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Diálogo de Alto Nível sobre Migração e Desenvolvimento: 3-4 de Outubro
O Segundo Diálogo de Alto Nível sobre Migração e Desenvolvimento teve lugar na Sede das
Nações Unidas, Nova Iorque, de 3 a 4 de Outubro, 2013. O Secretário-Geral, Ban-Ki-Moon,
desenhou uma agenda ambiciosa de oito pontos que propôs à Assembleia Geral para “que a
migração funcione” para todos. A necessidade de uma abordagem das questões de migração no
âmbito internacional, baseada em direitos, esteve no centro do debate uma vez que,
representantes de mais de 100 governos e representantes da sociedade civil de todo o mundo, fizeram declarações e
participaram em mesas redondas. Contudo, a necessidade de uma acção clara e urgente foi enfatizada de forma ainda
mais “enfática” fora das UN, onde mais de 500 pessoas da Acção Global sobre Migração, Desenvolvimento e Direitos
Humanos organizaram vários eventos laterais, entre os quais uma marcha na Brooklyn Bridge.
O documento emanado teve o acordo dos estados membros e reafirma a necessidade de promover e proteger,
efectivamente, “os direitos humanos e as liberdades fundamentais de todos os migrantes, sem olhar ao estatuto da
sua migração”, e afirma a contribuição importante da migração na realização dos Objectivos de Desenvolvimento do
Milénio, assim como o contributo para o desenvolvimento sustentável. http://www.un.org//News/Press/docs/2013/ga11434.doc.htm;
http://theinterdependent.com/development/article/moving-migration-into-the-post-2015-development-agenda

Dia Internacional da Rapariga
O 2º Dia Internacional da Rapariga foi celebrado a 11 de Outubro.
Inovar a Educação das Raparigas foi o tema escolhido para este ano,
em reconhecimento da importância das perspectivas novas e criativas
para um avanço na educação das raparigas. Diversas iniciativas
marcaram o dia nas UN e houve uma partilha de iniciativas espantosas. Na Cimeira
das Raparigas realizada na Sede do CES das UN, cerca de 400 participantes escutaram
6 raparigas activistas, de idades entre os 13 e os 17, vindas de todo o mundo, a
partilharem o seu compromisso criativo e apaixonado em iniciativas de apoio à
educação das raparigas. Entre elas, aparecendo em vídeo, estava Cláudia, uma jovem
de 16 anos do Graal, de Moçambique. Os representantes das UN apenas serviram como apoiantes. Como parte dum
acontecimento realizado na UNICEF, políticos, representantes das ONGs e jovens, todos assistiram a um painel
comprometedor e com um longo mural, terminaram a sessão ajudando a apagar a imagem da criança trabalhadora de
fábrica e revelando uma imagem escondida de estudantes numa sala de aula. http://dayofthegirlsummit.org/
http://www.unicef.org/gender/gender_66021.html;
http://theinterdependent.com/women-and-children/article/the-necessity-of-technology-for-femaleempowerment; http://webtv.un.org/search/girls-speak-out-showcasing-girl-activists-from-around-the-world/2743264257001?term=day%20of%20the%20girl

Destruir os Silos: Integrar a Sustentabilidade Ambiental nos Objectivos do post 2015
Destruir os Silos apresenta as descobertas de uma Consulta Temática Global
sobre Sustentabilidade Ambiental que envolveu 5.000 pessoas de todo o
mundo, realizada de Fevereiro 2012 a Maio 2013. Um tema recorrente a
emergir é a “desconexão” entre os três pilares do desenvolvimento. As
medidas ambientais adoptadas operam muitas vezes num “silo” e não têm
qualquer relação com as raízes da pobreza. De modo semelhante, os
recursos e esforços que pretendiam atingir a redução da pobreza, muitas
vezes falharam por não incluir a dimensão ambiental. Destacou-se a
necessidade de integrar soluções para a pobreza e a sustentabilidade ambiental, onde a igualdade de acesso é vista
como fundamental para a construção de comunidades vivas. É necessária uma acção urgente que provoque uma
transformação económica e não apenas crescimento. Isto implica um compromisso com modelos sustentáveis de
consumo e produção. Os Governos são desafiados a criar uma moldura capaz de dar às comunidades marginalizadas e
incapazes, acesso à educação e os recursos necessários para conseguirem uma mudança transformaciona.
http://www.worldwewant2015.org/sustainability; http://www.worldwewant2015.org/node/390033 (resumo em Espanhol)

Uma Promessa Renovada é um
movimento global recente, baseado
numa estratégia lançada em 2010 pelo
Secretário Geral das UN, Ban-Ki-Moon,
para melhorar a saúde de mulheres e
crianças. Tem como objectivo mobilizar
os governos, a sociedade civil e acabar
com a morte antecipada de crianças no
espaço de uma geração. Actualmente,
176
governos
assinaram
o
Compromisso com a garantia da
sobrevivência da Criança: Uma
Promessa Renovada, assim como
muitas organizações da sociedade
civil. Também com acções de
mobilização e defesa em apoio do
objectivo, a sociedade civil está a forçar
os governos a manter as suas
promessas. Como podemos fazer a

diferença? (ver http://apr.nationbuilder.com )

Dia Internacional
Pobreza 2013

para a Erradicação da

“Trabalhar juntos por um mundo sem
discriminação: construir com base na experiência
e conhecimento das pessoas em extrema
pobreza” foi o tema para o Dia Internacional para a Erradicação da
Pobreza 2013 celebrado a 17 de Outubro de 2013. Este evento das UN,
em Nova Iorque,foi organizado em parceria com o Movimento
Internacional ATD Quarto Mundo e a Sub-Comissão das ONGs para a
Erradicação da Pobreza. As pessoas que vivem na pobreza foram
convidadas a partilhar a sua experiência de discriminação e os seus
sonhos de um mundo diferente. Um residente de um albergue para os
Sem Abrigo em Queens disse: “Quando se vive num albergue,
enfrentamos a discriminação todos os dias. Desde o alimento que comes
à maneira como as pessoas te tratam na rua. Imaginem oito pessoas a
dormir no mesmo quarto. Imagine ter que mentir sobre o seu endereço
apenas para poder receber cuidados de saude decentes. Imaginem não
seres capaz de te aguentares com medo de perder os benefícios que a
tua família precisa… Eu imagino uma cidade uma onde a palavra
pobreza faça parte do passado; imagino um país onde todas as pessoas
tenham iguais direitos, apesar das nossas maneiras de ser diferentes.
Imagino um mundo em paz”.
http://undesadspd.org/Poverty/InternationalDayfortheEradicationofPoverty/2013.aspx
http://uncsd.iisd.org/news/poverty-eradication-day-focuses-on-discrimination/

Pensar fora do sistema : algumas iniciativas inovadoras da UNICEF






Enviar uma mensagem (telemovel) para poder transmitir o diagnostico de HIV de uma
criança (zonas rurais da Zâmbia)
Registo de nascimento – sistema de gravação por telemóvel (Uganda)
Monitoração do estado alimentar das crianças por telemóvel (Malawi)
Uso dos Media Sociais para fazer soar o alarme sobre a fome (cintura da África Sahel)
Escola-em-caixa- portátil - em substituição de salas de aula, em casos de emergência
(Ruanda, Libéria) http://www.unicef.org/ourstory2012

Onde a ONG RSCM chega
Outubro foi um mês muito cheio para a ONG RSCM. Nas UN acolhemos um grupo de
estudantes de Loyola Marymount University (LMU), de Los Angeles, organizando uma unidade
especial para um curso sobre Direitos Humanos e Mudança Global. Doze finalistas e o seu
Professor visitaram as UN e participaram num workshop de 2 dias com a Parceria para a
Justiça Global. A Veronica foi uma das várias representantes de ONGs de Religiosos que fez
uma apresentação. O Grupo LMU também assistiu a uma sessão do Falar Alto nas UN no Dia
Internacional da Rapariga.
Enquanto na Califórnia para um encontro, a Rita reuniu com a Comissão da JPIC e outras RSCM interessadas, para falar
sobre o nosso Ministério nas UN. No fim do mês foi convidada a partilhar com membros da Família Alargada SCM em
Inglaterra, enquanto esteve na Europa.
Outubro trouxe-nos, também, a primeira oportunidade para exercermos o nosso estatuto no ECOSOC (Conselho
Económico e Social) como RSCM. A Veronica foi um dos membros da Comissão das ONGs obre o Financiamento para o
Desenvolvimento convidada a fazer uma intervenção de 3 minutos numa das Mesas Redondas, realizadas na
Assembleia Geral “Diálogo de Alto Nível sobre o Financiamento para o Desenvolvimento Sustentável”. Já perto do no
final do mês pudemos apoiar duas declarações preparadas por outras congregações religiosas para a próxima Comissão
sobre o Estatuto da Mulher.
Com votos de Paz e bênção,
Veronica
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