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Saudações e os melhores votos!
Durante o mês de Fevereiro a
Comissão para o Desenvolvimento
Social foi o centro das nossas atenções
e energias aqui, nas UN. O desafio da
neve, gelo e uma rápida sequência de
tempestades manteve-nos atadas mas não nos impediu de participar. O
evento lateral em que estávamos
envolvidas, planificar e apresentar,
juntamente com outras cinco ONGs de
Religiosos e a Associação Internacional
de Escolas de Acção Social avançaram
com números vazios à espera, devido a
uma forte tempestade de neve.
Aprendemos muitas lições! Esperamos
continuar a partilhar os materiais
produzidos noutras instâncias.

Sexta-feira, dia 21 de
Fevereiro
estávamos
presentes para ouvir a
Comissão
aprovar
seis
propostas
vindas
da
reunião,
relacionadas com capacitação das
pessoas em conseguir a erradicação da
pobreza, integração social e emprego a
tempo inteiro assim como propostas
específicas sobre os direitos das
pessoas com deficiência, idosos, e o 20º
Aniversário do Ano Internacional da
Família. Nesta boletim incluímos
informação relacionada com alguns dos
temas tratados durante o encontro de
dez dias, com pormenores sobre o
Forum da Sociedade Civil e outro
evento lateral.

Nos princípios de Fevereiro
Marymount International School
de Paris acolheu a 2ª Conferência
Modelo das Nações Unidas, Viver a
Vida em Plenitude, com alunas de
outras escolas Marymount e duas
outras escolas de Paris. A saudação da
ONG RSCM, enviada às jovens lideres,
encorajou-as a aprender a serem
Cidadãs Globais. “O Mundo que
Queremos” é um mundo baseado no
respeito pela dignidade humana – Para
que TODOS tenham vida e a tenham
em abundância”
http://www.marymount.fr/news/item/index.aspx?Lin
kId=3131

Veronica, RSCM para a ONG RSCM

Forum da Sociedade Civil
No dia 10 de Fevereiro a Comissão de ONG para o Desenvolvimento Social, uma rede
de mais de 60 organizações representando um vasto eleitorado em mais de 160 países,
realizou o Forum da Sociedade Civil. A Declaração de 2014 foi apresentada à Comissão
das UN na sessão de abertura, no dia seguinte. Entre as recomendações feitas havia o
seguinte:
 Implementar os Princípios Orientadores sobre a pobreza extrema e Direitos
Humano
 Estabelecer os Patamares de Protecção Social a nível nacional de acordo com a
Recomendação 202 da ILO
 Focar-se nas formas de atalhar a produção insustentável, o consumo e a exploração recurso/trabalhador
Ao apresentar a declaração à Comissão das UN, a Irmã Margaret Mayce, OP
Sugestões de acção:
citou o Papa Francisco que falou deste “escândalo da pobreza num mundo
 Ler a Declaração da Sociedade Civil
de abundância” e de um “desafio moral enorme para toda a comunidade
de 2014 *
humana”. Como representantes da sociedade civil de todo o mundo,
 Assinar a petição sobre Patamares de
acreditamos que as nossas recomendações são um passo na direcção certa
Protecção Social e despertar as
para assegurar uma “Vida digna para todos”, salvaguardando a integridade
consciências para esta questão **
do planeta. * http://www.unanima-international.org/wp-content/uploads/Commission-for-SocialDevelopment_Civil-Society-Declaration-20141.pdf; ** http://www.ngosocdev.net/index.php/anexo-protecaon-social/

Questões sobre a Desigualdade “Crescer na desigualdade não é nem um destino nem um preço necessário a pagar pelo
crescimento económico. Com uma política doméstica correcta os países podem inverte-la”. Foi uma mensagem central do
relatório actual intitulado “A Desigualdade Importa” emanada pela UN DESA, em meados de Fevereiro. O relatório sublinha
as disparidades mutuamente reforçadas, que existem para cinco grupos sociais e de populações,
nomeadamente jovens, idosos, povos indígenas, pessoas portadoras de deficiência e migrantes. A
necessidade de construir sociedades mais justas e equitativas tem estado no centro das intervenções
feitas nas UN pelos representantes da sociedade civil nestes últimos meses. O Brasil é um dos vários
países da América Latina onde tem havido algum progresso na redução das desigualdades, com a
implementação de estratégias tais como, o aumento do salário mínimo obrigando a uma maior
efectividade. Outra estratégia adoptada inclui a extensão da protecção social e níveis de trabalho
aceitável para o sector informal de trabalhadores. http://www.un.org/en/development/desa/news/social/inequality-matters.html
http://www.un.org/esa/socdev/csocd/2014/rwss2013-messages.pdf

Água com Bênçãos

Água com Bênçãos foi um dos Breves Factos sobre Água: Sabia que…?
muitos eventos laterais a que a
Verónica assistiu durante a  Os oceanos contêm 97% da água do planeta
Comisão
sobre
o  1/2 do oxigénio que respiramos é
reabastecido todos os dias pela fotossíntese no oceano
Desenvolvimento Social, na Sede
das UN, em meados de Fevereiro.  2.8 biliões de pessoas vivem em zonas com falta de água
Iniciado por uma Irmã Ursulina  Uma em cada 9 pessoas não tem acesso a uma fonte de água
tratada
que trabalha com um engenheiro

De 21 em 21 segundos, morre uma criança com doenças
civil e um arquitecto, o projeto
relacionada com a água
procura levar uma tecnologia de água limpa às
 A falta de acesso a água potável e saneamento mata crianças
mulheres que vivem na pobreza, equipando-as e
numa percentagem semelhante a um acidente de aviação, em
capacitando-as como “Mulheres Água”. O programa
cada 4 horas
abrange mães que vivem em comunidades  Investir em água e saneamento é um custo efectivo em todas as
marginalizadas, pois elas são as mais vulneráveis aos
regiões. Cada $1 investido tem mostrado benefícios económicos
efeitos da água não tratada e são também as que,
que vão de US$5 a US$46
mais provavelmente, têm de sustentar o modelo http://water.org/water-crisis/water-facts/water/
básico de família e os recursos necessários. Cada http://www.ipsnews.net/2014/02/u-n-focuses-faltering-goals-water-sanitationenergy
mulher água recebe um simples filtro para a água e é
ensinada a usá-lo. Compromete-se a levar água potável para toda a família e comunidade. As mulheres, por sua vez, tornamse em “Mulheres Água”, defensoras e parceiras em missão ao exercer o seu ministério
de partilhar Água com Bênçãos. O projecto já está em andamento em 18 países. Dois
deles
são
México
e
Zâmbia,
onde
vivem
e
trabalham
RSCM.
http://www.waterwithblessings.org

Semana Mundial da Harmonia Inter-religiosa
Esta semana foi iniciada pelas Nações Unidas em 2011 e continua a ser observada
todos os anos durante a primeira semana de Fevereiro. O objectivo é espalhar a
mensagem de mútua aceitação e o diálogo inter-religioso entre povos de diferentes
crenças, como base para a criação da paz e cooperação entre todos os povos, e a
prevenção e a resolução de conflitos. A celebração de 12 de Fevereiro nas UN,
patrocinada pela Aliança de Civilizações das UN e as ONGs dos Religiosos nas UN,
começou com um ritual litúrgico de Abertura, em que representantes das 9 maiores
religiões do mundo ofereceram uma oração, celebrando a riqueza da unidade
religiosa na diversidade. Reforçando a importância do diálogo inter-religioso e
intercultural, os intervenientes e oradores de diferentes tradições religiosas acentuaram a importância de reverter a maré
de hostilidade e cooperar na acção pela paz a nível local, nacional e regional. O Embaixador da organização da Cooperação
Islâmica nas Nações Unidas sublinhou a abertura do Papa Francisco para aprofundar o diálogo entre Muçulmanos e Cristãos.
http://webtv.un.org/meetings-events/watch/world-interfaith-harmony-vital-for-peace-development/3197455760001
http://www.un.org/en/events/interfaithharmonyweek;

Dia Mundial para a Justiça Social
Já passaram sete anos desde que a Assembleia Geral das UN instituiu o Dia
Mundial para a Justiça Social. A comemoração do dia, calendarizada para
acontecer durante o período de 10 dias da Comissão para o Desenvolvimento
Social, tem como objectivo sublinhar o facto de que a justiça social está no
centro da missão global das UN de promover o desenvolvimento e a dignidade
humana. Como disse o Secretário-Geral na sua mensagem para a Comemoração
de 2014, “A diferença entre os mais pobres e os mais ricos do mundo é grande e
está a crescer. Não há nada inevitável sobre a desigualdade… Temos de
capacitar os indivíduos com trabalho decente, apoiar as pessoas através da protecção social e assegurar que as vozes dos
pobres e marginalizados são ouvidas…” Houve vários eventos realizados na Sede das UN e em todo o mundo para marcar
este dia. As nações são encorajadas a apoiar os esforços da comunidade internacional para a erradicação da pobreza, a
promoção do pleno emprego e trabalho aceitável, igualdade de género e acesso ao bem-estar social e à justiça para todos.
http://www.un.org/en/events/socialjusticeday; http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47180#.Uwt0uvldVrx
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