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30 de xaneiro
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a non violencia
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Esta xornada celébrase desde 1964 e está recoñecida
pola ONU desde 1993. Nesa data conmemórase a morte de
Mahatma Gandhi líder nacional e espiritual da India, asasinado a tiros en 1948 por un integrista hindú.
O Día Escolar da Non-violencia e a Paz (DENEP) foi declarado
por primeira vez en 1964. Xorde dunha iniciativa pioneira, non gobernamental, independente, e voluntaria de Educación Non-violenta e
Pacificadora do profesor español Llorenç Vidal. O seu obxectivo é a
educación en e para a tolerancia, a solidariedade, a concordia, o respecto aos Dereitos Humanos, a non-violencia e a paz. Neste día, os
colexios e centros convértense en instrumentos de paz e entendemento entre persoas de distinta formación,
raza, cultura e relixión.
O DENEP foi recoñecido polo Minister i o de Educación e Ciencia, mediante a
Orde Ministerial do 29 de
novembro de 1976.
Na Galiza vense celebrando dende o curso 1981-1982
(en plena carreira armamentista),
promovida polo grupo de
Educadores pola Paz de Nova Escola
Galega, como Día Escolar pola Paz.
Cada 30 de xaneiro as escolas énchense de carteis e globos pola
paz. A celebración deste “Día da Paz” remóntase en Galicia a 1982,
ano no que comezaron as actividades de educación pola paz no Colexio Público García Barbón. Unha iniciativa que prendeu como lume
esperanzado na sociedade escolar galega. Os actos alegóricos como
a solta de pombas ou globos no patio de cada centro; a confección de
carteis; a elaboración de manifestos; as cadeas humanas na rúa do
Príncipe de Vigo; a realización de programas de radio foron algunhas
das actividades que se desenvolvían nesta xornada reivindicativa e
que agora son unha rutina que non falta en ningún centro educativo.

O día 30 de Xaneiro
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Mahatma Gandhi,

Gandhi naceu en
Porbandar, India, en
1869, e tras
graduarse en
dereito en Inglaterra, instalouse
en África do sur e
loitou alí contra a
discriminación de que
eran obxecto os indios.
Ao volver á India organizou a resistencia non violenta
(a súa filosofía, de base relixiosa, tiña por principio fundamental a non violencia) contra o colonialismo e a non
cooperación coa administración inglesa.
Tratou de frear os choques entre hindús e musulmáns
que se produciron tras a independencia en agosto de
1947 (os colonialistas británicos impuxeron como condición para retirar as súas tropas, a división da India en
dous estados, India e Paquistán, un hindú e outro musulmán). Encarcerado en numerosas ocasións, era en
1937 o líder dun movemento independentista capaz de
mobilizar ou deter a millóns de persoas.

