
Miscarea Unamista este o realitate 
creata si dezvoltata de catre umanistii 
vremurilor noastre ce aspira la crearea 
unei natiuni umane universale, fondata 
pe valorile unui Nou Umanism.
Obiectivul fundamental al Miscarii Umaniste 
este: formarea unei mari forte sociale, capabila sa 
construiasca o lume umana. O lume in care orice 
persoana, pentru singurul fapt de a se fi nascut, 
sa-si vada recunoscute drepturile fundamentale 
la sanatate, educatie, egalitatea drepturilor, la o 
viata demna. Dar si la fericirea si bogatia propriei 
existente.
Singura posibilitate este ca lumea sa-si asume 
sarcina de a se schimba incepand cu organizarea 
si punerea personala in miscare, plecand de la 
ambientul cotidian si imediat pentru a-si extinde 
mai apoi actiunea pana la limitele propriei 
posibilitati.
Plecand de la aceste presupuse valori, Miscarea 
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VARA

l activitati de cartier 
       si in universitate
l parcurile Mesajului
l campania antiviolenta 
       si pentru dezarmare
       nucleara
l lucrari personale 
       in cadrul miscarii umaniste
l formare
l forum 
l    multimedia si internet

l activitate recreationala

l web

Idei generale ale Noului Umanism:
1. Fiinta umanã ca valoare
    si preocupare centralã
2. Afirmarea egalitatii
    tuturor fiintelor umane
3. Recunoasterea diversitãtii
    personale si culturale
4. Dezvoltarea cunoasterii dincolo de ceea 
    ce este acceptat azi ca adevãr absolut
5. Afirmarea libertãtii de gândire 
    si de credintã
6. Refuzul oricarui tip de violentã 
    si de discriminare
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Umanista reuneste persoane de orice 
tip de cultura, varsta, status social 
si credinta. Toti, fara exceptie, sunt 
voluntari. 
Structura este organizata sub forma 
unor Consilii care au in comun valori, 
un proiect, un mod de organizare si o 
strategie de actiune in lume.
Fiecare Consiliu isi dezvolta activitatile 
in functie de propriile capacitati 
umane si organizationale, fara limite 
geografice. Actiunile si campaniile 
variaza in functie de tari, orase, 
cartiere, de necesitatea fiecarui loc de 
desfasurare.
Prin acest buletin vrem sa va facem 
cunoscute si sa va povestim activitatile 
pe care Consiliul C236 al Miscarii 
Umaniste le-a realizat din iunie pana 
in decembrie 2007.
Mai precis, activitatile de cartier si in 
facultati se refera la toate initiativele pe 
care fiecare grup le-a pus in practica 
in propriul cartier, oras si facultate cu 
scopul de a sensibiliza, denunta si 
rezolva conflicte, de a implica persoane 
pentru a amplifica participarea la 
initiativele noastre, pentru a creste 
forta de care putem dispune si influenta 
noastra pe teritoriu. Ne place, printre 
altele sa creeam relatii si legaturi 
cu asociatiile, sa extindem numarul 
locurilor de petrecere a timpului si de 
intalnire, sa incurajam comunicarea 
pentru a combate izolarea.
Toate aceste activitati se realizeaza 
prin intermediul unei reuniuni 
saptamanale in timpul careia, dincolo 
de cele organizate, se gasesc si teme 
pentru imbunatatirea propriei vieti, 
consolidarea relatiilor cu ceilalti; noi 
credem ca o schimbare trebuie sa fie 
nu doar sociala ci si personala.

“Nu-ti imagina ca esti singur  
in satucul tau,  
in orasul tau,  
pe pamant  
sau lumi infinite”  Silo
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“Halloween peace festival”
Cinisello Balsamo (Italia)
Dupa experienta Forumului din Iunie 
(impreuna cu alte organizatii) am 
organizat o petrecere de Haloween, 
incercand sa-i dam un semnificat diferit 
de cel obisnuit, transformand-o prin 
exaltarea macabrului in valorificarea 
multietnicitatii. Au participat circa 100 
de persoane carora li s-a oferit un 
spectacol de dans din buric, lectura de 
poezie africana, delicatese senegaleze...
muzica italiana spre bucuria varstinicilor 
presenti!
Consiliul Delta: Tiziana Rezza 
tiziana.rezza@libero.it

Serata ”Altfel de informatie”
Cinisello Balsamo (Italia)
Am organizat, in colaborare cu consiliul 
Danielei Ferri, doua serate “Altfel de 
informatie” pe temele urmatoare:
l Traduceri din araba in engleza 
(conflicte epocale provenind din istoria 
erorilor).
l Multinazionale (aparitia, istoria si 
evolutia Corporatiilor. Puterea excesiva a 
multinationalelor, exemplu de exploatare 
si dispret total fata de fiinta umana).
La intalniri, care au avut loc in Milano 

si Cinisello Balsamo, au participat 
aproximativ 20 de persoane foarte 
interesate de temele tratate.
Consiliul Delta: Tiziana Rezza 
tiziana.rezza@libero.it

Chestionar
Cinisello Balsamo (Italia)
Plecand de la ideea seratelor “Altfel de 
informatie” am compus un chestionar 
din 5 intrebari privind informatia si 
mijloacele ei. Cei care au raspuns la 
intrebari au fost mai apoi invitati la serate 
si la redactia ziarului.
Consiliul Delta: Tiziana Rezza 
tiziana.rezza@libero.it

Inaugurarea noului sediu
Cormano (Italia)
Pe 16 septembrie am facut un aperitiv 
de inaugurare a noului sediu Atelierul 
de Vise din strada 11, Cormano. 
Evenimentul a propus o expozitie de 
picturi in rasina si materiale fluorescente 
ale artistului Giuseppe Portella si proiectii 
de filme despre activitatile Atelierului de 
Vise; au participat in jur de 30 persoane.
Consiliul 3 si 7-Alfa: Dora Palermo 
palermo.annamaria@fastwebnet.it, 
Giusy Saracino giuppy.sara@libero.it

Campania de sustinere  
a micului comerciant
Cormano (Italia)
Campania ”Norocul sade sub casa 
ta: zece motive sa cumperi de la 
magazinele din cartier” a implicat 
circa 24 de comercianti si 600 de 
aderenti. Initiativa a fost primita cu mare 
entuziasm de catre comerciantii din 
Cormano.
Consiliul 3 si 7-Alfa: Dora Palermo 
palermo.annamaria@fastwebnet.it, 
Giusy Saracino giuppy.sara@libero.it
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Cursuri de sustinere scolara 
si alfabetizare
Dakar Yeumbeul (Senegal)
Se continua cursurile 
de sustinere scolara 
pentru studentii din licee 
si scoli superioare. Cei 
98% studenti care au 
participat anul trecut au 
trecut examenele. Pe 
langa cursurile existente, 
se pun bazele formarii 
elevilor din clasele primare 
si se planifica un curs de 
recuperare pentru copii 
care au abandonat scoala 
din obligatie.
Consiliul I-Sigma: Sane Cheikh Fall 
kheuch802003@yahoo.fr

Meci de fotbal
Dakar Yeumbeul (Senegal)
Cu scopul dezvoltarii sensibilizarii 
fata de temele si activitatiile miscarii 
umaniste si in principal al grupului 
Yeumbeul (alfabetizare, formare 
scolara si prevenirea malariei) a fost 
organizata o partida de fotbal care a 
implicat multi locuitori din cartier, in 
special tineri.
Pe langa fotbal, muzica si atmosfera 
de sarbatoare, a fost o zi in care ne-
am putut prezenta ideile si actiunile, 
distribuind materiale informative. 
Printre altele, a fost realizat si un 
video.
Consiliul I-Sigma: Sane Cheikh Fall 
kheuch802003@yahoo.fr

A patra editie a calendarului de cartier
Florenta (Italia)
In contextul campaniei ”10 motive 
pentru a cumpara din magazinele 
de cartier” (contra distributieti mari, 
hipermagazinelor) am organizat in 
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acest an calendarul de 
cartier pentru sustinerea 
campaniei “Nimeni nu 
se atinge de Pierino”, 
contra administrarii 
psihofarmaceuticelor la 
copii: am realizat calendarul 
cu fotografiile copiilor si 
nepotilor a 12 comercianti 
care au aderat la proiect, 
copiii devenind astfel 
adevaratii protagonisti ai 
cartierului nostru!
Consiliul Omega: Eleonora Gnot eleonora.
gnot@fastwebnet.it

Spatiu de recreere pentru parinti si copii
Florenta (Italia)
Dat fiind lipsa totala de spatii de recreere din 
cartierul in care locuim, ne-am pus in miscare 
in colaborare cu Sibilla din consiliul 35 si am 
gasit un local care ne-a permis ca pentru cel 
putin o zi pe saptamana, intr-o sala mare, 
sa ne intalnim cu parintii si copii din cartier. 
Am pus fluturasi in scolile celor doi baieti ai 
mei si i-am impartit mamelor cu care sunt 
prietena, activitatea dezvoltandu-se: pana 
astazi, si ne aflam doar la cea de-a treia 
intalnire, s-au prezentat cam 20 de parinti 
si copii. Localul despre care vorbesc se 
numeste Viper Theatre si este unul nou, 
polivalent deschis de catre primarie, cu 
finanatari europene, gestionat de catre 
un grup care se ocupa de ani de zile 
de probleme culturale si spectacole, un 
grup cu care au lucrat cativa ani unii din 
membrii miscarii umaniste.
Consiliul Oméga: Eleonora Gnot 
eleonora.gnot@fastwebnet.it

Asociatia GLBTS din Lecco
Lecco (Italia)
Ca front de actiune “Afara din adapost” 
participa la reuniunile noului grup “Renzo 
e Lucio” GLBTS (gay, lesbico, bisex, 
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trans si simpatizanti) din Lecco la care 
participa circa 25 de persoane. Cu 
ei am pus bazele statutului asociatiei 
in care am introdus princiipile noului 
umanism. Facem printre altele parte din 
Conducere lucru care ne va permite sa 
propunem initiative viitoare, incercand sa 
ne exprimam mereu punctul de vedere 
umanist. Din aceste reuniuni “ s-a 
nascut” sectorul administrativ Enrico.
Consiliul B-Xi: Marco Bertuzzi 
m.bertuz@libero.it

Deschiderea viitorului sediu “Il Balzo”
Limbiate (Italia)
Am dedicat 3 zile eliberarii unui spatiu 
care va gazdui sediul nostru, alternandu-
ne pe grupuri pentru dezvoltarea 
activitatii. Ramane totusi de realizat 
restructurarea.
Consiliul Xi-1: Stefania Travagin 
stefylimbiate@tiscali.it

Stand si cineforum despre nonviolenza
Limbiate (Italia)
In 10 noiembrie am facut un stand 

in centrul orasului Limbiate pentru a 
face propaganda celor doua serate de 
cineforum organizate de noi si tinute pe 
16 si 23 noiembrie, in salonul Coop, in 
apropiere de localul “il Mosaico”.
A fost prezentat un chestionar despre 
nonviolenza facandu-se cunoscuta 
miscarea si initiativa noastra...
Fiecare serata a inceput cu saluturi 
initiale si a urmat cu proiectia unor filme 
care aratau experienta in lupta pentru 
nonviolenta; a urmat un schimb de 
idei stimulat de anumite intrebari puse 
participantilor, cam 10 pe seara.
Consiliul Xi-1: Stefania Travagin 
stefylimbiate@tiscali.it
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Contacte in zona 
pietei Maciachini
Milano Niguarda 
(Italia)
Am experimentat 
in forme diverse 
modul de a 
face contacte: 
ne-am distrat 
cu interviurile- 
video despre 
nonviolenta care 
au placut mult si 
celor intervievati. 
Am folosit 
materiale despre 
Ritalin si interviuri- sondaj. Interesant nu 
a fost rezultatul in sine ci atitudinea de 
deschidere fata de altii care a creat un 
val de bucurie si de oameni la reuniuni.
Consiliul 2-Alfa si 6-Alfa: Marta Invernizzi 
martafado@libero.it, Matteo Parisi 
matteoparisi1976@yahoo.it

Loterie
Milano Niguarda (Italia)
Am organizat prima loterie in cartier. 
Raspunsul comerciantilor a fost bun: 
aproape toti au pus ceva la dispozitie 
iar vanzarea de bilete a fost mai 
usoara decat am crezut. Continuam sa 

Impartirea ziarului Buone Nuove
Milano Niguarda (Italia)
Am distribuit 1600 de fluturasi in 
casutele postale ale blocurilor din zona 
Niguarda in scopul cautarii de persoane 
pentru redactarea ziarului Buone 
Nuove. Zona este foarte populata iar 
perspectivele sunt bune si interesante. 
Am distribuit acelasi tip de fluturas in 
circa 50 de magazine din cartier. 
Numarul de magazine este considerabil 
si avem increderea in caracterul 
foarte populat al zonei pentru a creea 
ambientul potrivit. Am impartit diferite 
materiale despre miscare, ziare vechi 
(500 de copii) si in zona Bicocca, in 
speranta largirii campului de actiune.
Consiliul 2-Alfa: Marta Invernizzi 
martafado@libero.it

Niguarda... eu locuiesc aici!
Milano Niguarda (Italia)
Sambata in data de 2 si duminica in 
7 octombrie, am participat la prima 
editie a evenimentului “ Niguardia...
eu locuiesc aici” organizat de catre 
asociatiile cartierului milanez Niguardia. 
Au fost 2 zile foarte intense, distractive 
si profitabile: am luat contact cu realitati 
active din cartier (si, printre ele un 
politician tanar al Consiliului Zonal); am 
facut interviuri video despre 
nonviolenta responsabililor 
asociatiilor dar si sondaje 
tinerilor. In plus, a inceput 
si la Milano strangerea de 
semnaturi pentru campania 
“Nimeni nu-l atinge pe 
Pierino”, adunand mai mult 
de 50, in doua zile.
Consiliul 6-Alfa: Matteo 
Parisi matteoparisi 
1976@yahoo.it
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strangem bani si pentru noul local.
Consiliul 2-Alfa: Marta Invernizzi 
martafado@libero.it

Frecventare
Sibiu (Romania)
Drept continuare a zilei de 2 
Octombire, am facut o intalnire 
unde am prezentat un film 
despre nonviolenta cu Gandhi, 
Luther King si Silo drept 
protagonisti. Am fost circa 15 
prezenti.
Consiliul alfa: Ioana Ciuban 
utikamocu@yahoo.com, Laura Bunea 
bunealaura@yahoo.com

Ziarul Umanistul
Sibiu (Romania)
Am scos primul numar al ziarului: 
Umanistul. L-am facut digital, in 200 de 
copii. In urmatorul numar al acestuia 
vom prezenta rezultatele sondajului 
stradal pe tema nonviolentei asupra 
animalelor, sondaj pe care l-am realizat 
in decembrie cu ajutorul noilor aderenti 
ai miscarii umaniste.
Consiliul Alfa: Ioana Ciuban 
utikamocu@yahoo.com, Laura Bunea 
bunealaura@yahoo.com
 
Ziarul Diversa-Mente
Rozzano (Italia)
Ziarul Diversa-Mente e tiparit cu un 
tiraj de 1000 de copii, iese la fiecare 
2 luni si contine 12 pagini. E distribuit 
in Rozzano si in municipiile din sudul 
Milanului. Ziarul ia nastere in timpul 
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intalnirilor saptamanale ale redactiei, 
intr-un contest de comparare si schimb 
de idei care urmeaza sa fie tratate.
Consiliul C-Sigma: Lorenzo Bagnoli zotti.
bagno@hotmail.it, Tiberio Ghioni

Interviuri stardale
Rozzano (Italia)
In octombrie, am luat interviuri cu 
videocamera in cartiere. Tema a 
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fost nonviolenza, 
tratata din punct 
de vedere personal 
si social. Au fost 
distribuie materiale, 
fluturasi si s-au realizat 
contacte noi.
Consiliul A-Sigma: 
Manuela Ferrari 
manuartu1975@ 
alice.it

Happy Art
Rozzano (Italia)
In colaborare si 
alternare cu consiliul 
35 s-a dezvoltat Happy Art. Intregul 
consiliu Sigma a participat la 
organizarea evenimentului dedicat 
formelor de inspiratie artistica. Au 
fost pregatite diverse expozitii de 
fotografie si pictura, un laborator in 
care s-a facut experienta ghidata 
“Festivalul” in forma artistica 
personala “il Festival” A fost gazduit 
un spectacol de teatru al companiei 
“Creatori dei sogni” cu titlul “Verità 
Apparenti”. In timpul seratei a fost 
pregatit un aperitiv si muzica dj.
Consiliul Sigma: Caterina 
D’Ambrosio  
cated@diversa-mente.org

Cina Quiz
Rozzano (Italia)
In decembrie, am organizat 
o cina pentru a prezenta 
activitatiile semestriale 
dezvoltate si pentru a sensibiliza 
noua noastra metoda de 
actiune. Intamplator am venit 
cu idea quiz-cena, o cina la 
care a avut loc si un show. 
Echipele trebuiau sa raspunda 
la diverse intrebari privind anul 

ac
tiv

ita
ti 

de
 c

ar
tie

r s
i i

n 
un

iv
er

si
ta

te



 1
0
 

 1
0

2007 (politica, miscare umanista, silo, 
lanturi de evenimente, sport) puse cu 
sprijinul unei prezentari de fotografii in 
power point. La final, au fost 2 probe 
manuale si de recitare. Competitia se 
vroia sa fie, evident una distracitva, 
bazata pe o competitie dreapta. Au 
participat circa 70 de persoane.
Consiliul Sigma: 
info@diversa-mente.org

Contact la universitate
Florenta (Italia)
Am inceput sa contactam studentii 
facultatii de litere din cartierul nostru. 
Drept material am folosit sondajul 
despre non-violenza (pregatit de Marta 
din Milano), ziarul Pungolo si fluturasi de 
invitatie la forumul.
Consiliul Omega: Eleonora Gnot 
eleonora.gnot@fastwebnet.it

Contacte la universitate
Milano Bicocca (Italia)
Au fost facute anumite sondaje atat 
in universitate cat si in cartiere. A fost 
interesat sa observam deschiderea 
tinerilor. Chiar daca nici unul nu a 
participat la activitatiile noastre, este un 
teren de viata umana fertil, receptiv si 
sensibil la temele noastre.
Consiliul 2-Alfa: Marta Invernizzi 
martafado@libero.it

Curs de Network de informare de baza
Pavia (Italia)
La Pavia am facut cunoscut cursul 
nostru de jurnalism (Network de 
informare de baza) pentru a putea 
realiza o noua sesiune de curs si pentru 
a dezvolta, in ambitul universitar, un 
nou proiect pentru realizarea unui ziar 
cu aprofundarea temelor din Diversa-
Mente, ziarul lui Rozzano.
Consiliul E-Sigma: Aurora Tamigio  
au_88@hotmail.it
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Parcurile Mesajului, locuri de intalnire 
si de convergenta intre fiintele umane.
Spiritualitatea noastra nu este una 
a superstitiilor, a intolerantei, a 
dogmei sau a violentei religioase; 
este o spiritualitate care s-a trezit 
dintr-un somn profund pentru a 
alimenta cele mai bune aspiratii 
ale oamenilor.
Dorim ca mesajul Profunzimii sa se 
traduca prin bunatate, in directia 
depasirii durerii si suferintei.
Contactele intre popoare se vor 
amplifica iar Pamantul va deveni 
o globalizare nu doar geografica 
ci si culturala. Proiectul ”Parcuri in 
Lume” are ca obiectiv construirea, 
in diverse locuri ale planetei, 
a unor parcuri in care se vor 
propaga experiente ce vor favoriza 
comunicarea si intelegerea intre 
popoare si indivizi.
La Atilgliano, in provincia Terni, 
construim unul dintre ele. Va fi 
un loc din care va putea radia 
o noua spiritualitate. Situl va 
cuprinde o sala semisferica, goala, 
dedicata meditatiei si un edificiu 
multifunctional. Al doilea a fost deja 
terminat, in aceste zile incepandu-
se construirea salii.
In ultima sambata din fiecare luna, 
incepand cu 20 martie, in parcul 
Atigliano va fi posibila participarea, 
datorita unei legaturi prin satelit, 
la ceremonii care vor avea loc in 
parcul istoric al Mesajului lui Silo, 

din Punta de Vacas (in Ande, 
Argentina).
In 4 mai, va avea loc la Attiglianio 
celebrarea anuala a mesajului 
lui Silo, la care va participa Silo 
insusi (initiatorul Miscarii Umaniste 
si al Mesajului). De fapt, in 4 mai 
1969, la Punta de Vacas, Silo va 
tine primul sau discurs public: 
vindecarea suferintei.
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uiAici se explica cum o viata fara înteles se transforma în sens si plenitudine.
Aici se întâlneste bucuria, iubirea pentru corp, pentru natura, pentru umanitate si spirit.
Aici sunt negate sacrificiile, sentimentul de vinovatie si amenintarea mortii.
Aici teluricul nu se opune eternului.
Aici se vorbeste despre revelatia interioara la care ajung toti cei care mediteaza cu 
atentie într-o cautare umila.

Parcuri in lume
www.parcoattigliano.eu  
(Attigliano, parcul din Europa)
www.silo-asia.net  
(Mumbay, Asian Ashram, Asia)
www.redbluffpark.org  
(Californie, parcul in America de Nord)
www.parquelareja.org  
(Buenos Aires, parc in America de Sud)
www.parquemanantiales.org  
(parcul din Cile)
www.salatoledo.org (parcul din Spania)
www.parquecaucaia.org (parcul din Brazilia)
www.parquekohanoff.org  
(parc experimental construit in anii 70)
www.parquepuntadevacas.org  
(parc istoric al Mesajului)
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Campania antiviolenta si 
pentru dezarmare nucleara
In zilele noastre violenta 
creste si se extinde in toate 
domeniile generand un 
climat de frica, incertitudine, 
sufocare si inchidere.
Nu este vorba doar despre 
violenta fizica a razboiului si 
de criminalitate, dar si despre 
aceea economica, rasiala, 
religioasa, psihologica, despre 
aceea domestico-familiala si 
interna.
Si de fiecare data cand un 
individ sau un grup uman 
se impune asupra celorlalti 
cu violenta nu face decat sa 
opreasca progresul istoriei.
Multi se intreaba astazi carui lucru 
se datoreaza cresterea violentei intre 
tineri, ca si cum n-ar fi existat vechile 
generatii dar si cea actuala care detine 
puterea de a perfectiona metodele 
unei violente sistematice.
Nonviolenta nu se gaseste in pacifism, 
nu este o simpla metodologie pentru 
manifestatii.
Nonviolenta este o mare filozofie de 
viata si actiune, s-a inspirat mereu din 
convingeri morale religioase iar astazi 
este singurul raspuns coerent catre 
violenta ce ne inconjoara. Este un 
raspuns diferit si creativ violentei.
Gandhi o descrie asa: “ Nonviolenta nu 
este justificarea lasului, ci este virtutea 
suprema a curajosului”.
Silo, insiratorul Miscarii Umaniste, isi 
exprima mesajul mult mai profund:
“Poti sa pui capat violentei in tine si in 
ceilalati, in lumea care te inconjoara, 
doar cu credinta si meditatia interna 
...Poarta pacea in tine si in ceilalti.” 
De fapt, pentru umanisti, prin 

combaterea violentei nu se vrea 
vrea a se intelege doar promovarea 
campaniilor si realizarea actiunilor 
sociale, dar in aceeasi masura si 
intelegerea, modificarea violentei 
cuibarita in inimile noastre.
Miscarea Umansita, organizeaza si 
promoveza:
l Campanii pentru raspandirea 
culturala a nonviolentei si a impacarii 
l Manifestatii si actiuni sociale pentru 
denuntarea si lupta impotriva situatiilor 
violente
l Intalniri pentru dezvoltare interna, 
printre care seminarul ”O viata fara 
violenta” si “ceremonii“ care ne ajuta sa 
ne conectam mai profund cu celelalte 
fiinte umane.
La nivel social, relevanta este campania 
pentru dezarmarea nucleara totala 
mondiala. Lansata in octombrie 2006 
cu un spot difuzat pe mai mult de 300 
de canale de televiziune mondiale si 
continuata cu numeroase intiative de 
cartier si judetene, pentru sensibilizarea 
oamenilor asupra problemelor armelor 
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inucleare si imensului pericol care 
deriva de aici pentru fiecare dintre 
noi, dar si pentru a inainta cu credinta 
propuneri concrete pentru rezolvarea 
problemei. 
Amintim ca, dupa surse oficiale, in 
Italia exista 90 de teste nucleare. Cele 
30.000 prezente in toata lumea ar 
putea-o distruge de 25 de ori.
In Italia, Miscarea Umanista este 
printre promotorii campaniei “ Un viitor 
fara bombe atomice” pentru a declara 
Italia “ Zona libera de arme nucleare” 
prin propunerea unei legi, din initiativa 
populatiei.
Republica Ceha se afla printre 
principalii promotori ai comitetului 
contra instalarii unei baze radar 
USA. Umanistul Jan Tamas este 
portavocea. 
In Bolivia acest lucru este sprijinit de 
Evo Morales, un presedinte nonviolent, 
care printre altele, a introdus in noua 
constitutie un articol pentru respingerea 
armelor nucleare.
www.silo.ws
www.silo.net
www.mondosenzaguerre.org
www.nezakladnam.cz
www.unfuturosenzatomiche.org

Serata pe tema dezarmarii nucleare
Lecco (Italia)
In Lecco a avut loc o serata informativa 
pe tema dezarmarii nucleare. 
Evenimentul a tinut aproximativ doua 
ore si s-a derulat intr-o atmosfera foarte 
placuta datorita prezentei Manuelei 
Fumagalli (presedintele asociatiei “O 
viata fara violenta”) si a lui Alfonso 
Navarra, om cu o vasta experienta pe 
aceasta tema. S-au proiectat doua 
filme in deschidere: unul cu interviuri 
luate localnicilor, iar celalalt despre 
dezarmare. S-a facut cunoscuta 
campania noastra pentru strangerea 
de semnaturi, publicul a intervenit cu 
intrebari la care invitatii nostri au raspuns 
cu mare placere.
Consiliul B-Xi: Marco Bertuzzi 
m.bertuz@libero.it

Actiunea de strangere de semnaturi  
pentru dezarmarea nucleara
Lecco (Italia)
Impreuna cu consiliul Ritei Rombolotti 
(C.253), continuam sa strangem 
semnaturi pentru campania nationala 
“Un viitor fara razboaie”. S-a format 
un Comitet permanent la care adera 
deocamdata Green Peace si inca cateva 
asociatii.
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Consiliul B-Xi: Marco 
Bertuzzi m.bertuz@libero.it

Participare la evenimentul din 1 Decembrie
Milano (Italia)
Pe 1 decembrie am participat cu totii la 
evenimentul ce a avut loc in fata oficiului 
postal din Piata Cordusio, Milano, unde 
s-a cerut reglarea drepturilor emigrantilor 
ce vin si lucreaza in Italia. Interesati, 
am ascultat experientele emigrantilor, 
ce trebuie sa infrunte o conditie sociala 
dificila.
Consiliul Xi-1: Stefania Travagin 
stefylimbiate@tiscali.it

Ziua mondiala a non-violentei
Opera (Italia)
Cu ocazia zilei internationale a non-
violentei, proclamata de catre ONU pe 
data de 2 octombrie, s-a organizat, 
impreuna cu alte asociatii, o serata 
pe tema non-violentei. In vecinatatea 
Operei, s-au proiectat diverse filmulete 
pe aceasta tema si s-au creat grupulete 
unde participantii povesteau despre 
propriile lor experiente de violenta. Am 
fost aproximativ 45 de persoane.
Consiliul Sigma: info@diversa-mente.org

2 Octombrie, Ziua non-violentei 
Sibiu (Romania)
Pentru a sarbatori ziua internationala 
a non-violentei, la Sibiu s-a organizat 
un fel de cafe-la-paz, adunandu-ne cu 
totii intr-o cafenea tip longe si facand 
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iseminarul “O viata fara violenta”. Am fost 
12 persoane, din care doua prezente 
pentru prima data la evenimentele 
organizate de noi. Atmosfera a fost 
foarte relaxanta si distractiva.
Consiliul Alfa: Ioana Ciuban 
utikamocu@yahoo.com, Laura Bunea 
bunealaura@yahoo.com 
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Lucrari personale in cadrul miscarii 
umaniste
In aceasta epoca de mari transformari, 
indivizii, institutiile si societatea se afla 
in criza. Transformarile se petrec din 
ce in ce mai rapid acelasi lucru fiind 
valabil pentru crizele individuale, 
institutionale si sociale. Mari schimbari 
au loc in economie, tehnologie si 
societate dar mai ales in vietile noastre: 
in ambientul familial si de lucru, in 
relatiile de prietenie.
Ni se schimba ideile si ceea ce 
credeam despre lume, despre altii sau 
despre noi insine. Nu avem de-a face 
cu o problema psihologica ce poate 
fi rezolvata in mintea indivizilor 
izolati: aceasta problema se poate 
solutiona schimband lucrurile 
datorita unui comportament 
coerent, situatiei in care traim care-
i implica mereu pe ceilalti.
Destructurarea tarilor, a institutiilior, 
a regruparilor sociale incepe sa 
castige teren. Ruperea relatiilor 
personale se impune, solidaritatea 
este distrusa.
Familia si prietenia raman 
subjugate si nu constituie valori 
in sine. Astfel, o sa ajungem la 
punctul in care fiecare persoana 
o sa sufere destructurarea in 
propria constiinta. Ce te mai poate 
surpinde din moment ce pacea, 
suicidiul, drogurile si terorismul 
apar sub toate formele?
Expresia ”lucru personal” este 
neanteleasa. In acest caz 
semnifica realizarea de activitati 
ce vizeaza pe fiecare individ in 
parte, activitati ce nu raman in 
interiorul persoanelor izolate in 
propriul stup, chiar daca traiesc 

in grup. In consecinta trebuie avute 
in vedere discutia, schimbul de idei 
si contributia ca parte din acest lucru 
personal.
Din acest motiv va invitam sa 
participati la aceste activitati impreuna 
cu partenerul, parintii si copii, prietenii, 
vecinii de casa, colegii de serviciu si 
de scoala.
In concluzie, nu va putea exista nici o 
schimbare pozitiva a situatiei in care 
se traieste si a indivizilor ce fac parte 
din ea daca nu se lucreaza simultan 
la transformarea personala si a 
ambientului imediat.
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Calatoria din noiembrie
Dakar (Senegal)
In timpul ultimei noastre calatorii la 
Dakar, am pus accentul pe formare si pe 
dezvoltarea de proiecte ale grupurilor 
deja existente in Dakar si Thiess. S-
au facut deasemenea noi contacte in 
cadrul universitatii, prin intermediul unui 
fluturas pe tema non-violentei.
Consiliul Delta: Tiziana Rezza 
tiziana.rezza@libero.it

Reuniuni saptamanale  
si de formare educationala
Dakar Guédiawaye (Senegal)
La Guediawaye au loc reuniuni 
saptamanale ale miscarii umaniste, in 
cadrul carora se organizeaza activitatiile 
de cartier, deasemenea, se practica 
munca personala, care ajuta la cresterea 
grupului in ceea ce priveste schimbul de 
idei cu privire la teme foarte importante 
legate de viata si de aspiratiile fiecaruia. 
La sfarsitul fiecarei reuninuni, are loc o 
mica sesiune de formare educationala 

tinuta de studentii universitari elevilor din 
scolile medii si superioare.
Consiliul Sigma: Coly Adama 
laoadamaco@yahoo.fr
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Chat de formare si schimb de idei
Rozzano (Italia)
Continua activitatea saptamanala 
de formare si schimb de idei prin 
intermediul internetului cu coordonatorii 
care isi desfasoara propria lor activitate 
in Dakar si Senegal, ce permite 
dezbaterea activitatiilor in curs si a 
reuniunilor saptamanale.
Consiliul Sigma: Caterina D’Ambrosio 
cated@diversa-mente.org

Seminar
Sibiu (Romania)
In luna septembrie, pe parcursul a 
catorva saptamani, am tinut seminarii 
pe tema non-violentei in 4 licee sibiene 
(clasele IX, X, XI si XII). Seminariile au 
decurs bine, mai ales la clasele mai 
mari, unde elevii au dat dovada de o mai 
mare receptivitate.
Consiliul Alfa: Ioana Ciuban 
utikamocu@yahoo.com, Laura Bunea 
bunealaura@yahoo.com

Curs de educatie  
pe tema non-violentei 
Florenta (Italia)
Impreuna cu Elena din consiliul 235, 
am pregatit si prezentat oficialitatilor 
un proiect al unui curs pe tema non-
violentei pentru parinti. Inca nu a fost 
aprobat: exista anumite persoane 
care se opun cu vehementa (printre 
care si un medic), mai ales in ceea ce 
priveste campania contra administrarii 
medicamentului Ritalin.
Consiliul Omega: Eleonora Gnot 
eleonora.gnot@fastwebnet.it

Seminarul “Sensul luciditatii mentale” 
Rozzano (Italia)
In luna septembrie, o zi intreaga a fost 
dedicata seminarului pe tema luciditatii 
mentale. Au participat 10 persoane.
Consiliul C-Sigma: Lorenzo Bagnoli zotti.
bagno@hotmail.it
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universitatii din Dakar, prin intermediul 
unor fluturasi pe tema non-violentei.
Consiliul Sigma: Caterina D’Ambrosio  
cated@diversa-mente.org

Intalnire cu adolescentii
Vieste (Italia)
Pe 10 august, la campingul umanist, am 
organizat o intalnire la care au participat 
20 de adolescenti. Tema propusa a 
fost “viitorul”, iar obiectivele au fost: 
cunoasterea unei generatii diferite, 
crearea unei relatii intre adolescentii din 
camping, si experimentarea unei intalniri 
de tip umanist. Acest tip de activitate i-a 
ajutat pe unii dintre ei sa se apropie mai 
mult de structura umanista.
Consiliul Xi-1 e 2-Alfa: 
Stefania Travagin 
stefylimbiate@tiscali.it, 
Marta Invernizzi martafado@libero.it

Calatoria din noiembrie 2007
Thiess (Senegal)
In noiembrie, a avut loc o noua calatorie 
in Senegal, impreuna cu consiliul Delta. 
S-a incheiat procesul de formare ai 
coordonatorilor din cartierele Yeumbeul, 
Guediawaye si din orasul Thiess. Am 
organizat deasemenea reuniuni cu 
toate persoanele active si interesate in 
activitatiile noastre sociale. 
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Istoria Forumului Umanist

Forumul Umanist a inceput in 1993, cu 
Primul Forum Mondial care s-a celebrat 
la Moscova in 7 octombrie. Cu acea 
ocazie fundatorul miscarii Umaniste si 
creatorul “ Universalitate Umana”, Silo 
spune la conferinta de deschidere: “ 
forumul doreste punerea bazelor unei 
discutii globale viitoare. Dar nu trebuie 
sa descalifice apriori contributiile aduse 
pana astazi de curentele de gandire si 
actiune, independent de reusita sau 
de falimentul practic pe care acestea 
le-au avut. 
Va fi mai interesant sa tinem seama 
de diversele pozitii si sa intelegem 
ca in aceasta civilizatie planetara 
care incepe sa se nasca, diversitatea 
valorilor si a stilurilor de viata o sa aiba 
un avantaj in viitorul apropiat asupra 
curentelor formate. 
In acest sens, aspiram catre o natiune 
umana universala, posibila doar daca 
exista diversitate. Nu se va putea 
mentine un hegemonism central 
asupra periferiei, nici un stil de viata 
sau un sistem de valori, nici o baza 
ideologica sau religioasa care sa se 
impuna prin disparitia celorlalti. 
Experienta Forumului Umanist este 

urmata in 1994 in Città del Messico si 
apoi in 1995 in Santiago del Chile.
In anii urmatori s-a lansat un proces de 
regionalizare: ariile geografice vaste in 
care popoarele impart istoria, traditiile 
si cultura au inceput sa-si asume o 
importanta crescanda intr-un context 
mai general al mondializarii, fiecare 
aducandu-si propria particularitate.
S-a vazut necesara intalnirea intre 
popoarele care convietuiesc in 
interiorul acestor mari regiuni, astfel 
a inceput sa se formeze forumul 
Umanisti Regionali.
In Europa, primul Forum umanist, 
tinandu-se in Lisabona in noiembrie 
2006 a fost precedat de intalniri 
in Madrid (1999), Praga (2003) si 
Budapesta (2004).
In 2006 a fost realizat primul Forum 
African, Latino-American si primul 
Forum European, in timp ce in 2007 s-
a dezvoltat primul Forum din America 
de Nord. 
Ceea ce da bogatie si sens forumurilor 
regionale nu este doar facilitatea de 
intalnire intre tarile cu proximitate 
geografica dar si usurinta de a 
gasi ceea ce ne uneste dincolo de 
diferente. Suntem un intreg format din 
popoare dispuse sa se cunoasca si sa 
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mse uneasca.: istoria ne-a demonstrat 
ca e mai bine sa intinzi mana decat 
sa folosesti spada, ca dialogul este 
mai bun decat impunerea. Suntem 
urmasii unor culturi milenare. Suntem 
trecutul dar si viitorul. Spunem ca e 
necesar sa luptam pentru un viitor 
just si nonviolent, nu doar pentru noi, 
europenii ci pentru toate popoarele 
lumii. Recunoastem decaderea unei 
civilizatii bazate pe violenta si suntem 
dispusi sa construim o civilizatie 
bazata pe principiul moral: “ trateaza-l 
pe celalalt asa cum ai vrea sa fi tratat 
tu insuti” 
Forumul Umanist european are ambitia 
de a se transforma intr-un instrument 
de informare, schimb de idei intre 
persoane si institutii care apartin celor 
mai diverse culturi ale lumii, cu scopul 
de a produce mari schimbari necesare 
pentru crearea unei Natiuni Umane 
universale.

Forum Cinisello Balsamo (Italia)
La sfarsitul lunii iunie, impreuna cu alte 
asociatii din Cinisello, am organizat 
un forum pe tema non-violentei. 
Au participat circa 80 de persoane. 
Colaborarea cu celelate asociatii a 
continuat si dupa forum, in cadrul 
unor alte intilniri periodice, cu scopul 
organizarii altor evenimente impreuna.
Consiliul Delta: Tiziana Rezza 
tiziana.rezza@libero.it

Forum Umanist Toscano,  
10-11 noiembrie 2007
Florenta (Italia)
Am participat la Forumul Umanist de 
la Florenta cu un filmulet despre copii 
si violenta, film realizat in urma unui 
seminar pe tema non violentei la care au 
participat mai multi copii.
Consiliul Omega: Eleonora Gnot 
eleonora.gnot@fastwebnet.it
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Blog
Dakar Yeumbeul (Senegal)
S-a creat primul blog al consiliului l-
sigma 236 al miscarii umaniste, activ 
in cartierele din Yeumbeul: www.
mhyeumbeul.skyblog.com
Consiliul Sigma: Assane Sanè 
paassages@yahoo.fr

Site Fuoridalguscio.org
Lecco (Italia)
Site-ul e updatat periodic, atat in ceea 
ce priveste activitatiile noastre, cat si 
in privinta drepturilor persoanelor cu o 
diversa orietare sexuala.
Consiliul B-Xi: Marco Bertuzzi 
m.bertuz@libero.it

Filme informative cu privire  
la activitatiile noastre
Milano Niguarda (Italia)
Deux vidéos ont été réalisés: le S-au 
realizat doua filme: unul cu evenimentele 
ce au avut loc la Niguarda (se gaseste 
atat pe site-ul webmov.org, cat si la 
linkul http://it.youtube.com/watch?v=_
z72CY6Ya04); cel de-al doilea film 
este un interviu facut intr-un magazin 
cu un baiat din Bangladesh care ne 
spune cum e sa traiesti in Italia (se 
gaseste la linkul http://it.youtube.com/
watch?v=MxGguC0xY_U).
Consiliul 2-Alfa: Davide Delfino 
delfo92@fastwebnet.it

Site-uri de internet
Rozzano (Italia)
Informatiile privind activitatiile noastre din 
cadrul miscarii umaniste sunt disponibile 
si online, accesand site-ul www.Diversa-
Mente.org. Exista si un blog creat cu 
informatii privind activitatiile din Dakar 
(http://diversa-mente.blogspot.com)
Consiliul Sigma: Marco Giorgino 
info@diversa-mente.org
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Café La Paz
Vieste (Italia)
Pe 13 august, am organizat un Caffe La Paz pe tema visurilor. La organizarea 
evenimentului au participat 20 de persoane, iar la eveniment au fost prezente 300 de 
persoane. S-au proiectat filme pe tema non-violentei.
Consiliile 3 si 7-Alfa: Dora Palermo palermo.annamaria@fastwebnet.it, Giusy Saracino 
giuppy.sara@libero.it, Marta Invernizzi martafado@libero.it, Matteo Parisi  
matteoparisi1976@yahoo.it
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Arhiva materiale consiliului 236: www.webmov.org
blog din webmov: www.webmov.org/wpress/index.php
Site-ul consiliului Sigma 236 - www.diversa-mente.org 
Blog Officina dei Sogni: blog.libero.it/OfficinadeiSogni
Site-ul GLBTS din Lecco: www.fuoridalguscio.org
Materiale ale Adunarii Miscarii umaniste: www.materiales-mh.org
Arhiva materiale consiliului 35: www.consiglio35.net
Arhiva materiale consiliului 52: materiali.dialogo.org
Mesajul lui Silo: www.silo.net
Parc din Punta de Vacas: www.parquepuntadevacas.org
Parc european din Attigliano: www.parcoattigliano.eu
Regionale Europea: www.humanisteurope.org
Forumul umanist European: www.humanistforum.eu
Partidul umanist – Italia: www.partitoumanista.it
Centrul Culturilor – Italia: www.centrodelleculture.org
La Comunitatea pentru dezvoltarea umana - Italia: www.lacomunita.net
Site-ul italian al Miscarii umaniste: www.umanisti.it
Club umanist multimedia: www.clum.net
Humanisteurope Wiki: wiki.humanisteurope.org/index.php/Main_Page
Humanipedia: www.humanipedia.org/es/wiki/index.php?title=Portada
Reprezentant umanist european: www.giorgioschultze.eu
Buletinul umanist lumii: boletin.humanism.org/actividades.php
O Europa libera de arme nucleare: http://europeforpeace.eu/index.php?country=ro

pentru informatie:
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