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Saudações a todas!
Neste Boletim das UN vamos partilhar alguns acontecimentos
recentes com o foco em Pessoas em Movimento. Junho e Julho
foram meses muito cheios nas UN, dado que o Presidente da
Assembleia Geral e o ECOSOC (Conselho Económico e Social)
tiveram várias reuniões importantes ao mais alto nível. Nós não
pudemos participar pessoalmente em todas estas reuniões dados
os compromissos que nos levaram a deixar Nova Iorque. Também
nós, estamos em movimento! Em meados de Julho participei no
Encontro das Animadoras da
JPIC em Penmaenmawr, País
de Gales. Foi um encontro
importante, informativo e
comprometedor, que nos
ajudou
a
dar
passos
importantes
para
o
fortalecimento da parceria
entre a Rede JPIC RSCM e a
nossa ONG – uma coisa
pedida no Capítulo Geral de

2013. Migração, tráfico de pessoas e mudança climatica foram
três entre muitas das áreas de preocupação e acção nas
apresentações, durante o nosso encontro.
O facto de nos encontrarmos ao mesmo tempo em que o Grupo
de Trabalho Aberto tinha o seu 13º e último encontro nas UN
acrescentou uma nota de urgência e concretização ao nosso
debate sobre os Objectivos do Desenvolvimento Sustentável
propostos. Foram feitos alguns ajustes prévios ao relatório da
Secretária Geral para a Assembleia Geral, a realizar em
Setembro.
Na viagem pra Gales, fui convidada a partilhar a nossa missão
RSCM nas UN com um grupo de colaboradores e outros, ligados à
nossa presença e ministério em Carlisle, Inglaterra. A extensão do
acontecimento via Skype para um pequeno grupo que se juntou
em Barrow, Inglaterra, foi um tributo das comunicações às
organizadoras.
Com os melhores votos,
Veronica Brand pela ONG RSCM

Dia Mundial dos Refugiados – 20 de Junho
O Dia Mundial dos Refugiados foi celebrado em todo o mundo no dia 20 de Junho. Este ano, o
departamento do Alto Comissariado para os Refugiados das UN anunciou que o número total de
refugiados, dos que procuram asilo e dos deslocados dentro do próprio país em todo o mundo atingiu um
recorde de 51,2 milhões de pessoas, mais 6 milhões do que no ano anterior. O Secretário Geral das UN
reconheceu a força e resiliência daqueles que fugiram da guerra, da perseguição e dos abusos dos direitos
humanos, notando que 85% daqueles que deixaram das suas casas são do mundo desenvolvido.
Reconhecendo que os conflitos são a principal causa, fez um apelo a todos. “Apelo à comunidade
internacional que intensifique os seus esforços para impedir e resolver os conflitos e ajudar a alcançar a
paz e a segurança para que as famílias se possam reunir e os refugiados possam voltar a casa”. “Vamos renovar o nosso
compromisso de acabar com o conflito armado e ajudar as pessoas que foram obrigadas a deixar as suas casas. Ainda que só
uma família seja separada pela guerra, já é muito”. http://www.un.org/News/Press/docs/2013/sgsm15122.doc.htm

Pessoas em Movimento…..
O relatório das UN refere que 33,3 milhões de
pessoas foram deslocadas pela guerra no
último ano. “A Migração devia ser uma
caminhada de esperança – não um risco
perigoso em que os migrantes e as suas famílias arriscam as
vidas e os meios de subsistência. Temos de encontrar soluções
concretas.” disse Mr. Ban no Forum Global sobre Migração e
Desenvolvimento, que se realizou em Sstockholm, em meados
de Maio. A nível mundial, mais de uma em cada 30 pessoas são
migrantes, anotou o Secretário-Geral, acrescentando que a
migração é uma questão crítica que afecta todos os países.

Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas
As UN marcaram para 30 de Julho o Dia Mundial contra o
Tráfico de Pessoas, com o lançamento de
uma campanha nos meios sociais #givehope
(dar esperança). A campanha tem como
finalidade mostrar solidariedade a favor das
vítimas do tráfico enquanto procura também
despertar as consciências para este crime
hediondo que afecta milhões apanhadas
nesta escravatura contemporânea.

A Plataforma de Acção de Beijing + 20
ONU Mulheres lançou recentemente uma campanha de um ano para renovar o compromisso com a
igualdade de género como uma caminhada que leva à comemoração do 20º aniversário da
Quarta Conferência sobre a Mulher, em Beijing. O lançamento público da campanha de
mobilização teve lugar no histórico Apollo Theatre em Harlem, Nova Iorque, a 26 de Junho.
Apesar do facto de 189 governos terem adoptado a Declaração de Beijing e a Plataforma de
Acção de 1995, passados quase 20 anos muitas das promessas sobre a igualdade de género
continuam por cumprir. Os eventos e actividades em todo o mundo visam mobilizar os
governos e a sociedade civil a idealizar um mundo onde a igualdade de
género seja uma realidade; celebrando o conseguido e trabalhando para acabar
com as falhas. Launch of Beijing +20 http://www.un.org/apps/news/infocus/beijing20/index.asp

“A Arca do Regresso”: Contando as histórias de 15 milhões de escravos num memorial permanente
A 11 de Julho foi lançada nas UN uma exposição educativa intitulada “Vitória Sobre a Escravatura: Haiti e
Outros como parte do programa a lembrar as vítimas da Escravatura e o Comércio Transatlântico. Centra-se
na luta dos escravos pela independência do Haiti, naquilo que se tornaria a primeira nação fundada em 1804,
como resultado do despertar de homens e mulheres escravizados. Também evidente nesta exposição é a
escultura do permanente memorial “Arca do Regresso” que será levantada nas UN no princípio do próximo
ano. O tema expressa-se em três frases: Conhecer a tragédia; Considerar o legado, Para que não nos esqueçamos”.

Prevendo Setembro: A Cimeira sobre o Clima
A 23 de Setembro nas UN, o Secretário-Geral vai acolher a
Cimeira sobre o Clima na Sede das UN, em Nova Iorque
para envolver todos os líderes mundiais, chefes de todos os
Estados Membros e ainda os líderes das finanças, negócios e
a sociedade civil para catalisar uma acção ambiciosa sobre a
mudança climática – o que ele chama “a questão
determinante do nosso tempo”. A Cimeira sobre o Clima vai focar-se em acções e soluções
tendo em vista reduzir as emissões de carbono e fortalecer a resiliência do clima. As oito
áreas críticas de acção para manter as subidas de temperatura a menos de 2 graus Celsius,
são: Agricultura, Cidades, Energia, Finanças, Florestas, Poluentes, Resiliência, Transportes.
Para saber como participar nos eventos durante a semana do clima, procure os
seguintes links com recursos úteis:
Em Nova Iorque
Pelo Mundo






Semana do Clima – Cidade de Nova Iorque (Em Inglês)
Junte-se às Pessoas em Marcha pelo Clima em Nova Iorque
Dia Global de Accção sobre o Clima
Cimeira Intereligiosa sobre a Mudança Climática (Em Inglês)

Factos Breves sobre Migração e
ambiente
 As UN calculam que em 2020
haverá 50 milhões de
deslocados
por
razões
ambientais e 150 milhões em
2050. Muitos deslocar-se-ão
devido à erosão costeira,
cheias e roturas agrícolas.
 O sustento de perto de um
bilião de pessoas em cerca de
100 países está ameaçado
devido à desertificação.
 135 milhões de pessoas em
África correm o risco de ter de
abandonar as suas terras em
2020 devido à desertificação.

Uma Data Importante para a acção:
O quê: Dia Internacional da Paz
Quando: 21 de Setembro, 2014
As UN convidam todas as nações e pessoas a prestar homenagem ao fim das hostilidades e a
comemorar O Dia Internacional da Paz através da educação e consciência pública sobre questões
relacionadas com a Paz. O tema deste ano é: O Direito dos Povos à Paz”, marcando o 30º
aniversário da Declaração do Direito dos Povos à Paz, adoptado pela Assembleia Geral das UN.
Junte-se a este evento na sua zona. A promoção da paz é vital para o gozo pleno de todos direitos
humanos.
Alguns recursos de ajuda: (Em Inglês)
Dia Internacional da Paz
Vigília do Dia Internacional de Paz
Mulheres e a missão de Paz
Oração : Dia Internacional da Paz
Distribuição:
Conselho Geral; Provinciais e Regionais; Animadoras JPIC ;
Rede Internacional de Escolas RSCM Grupo de Interessadas no Boletim
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