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Conferência da Rede de Escolas RSCM - Visita à ONU.
No dia 30 de Junho, demos as boas vindas às 55 participantes da Conferência da
Rede de Escolas RSCM em visita às Nações Unidas! Começamos o dia com uma
sessão de manhã no "Church Center" onde Veronica RSCM compartilhou uma
apresentação sobre "Missão RSCM e Desenvolvimento Sustentável - uma
chamada à ação através do nosso Ministério ONG RSCM na ONU". O grupo,
então, dividiu-se em três, para a visita oficial à ONU. Uma "sacola marrom" de
merenda e uma considerável multidão na área de Visitantes da ONU precederam a
nossa participação em um dos três diferentes eventos paralelos, enfocando os
desafios relacionados com o Desenvolvimento Sustentável e a Agenda pós-2015. À
tarde houve a discussão em pequenos grupos, partilha de idéias e "luzes" e uma
oração de encerramento na capela inter-religiosa no "Church Center", na ONU.
Foi um dia especial em que as representantes de nossas escolas relacionadas com as RSCM em 10 países verdadeiramente
celebraram a realidade de "Nós, os povos ..." destas Nações Unidas. Agradecimentos especiais à Escola Marymount de Nova
York por nos apresentar o desafio e o apoio organizacional para isto, e à Ir. Brigid Driscoll RSCM agindo como guia de apoio.

A Carta das Nações Unidas aos 70 anos
Em 26 de junho celebrações tiveram lugar em Nova York e San Francisco para marcar o
70º aniversário da assinatura da Carta da ONU que deu origem à Organização das
Nações Unidas em 1945. O tratado entrou em vigor apenas 4 meses depois, com a
fundação das Nações Unidas. Como observou Ban Ki Moon, em sua mensagem para
comemorar o dia, "temos plena consciência de que o cenário de hoje é marcado por
conflitos, exploração e desespero. Pelo menos 59,5 milhões de pessoas fugiram de suas
casas - mais refugiados, pessoas deslocadas e requerentes de asilo do que em qualquer
momento desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Violência contra as mulheres atinge todas as sociedades ... Contudo a
visão da Carta de um mundo de paz e dos valores consagrados no texto - dignidade, direitos iguais, tolerância e liberdade permanecem como padrão para as pessoas em todos os lugares ".
Veja o video
Leia mais....

Violência sexual e a vulnerabilidade das crianças em zonas de conflito
Em 18 de junho o Conselho de Segurança realizou um
debate durante todo o dia sobre a proteção das crianças
em zonas de conflito armado, com pessoas destacando as
graves violações cometidas contra crianças nestas zonas.
Os relatórios apresentados pelo Secretário-Geral e pela
sua representante especial sobre Crianças e Conflito
Armado, Leila Zerrougu, destacou 2014 como estando
entre os piores anos da vulnerabilidade das crianças à
violência em conflitos. Um total de 58 grupos armados
diferentes foram nomeados como responsáveis por
violações em 23 situações distintas de conflito, incluindo
República Centro Africano, Iraque, Nigéria, Sudão do Sul e
Síria. A resolução que apela por uma maior ação
preventiva e protetora foi aprovada por unanimidade.
No dia seguinte, a Assembleia Geral das Nações Unidas
aprovou por consenso uma resolução apresentada pela
Argentina e co-patrocinada por 114 países na Assembléia
Geral da ONU, declararando 19 de junho como o Dia
Internacional da Eliminação da Violência Sexual em
Conflito. O Dia Internacional - que agora será observado

anualmente - terá
como
objetivo
aumentar
a
conscientização sobre
a
necessidade
de
acabar com a violência
sexual relacionada com
conflitos e exortar a
comunidade internacional a se solidarizar com as vítimas
de violência sexual em todo o mundo. A resolução vem
sete anos depois de o Conselho de Segurança nomear
formalmente a violência sexual como uma tática de guerra
e uma ameaça à paz e à segurança global. Zainab Bangura,
Representante Especial do Secretário-Geral para a
Violência Sexual em Conflitos, afirmou a importância da
decisão. "Esta resolução é um compromisso de todos os
Estados-Membros, que se comprometem a lutar contra a
violência sexual em conflitos", disse.
Leia mais....
Leia mais....
Veja o video “Sold for a pack of cigarettes”

Dia Mundial contra o Trabalho Infantil
Na ONU e ao redor do mundo 12 de junho marcou o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil.
Mais de 168 milhões de crianças em todo o mundo estão presas em trabalho infantil e mais da
metade deles, 85 milhões, estão envolvidos em trabalhos perigosos, que coloca sua saúde e
segurança em risco. O trabalho infantil é diferente de trabalho de criança, na medida em que
priva as crianças de sua infância, seu potencial e sua dignidade, bem como prejudiciais para o seu
desenvolvimento físico e mental. O Dia Mundial em 2015 focou sobre o tema: Não ao trabalho
infantil e Sim à Educação de Qualidade. Os esforços orientados para a ação focaram na chamada
para as políticas nacionais, para garantir a escolaridade livre, obrigatória e de qualidade para
todas as crianças pelo menos até à idade mínima de admissão ao emprego, e o investimento na
profissão docente. Tamb ém chamou à ação para resolver a situação daqueles presentemente
em trabalho infantil.
Leia mais....
Veja o video

A nossa Casa Comum: Cardeal Turkson nas Nações Unidas
Cardeal Peter Turkson, Presidente do Pontifício Conselho de Justiça e Paz, falou sobre a
Encíclica Laudato Si em três eocasiões diferentes na ONU, em Nova York, no final de
junho. No dia 29 de junho, ele fez uma apresentação como membro de um painel
durante um evento de alto nível sobre Mudança Climática, na Assembléia Geral, onde
destacou o apelo da encíclica para todas as sociedades para examinar como elas
produzem e consomem bens, e a responsabilidade de todos os povos do mundo para
perceber o papel que têm na abordagem do aquecimento global. No dia seguinte, ele falou a um encontro de "agências
centradas nas crianças" na UNICEF, onde ofereceu uma interpretação da encíclica focada na criança , bem como um
resumo das escolhas que temos de fazer hoje, a fim de deixar às gerações futuras uma melhor "casa comum ". Mais
tarde naquela noite ele foi destaque em um evento patrocinado pela Missão da Santa Sé nas Nações Unidas, nas
câmaras do ECOSOC, dirigindo-se a cerca de 500 participantes. Ficamos felizes que um total de 18 RSCM e
colaboradores da Rede de Escolas pudessem participar de um ou mais desses eventos.
Leia mais......
Veja o video
Leia mais..
Lançamento do Relatório 2015 dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
No dia 6 de Julho, o relatório 2015 de Objetivos de Desenvolvimento
do Milénio (ODM) foi lançado, proporcionando assim a avaliação
final do que tem sido chamado de "movimento anti-pobreza de
maior sucesso na história". Falando por videoconferência do
lançamento, em Oslo, na Noruega, o Secretário-Geral Ban Ki Moon
observou que os ODM ajudaram a levantar mais de um bilhão de
pessoas da pobreza extrema, melhorando as condições de milhões
em todo o mundo e salvando milhões de vidas. A análise dos dados
recolhidos
durante
o Alguns destaques do Relatório ODM 2015
período de 15 o O número de pessoas que agora vivem em
extrema pobreza (menos de US $ 1,25 por
anos provou que mesmo os países mais pobres podem fazer
dia) diminuiu em mais da metade desde 1990
progressos sem precedentes quando há recursos adequados, uma
o
O número de mortes de crianças menores
forte vontade política, estratégias sólidas e intervenções
de cinco anos é a metade do que era em
direcionadas. Ban Ki Moon observou que os ODM conseguiram
1990 e as taxas de mortalidade materna
reunir pessoas de aldeia, bem como diplomatas e tecnocratas. "Os
caíram 45% em todo o mundo.
ODM mostraram o que importava para as pessoas. Ao olharmos
o Vacinação contra o sarampo ajudou a evitar
para o futuro, temos de fazer mais para alcançar aqueles que são
cerca de 15,6 milhões de mortes entre 2000
mais vulneráveis, não são contados e não foram atingidos pelas
e 2013
melhorias dos últimos 15 anos ", disse.
Leia mais....
o A representação das mulheres no
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o

parlamento aumentou em 157 países. No
entanto, apenas um em cada cinco
parlamentares é uma mulher.
91% da população mundial agora está
usando uma fonte melhorada de água
potável. porém a escassez de água afeta
atualmente 40 por cento das pessoas no
mundo.

