#AI + #ODS16 + #ODS4 + # ODS17 = ;-) ODSs 2030
AI 4 Movimento de Educação para a Paz
"Se a Humanidade, o Planeta e o Universo merecem a Paz,
A Humanidade precisa de Educação para a Paz "
A Educação para a Paz é uma ferramenta ética, útil e necessária para ajudar todos os
Seres Humanos a desenvolver, por exemplo, Compaixão, Amor, Alegria e Equanimidade
para com TODOS os Seres, necessários para alcançar todos os ODS 2030 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável.
Como a Inteligência Artificial IA é a mais moderna ferramenta de comunicação e interação,
a Comunidade da IA tem uma oportunidade e um papel muito importante para facilitar,
otimizar e acelerar o processo de transformação da Humanidade para a Paz, o 16° ODS,
para evoluir, durante os próximos 11 anos, de uma sociedade do conhecimento para a
Sociedade da Sabedoria.
O AI 4 Peace Education Movement é uma iniciativa de ação coletiva iniciada em 19 de
fevereiro de 2019, após décadas de P & D mundial em Inovação TICs, Educação para a
Paz e Desenvolvimento Humano, realizada por uma experiente equipe multidisciplinar.

POR QUE UM AI 4 Peace Education Movement?
No século 21, a Humanidade precisa "Construir a Paz onde começa - nas mentes dos
homens e das mulheres", como a UNESCO diz.
Com a Paz, haverá sustentabilidade para todos.
Em pouco tempo, bilhões de seres humanos precisam aprender a ser COMPASSIVOS e
AMAREM TODOS OS SERES, para a Humanidade alcançar a Paz e realizar todos os ODS
2030.
A Educação para a Paz é uma ferramenta útil e necessária para a prevenção e superação
do círculo vicioso da violência.
Por exemplo, anualmente US $ 4,3 trilhões (US $ 4.300.000.000.000) são desperdiçados
com o custo global da violência doméstica.
Combinando os ODS 16° Paz e 17° Parcerias, estamos trabalhando para conectar todas as
comunidades mundiais de Inteligência Artificial e Educação para a Paz, para trazer um Bem
Maior a todas as gerações presentes e futuras, tentando ajudar a Humanidade a evoluir de
dados, informações, conhecimento para a Sabedoria e de pinturas em cavernas, papiros,
livros, multimídia para IA.
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PROPOSTAS INICIAIS
Promover em todo o mundo a combinação de Inteligência Artificial e Educação para a Paz.
Assim como a IA e a Machine Learning precisam de Big Data, os Seres Humanos precisam
de “Bastante Dados Específicos” para transformar a atual cultura de violência em Cultura da
Paz.
Estamos incentivando todos os estudantes, profissionais, empresas e organizações da
Comunidade de Inteligência Artificial a serem treinados / validados / certificados em Cultura
de Paz e Ética, tornando-se um valor agregado aos seus serviços e produtos.
Como parte do processo de validação / certificação, eles desenvolverão uma ferramenta de
IA para a Educação para a Paz, em parceria com uma instituição promotora da Cultura da
Paz. A sinergia resultante dessa interação irá desenvolver uma espiral virtuosa para
alcançar os ODS 2030.
Vamos estimular a comunidade de IA a alocar 1% do seu tempo e recursos para
desenvolver e promover ferramentas de AI para Educação para a Paz.
Propomos o uso simultâneo mundial de IA com 4 Human Techs: Inteligência Coletiva,
Inteligência Colaborativa, Liderança Distribuída e Modelos Caórdicos.

ALGUNS EXEMPLOS
"Com a experiência do PAST, no PRESENTE, construímos o FUTURO desejado."
Estamos começando a pensar, promover e desenvolver com a IA a próxima geração de
Ferramentas para a Educação para a Paz, para que cada Ser Humano encontre rápido e
fácil, todas as respostas específicas, a cada momento, para o desenvolvimento pessoal,
familiar e comunitário.
PeaceEducation.AI será um ponto de encontro mundial sinérgico para a interação das
comunidades de IA e de Educação para e Paz.
Um ecossistema para promover o desenvolvimento com AI de ferramentas para a Educação
para a Paz e Ética.
Um lugar onde a Humanidade pode encontrar todas as ferramentas desenvolvidas pelos
membros da Comunidade.
Os membros podem ser contatados para desenvolver ferramentas específicas.
AIWoW - Artificial Intelligence Words of Wisdom serão chatbots online para que todos os
Seres Humanos, independentemente de suas características, possam dialogar sobre a
Educação para a Paz com os ensinamentos de cada Mestre da Sabedoria da Humanidade,
em todas as línguas.
Através do tempo e do espaço, os Seres Humanos sempre fizeram perguntas para tentar
escapar do sofrimento e alcançar a Felicidade. Algumas das respostas ainda são úteis,
necessárias e aplicáveis hoje.
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Um bom e simples exemplo é a possível resposta à pergunta «Como devo tratar os
outros?» «Trate os outros como gostaria que eles tratassem você», uma das variantes da
Regra de Ouro das culturas, filosofias, expressões espirituais, tradições indígenas e
religiões.
AIWoK - Artificial Intelligence Words of Knowledge será uma ferramenta similar ao
AIWoW, mas com textos modernos para o Desenvolvimento Humano pela filosofia,
psicologia, sociologia, etc.
Por exemplo, existem mais de 20.000 livros no Kindle Edition para "desenvolvimento
humano".
A ONG Evolutionary Leaders tem 48.000 membros, Deepak Chopra é um deles.
AIWOL - Artificial Intelligence Words OffLine
Será um dispositivo offline com o conteúdo do AI-WoW e do AI-WoK para distribuição
gratuita para cada refugiado e prisioneiro em todo o mundo sem acesso à Internet, para
ajudá-los a encontrar com facilidade e rapidez respostas à violência que sofrem e
causarem.
AI4PE Game - Artificial Intelligence 4 Peace Education Game será um jogo mundial
online para o Desenvolvimento Humano.
Serão 365 dias de jogos com um tema específico a cada dia, começando com os Dias
Internacionais e temas da ONU; valores HUMANOS; princípios éticos e celebrações locais
ou de grupos. Será possível jogar de várias maneiras com qualquer dispositivo, desde o
celular mais simples até um smartphone G5, notebooks e PCs.

MOMENTUM
Estamos entrando na terceira década do Século XXI. Alguns líderes mundiais referem-se a
ele como o Século da Fraternidade.
Neurociências e IA estão alcançando todos. A Comunidade de IA no Século 21 tem a
oportunidade de dar um passo histórico, conectando Inteligência Artificial com Sabedoria.
A Educação para a Cultura da Paz começou há décadas e agora está começando uma
nova etapa. Hoje, com resultados mensuráveis, a Educação para a Paz tornou-se lei em
alguns países. Mas ainda hoje precisa de ferramentas inovadoras e modernas de
comunicação e educação para que, no menor tempo possível, eduque para a Paz TODOS
os Seres Humanos.

PRÓXIMOS PASSOS
A sinergia é fundamental. Aplicando o 17° ODS, estamos nos conectando para interagir
com as diversas redes específicas de especialistas.
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Usar todo o conhecimento tecnológico e social da Humanidade e altos padrões éticos.
A aplicação do conceito 1% FOR PEACE www.1forpeace.org poderia gerar recursos
suficientes para a Educação para a Paz. Por exemplo, se a Humanidade investir 1% dos US
$ 4,3 trilhões gastos anualmente com violência doméstica global, US $ 43.000.000.000 por
ano, poderia gerar US $ 3.600.000.000 mensais para a Educação para a Paz.
A Humanidade tem o Conhecimento. Os recursos existem. Nós só precisamos de
determinação.
O

fazemos juntos?

SOME INSPIRATIONS and REFERENCES
«All You (WE) Need Is Love»
The Beatles, for Our World, the first televised satellite link on June 25, 1967
«Artificial intelligence can be a great opportunity to accelerate the achievement of
sustainable development goals.»
https://en.unesco.org/artificial-intelligence
“The issues raised by artificial intelligence are not technological. They concern our own
humanity, raising scientific, political, philosophical and ethical questions.”
Audrey Azoulay – UNESCO Director-General
https://en.unesco.org/news/participants-global-unesco-conference-artificial-intelligence-urgerights-based-governance-ai
«Without peace, there is no sustainable development»
UN Chronicle April 2016
«The Sustainable Development Goals (SDGs) are intimately linked to peace and stability. In
the absence of peace, it will be impossible to fulfill all the other objectives, from the priority
attention to the needs of young people and women to the response to climate change, in
addition to the security of water, energy and food supplies.«
Khalida Bouzar – UN Chronicle April 2016
https://unchronicle.un.org/es/article/sin-paz-no-hay-desarrollo-sostenible-un-c-rculo-vicioso-q
ue-podemos-romper
«Business activity is easier when Positive Peace improves. (Including the AI market)
Conversely, the lower levels of Positive Peace introduce higher transaction costs to
undertake the same amount of economic activity. «
Institute for Economics & Peace (IEP)
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/09/Business-and-Peace-2018.pdf
 The rates of violence are unprecedented. For example, the global cost of domestic
«
violence is estimated at $ 4.3 trillion annually…»
Fearon and Hoeffler
https://www.washingtonpost.com/opinions/the-cost-of-domestic-violence-is-astonishing/2018
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/02/22/f8c9a88a-0cf5-11e8-8b0d-891602206fb7_story.html?noredirect=on&utm_term=.91f3
71649a57
 The number of people who have a cell phone in the world is surprisingly high, which is
«
estimated at 4,770,000,000 cell phones … Almost 64% of the population in the world has a
cell phone.»
Rodrigo Hernández – Mexico
https://rodrigohm.com/estadisticas-y-datos-del-uso-del-celular/
“What is the most powerful phone in the world? The one in the hands of the poorest women
in the world. In places where women’s freedom and opportunities are restricted, a cell phone
can change everything”
Melinda Gates, Co-chair of the Bill & Melinda Gates Foundation
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6503298234113421312

AI 4 Peace Education Movement Concept Plan 6.3

