
Sărbătorirea Zilei Internaționale a conviețuirii pașnice 

În cadrul acțiunilor de promovare a PROIECTULUI EU-BELONG și a principiilor sale, 

Consiliul Județean Timiș a organizat o proiecție publică a documentarului All of Us, în data de 16 

mai 2022, când s-a sărbătorit cea de-a V-a ediție a Zilei Internaționale a conviețuirii pașnice. 

Adunarea Generală a ONU, prin rezoluția 72/130, a declarat ziua de 16 mai Ziua 

Internațională a conviețuirii pașnice, ca mijloc de mobilizare periodică a eforturilor comunității 

internaționale pentru promovarea păcii, toleranței, incluziunii, înțelegerii și solidarității. Această 

zi are ca scop susținerea dorinței de a trăi și de a acționa împreună, uniți în diferențe și 

diversitate, și mobilizarea continuă a eforturilor comunității internaționale. 

Prin urmare, am considerat oportun ca, în locul marilor discursuri, să îi invităm pe 

partenerii noștri să afle povești adevărate, prin intermediul filmului documentar "All of Us", 

regizat de Pierre Pirard. Am adresat invitația tuturor membrilor Grupului Local de Sprijin pentru 

Integrarea Migranților, ONG-urilor implicate în activități legate de migranți și reprezentanților 

universităților din Timișoara. De asemenea, au fost prezenți beneficiari ai unor ONG-uri care 

acordă asistență refugiaților și cetățenilor țărilor terțe. 

Președintele Consiliului Județean Timiș, domnul Alin Nica, a vorbit despre rolul 

important pe care factorii de decizie regionali și locali îl pot și ar trebui să îl joace în sublinierea 

dorinței profunde de a trăi și acționa împreună, uniți în diferență și diversitate, pentru a 

construi o lume durabilă bazată pe pace și armonie. De asemenea, a prezentat principalele 

principii și obiective ale proiectului EU-BELONG și sprijinul ferm al administrației județene 

pentru atingerea rezultatelor dorite ale proiectului. Domnul Nica a menționat că "Dorim să 

construim o identitate colectivă care să îmbrățișeze pluralismul cultural, drepturile omului, 

democrația, egalitatea de gen și nediscriminarea, bazată pe aplicarea principiilor diversității ca 

un avantaj și interacțiunea pozitivă care încurajează contribuția tuturor rezidenților la 

dezvoltarea societății." 

Toți participanții la vizionarea documentarului au semnat Declarația universală de 

conviețuire în pace. Mesajul central al acesteia: "Noi, cetățeni ai lumii, factori de decizie 

politică, economică și socială, subscriem la Declarația universală a conviețuirii pașnice, ne 

declarăm în favoarea toleranței, incluziunii, înțelegerii și solidarității și ne exprimăm dorința 

profundă de a trăi și de a acționa împreună, uniți în diferență și diversitate, în vederea 

construirii unei lumi viabile bazate pe pace, solidaritate și armonie". 


