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Recordando a Ir. RITA ARTHUR, rscm
Lamentamos a perda da Ir. Rita Arthur, rscm – mulher de visão, compromisso e fé que trabalhou
como a pedra angular no Ministério da nossa ONG RSCM desde a sua fundação em 2006.
Como disse a Ir. Brigid Driscoll na reflexão partilhada no velório a 21 de Janeiro:
A Rita foi, por opcão consciente, uma cidadã do mundo internacional e, pelo seu profundo
compromisso, um membro de um instituto internacional, as Religiosas do Sagrado Coração de
Maria. Para a Rita, as dimensões globais de ambos exigiam ser integradas conhecidas pela
família das RSCM. Tornar isso numa realidade – colocando perante nós as Declarações das
RSCM Missão/Capítulo lado-a-lado com os mandatos da Carta das Nações Unidas e
sublinhando as suas muitas semelhanças – eliminar a pobreza, proclamar a dignidade de cada
pessoa, promover a paz – foi a paixão dos seus últimos anos… Para a Rita, a vida nunca foi um
caminho de cautelas, antes uma caminhada de timismo, de exploração e de um horizonte cada
vez mais alargado.”
Nesta 60ª edição do Boletim da ONG nas UN que ela começou há oito anos, honramos a sua
memória e celebramos a forte marca que ela deixou no nosso ministério ONG RSCM assim como
em todas as que com ela colaboraram nas UN.

O novo escritório da nossa ONG RSCM
Na tarde de 6ª feira, 6 de Fevereiro mudamos finalmente para o novo escritório da ONG
RSCM no Church Center for the United Nations (Centro Eclesial das Nações Unidas). Muito
bem localizado, mesmo do outro lado da rua da Sede das Nações Unidas, o edifício é
propriedade das United Methodist Women (União das Mulheres Metodistas). Muitas ONGs
de diferentes crenças das UN, incluindo um número de congregações religiosas, como nós,
têm o seu escritório neste edifício. Estamos felizes por partilhar o escritório no “piso comum”
com as Irmãs de Notre-Dame e com as Irmãs Missionárias Médicas. O Centro Eclesial
também serve como um ponto central e vital para o trabalho de muitas Comissões de ONGs
assim como de organizações ecuménicas. Será também um lugar procurado para muitos
eventos laterais durante a 59ª Comissão para o Estatuto da Mulher que terá lugar em Nova Iorque de 9 a 20 de Março
2015 com o tema: Implementar a Plataforma de Beijing para a Acção. Estamos ansiosas por acolher a Irmã Mary Genino
(Conselheira Geral), a Irmã Mary Jo McElroy (Coordenadora
Internacional da JPIC) e a Irmã Mary Leah Plante (Comissão
da JPIC da PAO) que veem participar neste evento com
algumas representantes da Comissão da JPIC da PAL).

Missão das UN para a Resposta de Emergência ao Ébola (UNMEER)
Desde Setembro de 2014 que as UN têm desempenhado um papel significativo na
ajuda aos países da África Ocidental a dar resposta à crise sem precedentes do ébola,
ajudando a mobilizar a comunidade global. A UN Mission for Ebola Emergency
Response(UNMEER)foi criada pela Assembleia Geral em Setembro 1014 assim como
um Embaixador Especial para o Ébola nomeado pelo Secretário-Geral. É a primeira
missão de emergência para a Saúde das UN. Um grupo de organizações
comprometidas tem trabalhado com a Coligação da Resposta Global para haver uma
coordenação estratégica que ajude na assistência técnica, doação de fundos e
recursos humanos. Esta estratégia que tem cinco pontos, destina-se a parar o surto
epidémico, tratar os infetados assegurar serviços essenciais, manter a estabilidade e
impedir outros surtos. Nos finais de Dezembro de 2014 já tinham sido libertados 1,3 biliões de dólares americanos
confrontados com as necessidades de 1,5 biliões necessários até Março de 2015. Outras necessidades incluem a
recuperação a longo prazo dos países afetados, sobretudo a Serra Leoa, Libéria e Guiné. https://ebolaresponse.un.org/unmission-ebola-emergency-response-unmeer

Actue. Assine a petição

2015 – Tempo para a Acção Global
O ano de 2015 representa uma importante encruzilhada na história humana – talvez o ano
mais importante de sempre para o desenvolvimento. Como referiu o Secretário-Geral no seu
Relatório Síntese, “ Podemos decidir o fim de males antiquíssimos de pobreza extrema e
fome. Ou podemos continuar a degradar o nosso planeta e permitir desigualdades
intoleráveis e a semear a amargura e o desespero”. A nossa ambição é conseguir o
desenvolvimento sustentável para todos. Três importantes conferências vão fazer muito
para determinar as escolhas feitas na altura em que os ODMs estão a chegar ao fim e a
Agenda para o Desenvolvimento sustentável pós-2015 vai ser lançada.
 Julho – a Terceira Conferência sobre o Financiamento para o desenvolvimento em Addis Abbaba, Etiópia, (o COMO :
focando-se no financiamento do Desenvolvimento Sustentável)
 Setembro – Cimeira Especial sobre o Desenvolvimento Sustentável em Nova Iorque onde os líderes mundiais irão
aprovar e comprometer-se com a agenda pós 2015 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODSs) (o PORQUÊ e
O QUÊ – do Desenvolvimento Sustentável)
 Dezembro – 21ª Conferência dos Partidos sobre o Clima em Paris em Dezembro (CPC 21) onde se espera que seja aceite
um acordo universal e legalmente obrigatório sobre o Clima.
Trabalhando com outras ONGs estamos a tentar manter as nossas preocupações e experiência em cada um destes importantes
processos, para assim assegurar que todos tenham vida e a tenham em abundância. http://blogs.un.org/blog/2015/01/13//2015-time-forglobal-action/#sthash.hFa82Mxz.dpbs

Financiamento para o Desenvolvimento: Primeira Sessão de Planificação
Nos últimos dias de Janeiro, os Estados Membros das UN
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Semana da Harmonia Inter-religiosa
Há cinco anoa Assembleia geral das UN proclamou a primeira semana de Fevereiro de cada ano como
a Semana da Harmonia Inter-Religiosa. Este acontecimento anual sublinha o importante papel que a
tolerância, a compreensão mútua e o diálogo inter-religioso podem ter na construção de uma cultura
da paz. Este ano, o evento nas UN destacou a importante contribuição das diferentes crenças que
trabalham em parceria para promover o Desenvolvimento Sustentável. Representantes das 7
religiões tradicionais partilharam a convicção que os valores comuns a todos os credos podem
oferecer o fundamento moral para um genuíno desenvolvimento sustentável. A oradora mais nova
foi Saraj Rahim, uma representante jovem do Parlamento das Religiões Mundiais. Partilhou que,
quando criança, sentiu que a sua religião foi sequestrada pelos acontecimentos do 11 de Setembro de 2001. Agora considera a
sua fé muçulmana como um apelo à acção a usar a diversidade como um catalisador para a mudança, trabalhando com outras
religiões na base de valores comuns. O representante da Missão Permanente da Santa Sé, Arcebispo Bemardito Auza sublinhou
que desenvolvimento e paz são inseparáveis. http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=50027#.VNZ8jvnF83k
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