la randul lor, elevilor din clasele
elementare.
Consiliul: Sigma
Locatie: Dakar - Yeumbeul
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Consiliul: Sigma
Locatie: Università di Dakar
Activitate: reuniuni in facultate
Responsabil: Boniface Correa
evracorrea@hotmail.com
Am organizat diverse reuniuni in
universitate, impreuna cu membrii
asociatiei baietilor din Sedhiou. In
timpul reuniunilor am
aprofundat ideile Miscarii
Umaniste.
Consiliul: Sigma
Locatie: Sedhiou Casamance
Activitate: zile de lupta
impotriva malariei si Sidei
Responsabil: Boniface
Correa evracorrea@hotmail.
com
In luna august, am organizat
doua zile de sensibilizare si
informare a populatiei de lupta

impotriva malariei si Sidei, prin
intermediul unor conferinte si
distribuirea de materiale. Seara
s-a organizat o petrecere si multa
muzica.
Consiliul:Sigma
Locatie: Mboro
Activitate: Set Setal si
prevenirea malariei
Responsabil: Pape Alessane
Mbengue hifter25@yahoo.fr
Grupul nostru a organizat o
activitate de curatare a cartierului
cu scopul sensibilizarii populatiei
de importanta normelor igienice
in scopul prevenirii malariei. In
ultimele luni au avut loc diverse
activitati ce au avut ca scop
primar informarea persoanelor
asupra modalitatilor de prevenire
a malariei.

Pace, forta, bucu
rie!
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Activitate în Dakar, Sedhiou, Mboro (Senegal)

Activitate: zi de lupta impotriva
malariei
Responsabil: Sane Cheikh Fall mh_
yeumbeul06@yahoo.fr
Am lansat una dintre cele mai
importante activitati ale grupului
nostru: lupta impotriva malariei. In
acest scop am tinut 21 de reuniuni
in saptamanile precedente. Marele
eveniment a avut loc pe data de
12 noiembrie, la a carui realizare au
contribuit Caterina si Valeria din Italia,
si Dott. Cheikh Ndiaye, membru al
universitatii din Dakar. Am ilustra
principiile Miscarii Umaniste, precum si
obiectivele si activitatiile grupului din
Yeumbeul. Dott. Ndiaye a vorbit despre
riscurile malariei si de felul in care este
posibil sa previ aceasta boala.

pentru asti mai mult…

Arhiva materiale - Cons. 236: www.webmov.org
Site-ul del consliului Sigma 236 - www.diversa-mente.org
Arhiva materiale - Cons. 35: www.consiglio35.net
Arhiva materiale - Cons. 52: http://materiali.dialogo.org/
Site-ul simbolului pacii din Roma (17/03/07): www.simbolodellapace.net
Materiale ale Adunarii Miscarii Umaniste: www.materiales-mh.org
Mesajul lui Silo: www.silo.net
Parcul din Punta de Vacas: www.parquepuntadevacas.org/
Parcul european din Attigliano: www.parcoattigliano.it/, www.eurosala.org
Miscarea Umanista – Romania: www.miscareaumanista.org
Regionala Europa: www.humanisteurope.org
Regionala Africana: www.humanist-african-forum.org
Forumul Umanist European din Lisbona: www.europeanhumanistforum.org
Partidul Umanist – Italia: www.partitoumanista.it
Partidul Umanist – Milano: www.pumilano.it
Partidul Umanist – Firenze: www.partitoumanistafirenze.net
Partidul Umanist – Torino: www.partitoumanista.to
Partidul Umanist - Palermo: www.umanistipalermo.org
Partidul Umanist - Trieste: www.partitoumanista.trieste.it
Partidul Umanist - Roma: www.partitoumanistaroma.it
Centrul Culturilor – Italia: www.centrodelleculture.org
Centrul Culturilor – Trieste: www.cultures.it
Centrul Culturilor – Firenze: www.etnie.org
Campania Stopmalaria - www.stopmalaria.net, www.stopmalaria.it
La Comunitatea pentru dezvoltarea umana - Italia: www.lacomunita.net
La Comunitatea – Roma: http://lacomunitaroma.splinder.com
onlus Sesto Continente: www.sesto-continente.org
site-ul italian al Miscarii Umaniste: www.umanisti.it
site-ul milanez al Misacrii Umaniste: www.milanoumanista.org
Federatia de sprijin uman: www.fiah.org
casa de editare Multimage: www.multimage.org
Club Umanist Multimedial: www.clum.net
Agentia da tipografie electronica umanista: http://italy.peacelink.org/buone/

pentru informatie:
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