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Promover a Tolerância e a Reconciliação – Enfrentar o Extremismo Violento
Nos finais de Abril, realizou-se um encontro de alto nível promovido pelo
Presidente da Assembleia Geral, que juntou na Sede das UN, em Nova Iorque,
líderes religiosos do Cristianismo, Islamismo, Judaísmo, Hinduísmo, Budismo e
ainda outros líderes espirituais, para tratarem o tema “Promover a Tolerância e a
Reconciliação, Desenvolver a Paz, Sociedades Inclusivas e Enfrentar o
Extremismo Violente”. Dirigindo-se aos presentes, o Secretário-Geral, Ban-KiMoon, invocou os 70 anos da História das Nações Unidas que nasceram das cinzas
da Segunda Guerra Mundial, expressamente para manter a dignidade e o valor, a
tolerância e a igualdade. Sublinhando a importância dos líderes religiosos na “salvaguarda da nossa esfera moral” e na
protecção dos inocentes, pediu sabedoria e liderança ao dirigirem-se às forças da radicalização e da intolerância. “Peço-vos
encarecidamente que usem a vossa influência espiritual e moral para enfrentar a sua narrativa, defendendo a moderação e
compreensão mútuas.
Leia mais....

A Não-Proliferação das Armas Nucleares
Durante o mês de Maio, realizou-se em Nova Iorque, a Conferência de Revisão
das Partes do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares de 2015. NPT).
Este tratado é um marco internacional com um compromisso obrigatório e três
objetivos específicos: impedir a proliferação de armas nucleares e de tecnologia
com elas relacionada, promover a cooperação no uso pacífico da energia
nuclear e procurar o fim do desarmamento nuclear. A revisão sobre os
progressos feitos realiza-se de 5 em 5 anos. Infelizmente a Conferência foi
incapaz de chegar a um consenso sobre um documento final. E esta falha devese à divisão marcante sobre o tratado, entre os estados que possuem armas
nucleares – os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança das UN ,
e os outras partes. As áreas do profundo desacordo relacionam-se com
aspectos humanitários do uso das armas nucleares pelos estados
reconhecidamente detentores de armas nucleares, a criação de uma zona livre do nuclear no Médio Oriente e medidas
efectivas tendo em vista o desarmamento nuclear.
Leia mais.....

Ajuda Humanitária em Tempo de Crise
O Departamento das UN para
a Coordenação de Assuntos
Humanitários (OCHA) faz parte
do Secretariado das UN
encarregue de coordenar uma
resposta
coerente
e
humanitária para o alívio do
sofrimento
humano,
proveniente de catástrofes e
emergências. O terramoto
devastador que atingiu o Nepal a 25 de Abril é um desses
exemplos. Em poucos dias foi lançado um apelo, revisto a 29
de Maio. Calcula-se que são 2,8 milhões de pessoas no Nepal
a necessitar de ajuda humanitária, num total de $422
milhões, para segurança alimentar, abrigo, água e
saneamento, infra estruturas de saúde e educação. Nos
finais de Maio, apenas 28% deste apelo imediato tinha
recebido fundos.
Leia mais....

Audições Interactivas Informais
sobre a Agenda Post 2015
26 e 27 de Abril foram dois dias de audições interactivas
informais com representantes de ONGs, A Sociedade Civil e
o Sector Privado, no recém mobilado Hall da Assembleia
Geral. Três Painéis deram uma oportunidade à sociedade
civil de dar a sua perspectiva sobre o esboço da Declaração
Sustentável, Objectivos e Indicadores e os Meios de
Implementação. Breves contribuições dos 28 grupos da
sociedade civil de todo o mundo, incluindo vozes diversas,
uma delas vinda de um advogado do Zimbabué sobre
direitos humanos, que
trabalha para a Amnistia
Internacional,
outras
vindas de representantes
de
coligações
com
respostas
interactivas
duma secção partilhada
entre os Estados Membros.

Energia para todos: um Apelo à acção
A Energia é uma potencialidade chave do Desenvolvimento Sustentável. A
pobreza de energia é uma questão de género e uma questão das mulheres.
Embora já tenha havido progressos para aumentar o acesso a modernas formas
de energia, são ainda poucos os progressos conseguidos nas áreas que mais
afectam as mulheres: energia limpa para cozinhar.
O Segundo Forum sobre a Energia Sustentável para Todos (SE4All) teve lugar
nas UN, de 18 a 21 de Maio. SE4All é uma iniciativa do Secretário Geral de 2011,
para mobilizar todos os sectores da sociedade a fim de conseguir energia para
todos até 2030. Os três objectivos interligados são: a) assegurar o acesso universal à energia moderna; b) duplicar o ratio da
eficiência energética e c) duplicar a quantidade de energia renovável na mistura global. Num mundo onde cerca de uma
pessoa em sete ainda vive sem electricidade, e quase três biliões cozinham com combustíveis
Cerca de 1.3 bilhões de
poluentes, o acesso universal continua a ser um sonho distante. Um relatório sobre os
pessoas no mundo não
progressos feitos para responder a estes objectivos mostra que, embora tenha havido
possuem acesso à energia
elétrica. Centenas de
progressos nestas três áreas, será necessário acelerar se queremos dar resposta aos objectivos
milhões enfrentam
em 2030. Houve compromissos. Os países partilharam as melhores práticas e compromissos
apagões regulares.
assumidos por mais de 100 países. Também se partilharam alternativas “fora da grelha”,
inovadoras e inspiradoras, muitas delas usando a energia solar.
Leia mais.....
Aprende mais...
Veja o video
Veja o video
Solar Sister (irmã solar) erradica a pobreza energética dando às mulheres uma oportunidade económica

Dia Mundial do Ambiente, 5 de Junho 2015: Fez um compromisso?
Hoje, a raça humana consome mais recursos naturais do que o nosso planeta
pode fornecer de maneira sustentável
e muitos dos nossos ecossistemas
aproximam-se de pontos extremos
críticos. Se os nossos modelos de
produção e consumo se mantiverem
como estão, vamos precisar de 3
planetas para manter o nosso ritmo
de vida até 2050. No dia 5 de Junho celebrámos o Dia Mundial do Ambiente. O
tema foi “Sete Biliões de Sonhos. Um Planeta. Consuma com Cuidado.”
Centra-se na vivência dentro dos limites planetários e no fazer mais e melhor
com menos, reduzindo, por isso, o impacto ambiental das nossas escolhas.
Como RSCM somos desafiadas pelo nosso Capítulo Geral de 2013 a “simplificar
o nosso estilo de vida, em solidariedade com os pobres, reconhecendo o desafio
dos recursos limitados do mundo e do Instituto.”
Que compromisso podemos fazer?
Agente de mudança
Leia mais....
Veja o video

Consumo sustentável?






O nosso consume global já é um e mei
da capacidade da Terra.
Um terço de todo o alimento
produzido globalmente em cada ano
é desperdiçado. São praticamente 300
milhões de toneladas desperdiçadas.
É o equivalente a uma despesa de um
trilião de dólares.
Nesta altura, só 25 por cento dos
desperdícios é recuperado e reciclado.
Estes alimentos desperdiçados seriam
suficientes para alimentar hoje, cerca
de 842 milhões de pessoas
subalimentadas em todo o mundo.

(Fonte: UNEP Programa de Ambiente das Nações
Unidas)

No esfera das RSCM
Durante o mês de Maio, a nossa ONG RSCM
trabalhou de perto com outras pessoas. A
pequena área de encontros do nosso escritório
partilhado, serviu de local para encontros e
trabalho conjuntos de pequenos grupos de ONGs. Através da
campanha lançada em Abril, assinamos várias cartas
apelando à inclusão do Direito à Água e Saneamento na
Declaração do Desenvolvimento Sustentável. Sentimo-nos
felizes pois algumas das nossas Províncias e Regiões
juntaram-se a esta campanha, enviando cartas aos seus
representantes nas UN. Na nossa capacidade como um
membro activo da ONG Comissão das Migrações e a
Comissão para Acabar com o Tráfego de Pessoas, assinamos
várias petições relacionadas com o tratamento humanitário
dos imigrantes do mar. Como membro do Trabalho de

Grupo das Minas, colaboramos com a ONG Franciscanos
Internacionais, dando o nosso feedback sobre um “relatório
Grupo das Minas, colaboramos com a ONG Franciscanos
sombra” a ser apresentado ao Conselho dos Direitos
Humanos para a revisão dos abusos sobre os direitos
humanos relacionados com a indústria de extracção.
Nos últimos três meses, duas estudantes de Marymount
School of New York estiveram a aprender mais sobre as UN,
participando em diversas sessões
como
Representantes
da
Juventude das RSCM. A Emily e a
Dylan foram um acréscimo
jovem, vivo e entusiasta, à nossa
presença nas UN.
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