
HWPL: Dezvoltarea Păcii în Mindanao, Filipine

Soldații filipinezi participă la Marșul Păcii care a avut

loc după cea de-a 2-a Comemorare Anuală a

Declarației de Pace Mondială din Maguindanao,

Filipine, din 25 mai 2015

Președintele HWPL Lee Man-hee (centru), ES Fernado

Robles Capalla, DD, Arhiepiscop Emerit al

Arhiepiscopiei Davao (stânga), și E

SEOUL, KOREA, REPUBLIC OF, July 16,

2021 /EINPresswire.com/ -- Pe 24

ianuarie 2014, Heavenly Culture, World

Peace, Restoration of Light (HWPL) le-a

oferit reprezentanților locali, inclusiv

liderilor politici și religioși, să semneze

un acord de pace pentru conflictul de

40 de ani din Mindanao. În prezent,

acordul de pace condus de grupul civil

se află în implementare și a contribuit

la crearea unei atmosfere de pace

pentru un acord de pace între guvernul

din Filipine și poporul Moro.

HWPL a organizat diverse evenimente

și activități în Filipine din iunie 2013,

inclusiv ajutorarea cartierelor sărace,

discuții cu liderii religioși pentru

armonie interconfesională și stabilirea

unei rețele de tineri pentru pace.

HWPL a găzduit primul marș al păcii pe

24 ianuarie 2014 în Mindanao, General

Santos, Filipine. Au participat peste

1.000 de persoane, inclusiv credincioși

din ambele religii, studenți de la

Universitatea de Stat din Mindanao și

membri ai Grupului Internațional de

Tineri pentru Pace.

În aceeași zi, reprezentanții printre care

Esmael G. Mangudadatu, guvernatorul

Maguindanao și arhiepiscopul catolic,

au semnat un acord pentru crearea

păcii și încetarea războiului. Potrivit HWPL, acordul de pace din Mindanao a propus o abordare a

păcii bazată pe „îmbunătățirea conștientizării și acțiunea centrată pe cetățeni”.

http://www.einpresswire.com


Monumentul Păcii și al Încetării Războiului din

Mindanao

În conformitate cu această abordare,

organizația cooperează cu grupuri

locale pentru a realiza inițiative de pace

centrate în jurul societății civile, inclusiv

educație, religie, tineret și femei,

pentru a elimina factorii care sunt

surse de conflict și, de asemenea,

pentru a consolida nucleul de valori

pentru dezvoltarea pașnică.

La vârsta de 84 de ani, când s-a luat de

mână cu liderii care au semnat acordul,

președintele HWPL Man Hee Lee

amintește: „În timp ce semnarea acordului pentru pace a fost arătată participanților,

moderatorul a explicat acordul de pace, care a fost fotografiat și înregistrat video. Mulțimea a

izbucnit în urale și aplauze de bucurie și încântare ”.

N. Raluca

HWPL
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