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Saudações das UN!
Na última semana de Agosto as ONGs de todo o mundo convergiram para a Sede das
Nações Unidas, em Nova Iorque, para a 65ª Conferência Anual do DPI das UN. Um
record de 2.700 pessoas, representando cerca de 902 organizações da sociedade civil
de 117 países, participaram neste acontecimento de 3 dias sobre o tema: 2015 e
depois: A Agenda da nossa Acção. O programa incluiu uma inspiradora Sessão de
Abertura, mesas redondas temáticas sobre a Erradicação da Pobreza e Luta contra as
Desigualdades, Desenvolvimento Sustentável, Direitos Humanos e Alterações Climáticas,
e cerca de 60 workshops e eventos laterais organizados por diferentes ONGs, durante
os três dias. Na Sessão de Encerramento foi lida e aprovada, por aclamação, a
Declaração da Conferência. Um grupo de jovens apresentou uma canção composta para este acontecimento. Como RSCM
tivemos muita sorte em estarmos representadas por quatro irmãs e um membro da FASCM. http://outreach.un.org/ngorelations/conference-2014/
Alguns dos seus comentários:
“Foi óptimo ter estado de volta à Sede das UN para a conferência do DPI/ONG e
foi impressionante ver tantos jovens presentes! Uma esperança inspiradora nos
esforços das UN para comprometer a sociedade civil em criar o mundo que
queremos. Workshops valiosos sobre (por exemplo) alterações climáticas,
erradicação da pobreza, globalização no ensino superior. Um bónus especial: a
minha irmã veio representar os amigos da nossa ONG em Tbilisi, República da
Georgia. Grande Conferência!”
Rita Arthur, rscm

“Achei a Conferência cheia de energia, focada no
futuro e olhando o futuro. Foi claro que os ODSs
(Objectivos de Desenvolvimento Sustentável) vão-se
desenvolvendo através de um processo melhor
definido que os anteriores ODMs (Objectivos de
Desenvolvimento do Milénio) e por isso
comprometendo os participantes pessoalmente.
Também as Alterações Climáticas e a próxima
Cimeira do Clima foram faladas em quase todas as
sessões a que assisti. Foi muito encorajador. Numa
nota pessoal e triste recordei muitas vezes, durante
estes dias, a Irmã Kathleen O’Keeffe que foi a minha
companheira durante a última Conferência em 2011,
em Bona.”
Brigid Driscoll rscm

“Apreciei particularmente a mensagem
sobre a dimensão da espiritualidade nos
trabalhos oficiais das UN e como essa
experiência é convergente a todos os
níveis da humanidade do nosso tempo.
O pedido para a reconhecerem e dela
terem consciência no workshop foi
muito comovente. Em nota pessoal
refiro a minha experiência de cura e
união com um Japonês , no workshop
sobre Desarmamento Nuclear. Estou
muito grata por ter tido esta
oportunidade.”
Lynne Jacoby, rscm

Com a utilização dos meios de comunicação Social a Conferência DPI envolveu aproximadamente 11 milhões de pessoas em
todo o mundo. Talvez o traço mais notável tenha sido a estreita colaboração entre muitos dos diversos grupos e diferentes
níveis da sociedade civil, todos eles comprometidos em tornar realidade a agenda de transformação do desenvolvimento
sustentável post 2015. A Declaração da Conferência, forte e integrante, incorporou a visão dos participantes, recomendações,
e sugeriu programas para a erradicação da pobreza, direitos humanos, desenvolvimento sustentável e alterações climáticas. As
ONGs disseram: “Mantemo-nos comprometidas para apoiar a co-responsabilidade dos governos, mas também para os
encorajar, apoiando-os e trabalhando lado a lado com eles nesta questão universal, para uma vida de dignidade para todos,
dentro das fonteiras planetárias”. http://undpingo.tumblr.com/ http://www.un-ngls.org/spip.php?page=amdg10&id_article=4536

500 dias de Acção pelos ODMs
No dia 18 de Agosto, mais de 500 jovens encontraram-se com Ban-Ki-Moon e Malala Yousafzai num
evento interactivo nas UN para marcar os 500 dias de acção até à data limite da realização dos
ODMs. O Secretário-Geral sublinhou a urgência da acção dos Governos para resolver a pobreza e
melhorar a sorte de todos pelo mundo fora, acrescentando que agora há muitos mais meios à
disposição dos países do que em 2000 quando os ODMs foram lançados. “A acção agora vai salvar
vidas, construir uma fundação sólida para o desenvolvimento sustentável para além de 2015 e
ajudará a lançar as bases para uma paz duradoura e dignidade humana”, disse ele. Falando do que uma pessoa pode fazer
para que a mudança aconteça, Malala desafiou os jovens presentes a acreditar que cada voz pode fazer a diferença. “temos de
acreditar em nós próprios, descobrir os nossos talentos e capacidades. Podemo-lo fazer. Poupar uma gota de água, desligar as
luzes: todos e cada um pode ter um impacto.” http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=48505#.U_Jap_ldU3k
Breves factos sobre o Casamento Infantil

Criança, Casamento Precoce e Forçado
No dia 5 de Setembro realizou-se o primeiro
Painel de Debate na Assembleia Geral das UN
sobre Criança, casamento precoce e forçado. O
Canadá e a Zâmbia lideraram o processo de
elaborarr a proposta de Resolução das UN sobre
este tema, que foi aprovada em Outubro de
2013. Os oradores do Painel sublinharam a
violação dos direitos humanos que isto constitui
e notaram que esta prática muito espalhada nos países mais pobres mina o
progresso em seis dos oito Objectivos de Desenvolvimento do Milénio. Como
uma parceria de 400 organizações da sociedade civil de mais de 60 países, a
campanha “Raparigas, não Noivas” procura chamar a atenção do mundo
inteiro para esta questão e, numa geração, acabar com o casamento infantil.









Todos os anos casam-se 14 milhões de
raparigas antes dos 18 anos
Uma em cada 3 raparigas do mundo em
desenvolvimento casam-se aos 18 anos e 1
em 9 aos 15 anos
O casamento infantil impede directamente
o progresso em 6 dos 8 ODMs
Moçambique (11º) e Zâmbia (16º) a nível
mundial, são dois dos países onde as RSCM
estão presentes que aparecem no top de
20 países onde há casamento infantil.
As Jovens com menos de 15 anos têm cinco
vezes mais probabilidade de morrer de
parto do que as mulheres com 20 anos.

http://www.girlsnotbrides.org/news/

Veja “Girl Interrupted”
Marcha Popular pelo Clima

Cimeira do Clima

A Cimeira do Clima nas UN, no dia 23
de Setembro de 2014, reuniu mais de
100 Chefes de Estado, ministros de
governos, líderes de organizações
internacionais, representantes de
empresas e da sociedade civil. A finalidade da Cimeira era
encorajar os países a adoptar políticas mais ambiciosas para
combater as alterações climáticas tendo em vista chegar a um
acordo global sobre as alterções climáticas em 2015.
Sublinhando a importância deste acontecimento, o SecretárioGeral das UN, Ban-Ki-Moon, disse: “Vamos olhar para trás e
recordar o dia em que decidimos, como família humana, pôr a
http://peoplesclimate.org/
nossa casa em ordem e torná-la habitável para as gerações
http://peoplesclimate.org/wrap-up/
futuras.” O dia terminou com o compromisso dos países a agir
localmente com acções tais como fasear os subsídios dos
24 razões para ter esperança
combustíveis fósseis, aumentando o uso das energias
foi o título de um programa online
renováveis e reduzindo a deflorestação. Os compromissos
de 24 horas, que decorreu
atingiram $2.3 biliões de dólares americanos para o Fundo
durante a Semana do Clima. Cada
Verde para O Clima.
hora centrou-se numa das razões, dando informação profunda
Kathy Jetnil-Kijner fez o discurso mais
e animadora sobre as 24 iniciativas em todo o mundo para
memorável, com fortes argumentações.
tratar das alterações climáticas. Muitas delas incluíam
Ela, uma mãe de 26 anos e activista do
histórias reais.
Inspire-se! http://climaterealityproject.org/
clima das Ilhas Marshall, representava a
Distribuição:
Sociedade Civil. O seu testemunho
Conselho Geral; Provinciais e Regionais;
comovedor – expresso em forma de poema dedicado à sua
Animadoras JPIC ; Rede Internacional de Escolas RSCM
filha de 7 meses – recebeu uma enorme ovação de pé de toda
Grupo de Interessadas no Boletim
a Assembleia Geral. https://www.youtube.com/watch?v=DJuRjy9k7GA
Tradução portuguesa por Maria Luiza Pinho, rscm

No dia 21 de Setembro
cerca de 670.000 pessoas
participaram em 2.646
eventos em 162 países na
que foi chamada a maior
acção/manifestação
da
história a favor do clima.
Para aquelas de nós, RSCM, que nos juntamos a cerca de
400.000 mil pessoas em marcha, em Nova Iorque, foi
uma experiência extraordinária de solidariedade e um
forte
apelo
à
acção.

