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1.000 dias de acção – ODM MOMENTUM
Os ODM foram considerados como o avanço da história, globalmente
mais bem sucedido, na luta contra a pobreza. O dia 5 de Abril marcou
a data depois da qual permanecem ainda 1.000 dias até ao termo em
2015, para acelerar a acção sobre questões como a fome, acesso à
educação, melhor saneamento, saúde materno-infantil e qualidade de
género. Em reconhecimento por este marco, representantes das UN e
o Secretário-Geral do Grupo de Defesa dos ODM disseram: ”O marco de hoje é uma oportunidade para todos aqueles
que se preocupam em criar um mundo mais justo, para agirem em apoio das Nações Unidas e dos ODM. O que vamos
fazer nos próximos 1.000 dias importa a milhões de pessoas. Vamos agarrar estes 1.000 dias para mudar vidas e
percorrer um caminho em direcção a um futuro com mais
esperança para o nosso mundo.”

http://www.un.org/millenniumgoals/mdgmomentum.shtml
http:// www.unwomen.org/news-events/in-focus/mdgmomentum
VAI COMEÇAR A CONVERSAÇÃO GLOBAL
No dia 21 de Março as UN lançaram os primeiros encontros de uma conversação global
sem precedentes, que irão ajudar a continuar os Objectivos de Desenvolvimento do
Milénio após a data do plano, ao final de 2015. Com o título “A Conversação Global
vai Começar”, o relatório sintetiza o feedback recebido de conversações contínuas
realizadas em 36 países (entre os quais o Brasil e a Zâmbia) e os resultados de 11
debates sobre Temas selecionados.
Algumas das mensagens claras que vêm desta consulta são:
o O progresso dos ODMs devem ser acelerados e adaptados aos desafios actuais tais como as desigualdades
crescentes em alguns países e o impacto da globalização.
o É necessária uma agenda para o desenvolvimento universal para tratar os desafios tais como a degradação
ambiental, o desemprego e a violência.
o Os povos querem participar tanto na elaboração da agenda como na monitorização dos progressos a fazer
na implementação do quadro Post-2015.
o
http://www.un-ngls.org/spip.php?article4253
Nos finais de Março mais de 300.000 pessoas votaram, na net, em prioridades para o seu desenvolvimento. A
Educação vem, com toda a clareza, no top das prioridades em todo o mundo. Para ver os resultados por país – ou
acrescentar o seu voto – vá a http://www.myworld2015.org/?page=results

Obectivos de Desenvolvimento Sustentável
Uma das principais decisões da Conferência Rio+20 foi o acordo dos Estados Membros no
lançamento dum processo para desenvolver um quadro de Objectivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODSs), com base nos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, que irão
convergir com a agenda de desenvolvimento post-2015. Foi decidido estabelecer um
processo inclusivo e transparente aberto a todos os accionistas. Os Objectivos de
Desenvolvimento do Milénio não foram elaborados através de um processo tão colaborativo.
No documento saído da Rio+20, os Estados Membros concordaram que os objectivos de desenvolvimento
sustentável (ODSs) devem, entre outras coisas: ser elaborados com base em compromissos já feitos, contribuir
para o equilíbrio dos três pilares de desenvolvimento – social, económico e ambiental, ser orientar-se para a acção
e universalmente aplicáveis a todos os países, tendo em conta as diferentes realidades nacionais, capacidades e
níveis de desenvolvimento. O Grupo de Trabalho Aberto da Assembleia Geral das UN sobre Desenvolvimento
Sustentável teve a sua 2ª Sessão de 17 a 19 de Abril.

http://sustainabledevelopment.un.org/índex.php?menu=1300

FINANCIAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO - Encontros da Primavera – Forum da Sociedade Civil
Durante a semana de 15 a 22 de Abril, representantes das ONGs e outras
Organizações da Sociedade Civil de 93 países participaram no Forum da Sociedade
Civil, ligado aos Encontros da Primaverado Banco Mundial e do FMI, em
Washington. Juntamente com a irmã que preside à ONG do Financiamento para o
Desenvolvimento, a Veronica participou neste evento de 5 dias. Dois dias de
orientação, seguidos de três dias de sessões informativas e estimulantes e de
acontecimentos apresentados pelas Bretton Woods Institutions e diversas Organizações da Sociedade Civil.
As apresentações e debates em painel, representando diversos pontos de vista, trataram de questões relacionadas
com a situação financeira internacional, o progresso havido com os ODMs, a prestação de contas a nível global, as
alterações climáticas, assim como de estratégias ligadas à desigualdade, sustentabilidade e redução da pobreza no
período post-2015.
Durante este Forum, o Secretário-Geral das UN, Ban-Ki-Moon, acolheu vários
eventos, incluindo o “Global Voices on Poverty” ( Vozes Globais sobre a
Pobreza) com o Presidente do Banco Mundial, Jim Yong Kim, que reiterou o
recente compromisso do Banco Mundial para acabar com a pobreza e
partilhar a prosperidade. Centrando-se na necessidade de educar as jovens e
abordar a desigualdade de gánero na educação houve também a exibição de
um documentário recente que foi premiado – “Girl Rising” que apresenta 9
raparigas de 9 países diferentes e mostra a força do espírito humano e o poder
da educação na mudança do mundo. http://ww.girlrising.com

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/04/19/what-will-it-take-to-end-poverty-in-ageneration-a-global-audience-dialogues-with-jim-yong-kim-and-ban-ki-moon
A INDÚSTRIA DO TURISMO E O TRÁFEGO
No dia 5 de Abril de 2013 a Organização Mundial do Turismo (UNWTO) e o Departamento das Nações Unidas para
a Droga e o Crime (UNODC) acordaram no lançamento de uma campanha de sensibilização conjunta, envolvendo a
indústria do Turismo para contribuir na luta contra o crime organizado transnacional, incluindo o tráfego. A
campanha vai ajudar os turistas a tomar decisões com base na informação e escolhas de consumo éticas, ajudando
assim a reduzir a exigência do tráfego de seres humanos, obras culturais, vida selvagem , fauna, flora, produtos
de marfim, assim como produtos contrafeitos e drogas ilícitas.
A UNWTO vai ter a sua 20ª Assembleia Anual em Victoria Falls, Zimbabue/Livingstone,
Zâmbia de 24 a 29 de Agosto de 2013. As acções de defesa vão ajudar a encorajar as
agências de turismo, hotéis, e companhias aéreas a comprometer-se na luta contra o
tráfego e assinar o Código de Conduta Turístico de Protecção à Criança (The Code)
http://www.thecode.org Veja mais pormenores sobre este assunto!

Proteção Social – O Caso do Brasil
O programa social do Brasil para atingir “O Brasil sem Pobreza Extrema”,
conseguiu tirar 22 milhões de pessoas da pobreza extrema desde 2003. Em Março,
o Banco Mundial e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(UNDP) anunciaram um compromisso para transformar a Bolsa Família num
modelo internacional de inclusão social. O programa nacional de transferência de
dinheiro garante um rendimento mensal básico a mais de 13 milhões de famílias
pobres. Está a decorrer a recolha de informações para partilhar com outros países que procuram desenvolver as
suas próprias políticas de inclusão social. Este foi um dos programas mais bem sucedidos que foi partilhado no
Seminário de Março e aberto às Embaixadas e ONGs sobre o tema do Patamar de Protecção Social no qual nós
participámos.
http://www.unitar.org/unitar-nyo-and-ilo-brief-delegates-national-floors-social-protection;
http://noticias.r7.com/brasil/bolsa-familia-impulsionou-avanco-nos-indices-de-desenvolvimento-humano-do-brasil-diz-onu14032013
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