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O 24 de Outubro – Dia das Nações Unidas – foi celebrado em todo o mundo na
comemoração dos 70 anos desde que a Carta das Nações Unidas entrou em vigor. Mais
de 300 monumentos e edifícios em mais de 75 países em todo o mundo foram iluminados
com a cor Azul para marcar a ocasião. Na Sede das UN, o Hall da Assembleia Geral foi
transformado em Hall de Concerto para uma noite, porque a tradicional orquestra
coreana uniu-se com o Coro Gospel de Harlem e crianças da Escola Internacional de Nova
Iorque para unirem o mundo usando a linguagem universal da música. Na sua mensagem
do dia, o Secretário-Geral, Ban-Ki-Moon, chamou a atenção para as luzes e sombras da
história das Nações Unidas, anotando que o mundo enfrenta muitas crises e os limites da
acção internacional colectiva são “dolorosamente Claros”. “Só quando trabalhamos juntos podemos ultrapassar ameaças
partilhadas e agarrar oportunidades partilhadas; só nas Nações Unidas podem, todos os países, - pequenos e grandes, ricos e
pobres – e todos os povos fazerem ouvir as suas vozes. No nosso mundo em rápida mudança, as Nações Unidas permanecem
como o instrumento valioso da humanidade para o progresso comum. Vamos servir-nos deste aniversário para reflectir nas
lições destas sete décadas, e reafirmar o nosso compromisso em servir “nós, os povos” e construir vidas de prosperidade,
segurança e dignidade para todos”. O Secretário-Geral lembrou que a Carta das UN foi deliberadamente escrita na voz, não
dos Governos, mas de”Nós, os povos”, acrescentando que é uma Carta para todos, particularmente os pobres, os vulneráveis
e os marginalizados.
Leia mais sobre este assunto
Veja o video

ONG RSCM - A Irlanda e as UN
Em meados de Outubro a Ir. Anne Murphy, rscm da PEN, levou um grupo de 10 senhoras que frequentam
a ALBA, curso que ela ministra em All Hallows para participarem num programa intensivo de uma semana,
nas UN. Desta vez o programa foi diferente dos grupos anteriores em 2011 e 2013. Estando já completas
as renovações nas UN e com o nosso estatuto especial no ECOSOC foi possível conseguir “passes” nas UN
para elas. Isto abriu muitas portas às entusiastas participantes
que muito depressa aprenderam os caminhos à sua volta. As
senhoras estavam incansáveis. Tomaram parte em sessões importantes das
Comissões da Assembleia Geral, em diálogos e painéis interativos e estiveram
presentes na Câmara do Conselho de Segurança para um encontro de
emergência organizado sobre a situação no Médio Oriente, a 16 de Outubro. As
experiências desta semana completaram-se com informações sobre o
Desenvolvimento Sustentável, uma visita à Missão Irlandesa nas UN e
apresentações de um painel de 6 representantes das ONGs. Como afirmou uma
das participantes no seu regresso: "Alguma coisa mudou dentro de mim. Sinto que devo contribuir, de alguma forma, para o
mundo. Sinto que não posso ser apenas uma cidadã nacional; tenho de me tornar global"...Outra disse: "Depois desta semana
compreendo que tenho o dever e a responsabilidade de agir e não de perguntar “porque não "tu” em vez de "Porque não eu".

A caminho de Paris
Durante a última semana de Outubro, realizou-se em Bona, Alemanha, o último maior encontro de
preparação para a cimeira sobre o clima, antes do COP 21, a Conferência das UN sobre Alterações
Climáticas que se irá realizar em Paris, no mês de Dezembro. O significado da Cimeira de Dezembro
é único. É o culminar de 8 anos de negociações oficiais das UN tendo em vista alcançar um acordo
legalmente comprometedor para a redução das emissões globais para um nível que responda ao
objetivo de manter o aquecimento global abaixo dos 2º C comparados à temperatura pré industrial.
Grupos da Sociedade Civil em todo o mundo vão-se mobilizando para consciencializar a urgência
deste tema e a necessidade de se alcançar um acordo fortemente comprometedor. Inspirados na
Laudade Si há muitos grupos de crentes comprometidos em ações. A Peregrinação dos Povos de
Roma a Paris é um forte apelo à ação para salvar o nosso planeta…(citação do Papa F) Há também
grupos pelo mundo fora que organizam palestras locais sobre o clima. No dia 25 de Outubro a Veronica representou a nossa
ONG RSCM na Peregrinação de Nova Iorque sobre o Clima, de Brooklyn a Manhattan através da Ponte de Brooklyn.
Leia mais sobre a Conferência
Leia mais sobre the People’s Pilgrimage

1. Acabar com a pobreza em todas as suas
formas e em todos os locais
Este é o primeiro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),
aprovados por todos os 193 Estados-membros das Nações Unidas na
Cimeira no 25 de setembro de 2015
Leia mais sobre ODS 1
Comprometemo-nos a acabar com a pobreza em todas as suas formas e
dimensões, incluindo a erradicação da pobreza extrema até ao ano de
2030. Todas as pessoas devem ter um estilo de vida básico, incluindo os
sistemas de proteção social… (Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030



Assegurar a todos os homens e mulheres
iguais direitos aos recursos económicos e o
acesso a serviços básicos; direitos de
propriedade, novas tecnologias e serviços
financeiros



Prover resiliência aos pobres e vulneráveis e
reduzir a sua exposição a catástrofes
relacionadas com o clima e o ambiente

para o Desenvolvimento Sustentável # 24)

Algumas das metas a serem atingidas até 2030
 Erradicar a extrema pobreza (- de $1,25 por dia) para
todas as pessoas em todo o mundo
 Reduzir 50% todos os que vivem na pobreza
 Conseguir uma cobertura substancial dos pobres e vulneráveis
com sistemas de proteção social

Para acabar com pobreza infantil
Apesar de durante estas 3 últimas décadas ter testemunhado progressos sem
precedentes na redução da pobreza e no alívio das piores formas de privações, há ainda
um grande número de crianças em todo o mundo que vão ficando para trás.
A pobreza é, fundamentalmente,
uma violação dos direitos de uma
criança tal como vêm declarados na
Convenção, que foi a mais
largamente retificada, chamada a
Convenção dos Direitos da Criança. Mas, embora continue a haver
milhões de crianças em grande necessidade, muitas vezes deixadas à sua
sorte pelos próprios programas para elas elaborados. Num evento recente
realizado nas UN, uma coligação de 17 organizações e agências em
parceria, comprometeram-se a lutar contra a pobreza infantil. Emanaram
um documento conjunto, afirmaram que erradicar a pobreza infantil é uma
das tarefas mais importantes e urgentes que nos pode unir globalmente,
pois a pobreza infantil pode “durar uma vida inteira” e transmite-se de
geração em geração. Reconhecendo que a pobreza infantil é
multidimensional, vivida e experienciada como privação de tantas
necessidades, tais como,
alojamento, saneamento, água, saúde,
alimentação, informação e educação, leva a uma abordagem holística de
sistemas e programas de proteção infantil.
Leia mais sobre a iniciativa
Leia a declaração
“A lógica que dificulta a
tomada de decisões drásticas
para inverter a tendência ao
aquecimento global é a
mesma que não permite
cumprir o objectivo de
erradicar a pobreza.
Precisamos duma reacção
global mais responsável”.
(Laudato Si #175)

Sabia que:
 Globalmente, cerca de metade das que vivem
em extrema pobreza têm 18 anos ou menos.
 As crianças de 20% da população mais pobre
têm o dobro da possibilidade de morrer antes
dos 5 anos do que os 20% dos mais ricos.
 Mais de metade das crianças que vivem em
países com baixos salários, vivem em extrema
pobreza, com menos de $1,25 por dia.
 É alarmante o fosso existente nos níveis de
educação entre as crianças das áreas mais
ricas e das mais pobres, onde cerca de 5 vezes
mais crianças em idade escolar abandonam a
escola.
 O número de crianças afetadas por
catástrofes naturais relacionadas com o clima,
é possível aumentar em 175 milhões por ano
durante a próxima década.
Veja o video

Apelo à Ação para o Clima durante o mês de Novembro
A ONG RSCM convida todos/as a participarem nas ações planeadas na sua zona e nas
iniciativas globais durante o mês de Novembro:
#𝐑𝐞𝐳𝐞𝐦𝐨𝐬𝐏𝐨𝐫𝐂𝐎𝐏𝟐𝟏
Ouça o apelo à Ação do Papa
Francisco
Assine a petição do Movimento
Católico Global pelo Clima
Junte-se a Marcha Global pelo
Clima no dia 29 de novembro
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