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Saudações a todos no início deste Novo Ano!

As Animadoras RSCM JPIC do Brasil, a PAO
e a Região do Zambeze colaboraram
connosco na organização das respostas
de grupos de raparigas e mulheres para
um projecto do Grupo de Trabalho
ONG sobre Raparigas, com o tema
“Juventude nas bases; Eliminar e
prevenir todas as formas de violência
contra mulheres e raparigas. Agradecemos a todas
a partilha dos resultados desta consulta que vai ser uma
contribuição muito valiosa para o projecto.
As irmãs Kathleen Kanet RSCM e Virginia Dorgan RSCM
(Comissão JPIC da PAL) e a Patricia Cole (FASCM – PAL)
são voluntárias durante a Caixa de Ofertas, uma
iniciativa para uma maior consciêncialização da
Comissão da ONG para Acabar com o Tráfico de Seres
Humanos. (Para mais pormenores, veja o artigo que se
segue)
Obrigada pelo vosso empenho e participação
no nosso ministério OSCM ONG!
Veronica

A nossa ONG RSCM vai experimentando muitos
“primeiros” no Novo Ano de 2014. É a primeira vez que
temos a possibilidade de inscrever participantes para as
duas Comissões a realizar na Sede das UN nos próximos
dois meses: Comissão para o Desenvolvimento Social
(11 a 21 de Fevereiro) e a Comissão do Estatuto da
Mulher (10 a 21 de Março). É também a primeira vez
que é possível sermos responsáveis pela inscrição num
acontecimento lateral durante um dos encontros das
Comissões. Estamos a colaborar com o Grupo de
Trabalho das Bases da Comissão de ONGs e com outras
cinco ONGs de religiosos para partilhar “Estratégias
para a capacitação: Lições a partir das Bases”.
A propósito da publicação do Boletim da UN # 50,
algumas responderam amavelmente ao pedido e
fizeram-nos chegar o vosso feedback e sugestões sobre
o nosso Boletim ONG. Obrigada pela vossa resposta!
Nunca é tarde demais para partilhar ideias e
comentários. Espero poder incluir um breve resumo
num tema futuro.

Seis vencedoras do Prémio Direitos Humanos de 2013
O Dia dos Direitos Humanos – 10 de Dezembro marcou o 20º aniversário da criação do ONCHR (a
Sede do Alto comissário para os Direitos Humanos). Uma dos cinco vencedores do Prémio dos
Direitos Humanos em 2013 foi Malala Yousafzai, a jovem estudante paquistanesa que foi baleada
pelos talibãs em 2012 por frequentar as aulas e que agora é uma activista reconhecida para a
educação. Os outros cinco galardoados são um activista contra a escravatura na Mauritânia, outro
pelas pessoas deficientes (Kosovo), outro defende os direitos humanos dos surdos (Finlândia) e
um activista do Marrocos e o Tribunal Constitucional de México.
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=46668&Cr=human+rights&Cr1=#.UqHGUPRDvVU

A Caixa de Ofertas:
A iniciativa para uma maior consciência sobre Tráfico de Seres Humanos A Caixa de Ofertas é um projecto inovador com a intenção de despertar as
consciências sobre o Tráfego Humano e foi criado pelo STOP ao TRÁFICO e a
Iniciativa Global das UN na Luta contra o Tráfico de Seres Humanos. Foi primeiro
lançado em Londres durante os Jogos Olímpicos de 2012. A Comissão das ONGs para
o fim do tráfico de Pessoas (CSTIP) (da qual nós somos membros activos) trouxe uma
caixa de PRENDAS para Nova Iorque para as duas últimas semanas de Janeiro, num
esforço de aproveitar o momento e o influxo de visitantes para o Evento Desportivo,
junto da Super Bowl (3 de Fevereiro) para aumentar a consciência sobre o Tráfico de
Seres Humanos. A grande escultura na rua convida- nos a entrar nas promessas e
ofertas, mas, uma vez lá dentro, deparamo-nos com uma realidade diferente. Os
voluntários foram preparados – incluindo algumas RSCM e membros da Família
Alargada, para distribuir materiais informativos e oferecer apoio às vítimas.
http://www.stopthetraffik.org/united-states;
http://www.unicefusa.org/campaigns/end-trafficking/;
https://www.facebook.com/NGOCSTIP?ref=stream
http://www.prnewswire.com/newsreleases/union-square-walk-in-exhibit-fights-sex-trafficking-242440731.html

Encontros do Grupo de Trabalho Aberto – Dezembro 2013 & Janeiro 2014
Realizaram-se dois encontros de uma semana do Grupo de Trabalho
Aberto sobre os Objectivos do Desenvolvimento Sustentável no período
entre Dezembro e Janeiro. Foram sessões ricas e informativas onde se
tratou de questões chave relacionadas com Meios de Implementação e
Parceria Global e Governação (Dezembro) e Urbanização e Transporte
Sustentáveis, Consumo e Produção Sustentáveis e Alterações Climáticas.
(Janeiro) Em cada dia desta semana, os encontros começavam com uma
sessão interactiva de uma hora com aas ONGs e representantes da
Sociedade Civil de todo o mundo. A Sociedade Civil apresentava e debatia
informações, ideias e propostas concretas para a agenda do desenvolvimento no post 2015. A Veronica pode assistir a
muitas destas sessões que provaram ser muito elucidativas, desafiadoras e diversas. Como um dos Co-Presidentes disse:
“Temos à mão uma oportunidade histórica- traduzir” o futuro que queremos” em objectivos e desafios em direcção
àquilo com que todos nós nos comprometemos juntos”.http://www.un.org/en/development/desa/news/sustainable/open-workinggroup7.html;

 Sabia que as UN declararam os anos 2011 a 2020
como a década para a Segurança Rodoviária e
estabeleceram um objectivo ambicioso para reduzir
os acidentes em 50% , em comparação com os
números de 2010?

Timor-Leste : O Desafio “Fome Zero” da ONU

Factos Breves – Transporte e Segurança
Rodoviária Sustentáveis
 As cidades ocupam cerca de 2% da terra do
Planeta mas são responsáveis por 60 – 80%
do consumo de energia e 75% das emissões
de carbono.
 Mais de 50% dos que vivem nas cidades de
África não têm outra opção senão ir a pé para
o emprego e trabalho.
 84% das ruas em países de baixo e médio
rendimento não têm passeios para os peões.
 92% de mortes nas ruas acontecem nos países
de baixo e médio rendimento que são espaço
para apenas 53% do total dos veículos
registados no mundo.
 As lesões provocadas pelo tráfego nas
estradas são a causa nº 1 de morte em todo o
mundo, entre os 15 e 29 anos.

No dia 9 de Janeiro, Timor-Leste
o país mais jovem da Região
Asiática do Pacífico, tornou-se a
primeira região a lançar uma
campanha nacional sobre O
Desafio “Fome Zero” das UN. A
iniciativa pretende criar um
futuro em que todas as pessoas
tenham o seu direito fundamental à alimentação produzida
nos seus campos e sistemas de alimentação bastante
resistentes para resistir ao impacto das alterações climáticas
globais. Embora a UNICEF que já se deram os grandes passos
para a redução da má nutrição em Timor Leste em 2013, mais de 50% das crianças com idade abaixo dos cinco anos
ainda são enfezadas. Com uma população de cerca de 1.1milhão de habitantes, Timor Leste começa agora a acender
uma pequenina chama de esperança numa região que é a casa de cerca de dois terços de pessoas cronicamente com
fome. Nós, RSCM, temos uma pequena comunidade presente em Zumalai, Timor Leste, desde Março de 2013.
http://www.unric.org/pt/actualidade/31362-timor-leste-torna-se-no-primeiro-pais-da-asia-pacifico-a-lancar-o-desafiofome-zero-da-onu

Boa Governação – O Compacto Global e o Dia da Anti-Corrupção
No dia 9 de Dezembro as Nações Unidas celebraram o Dia Internacional AntiCorrupção. Falando da corrução como “uma doença social, política e económica
que afecta todos os países”, o Secretário-Geral, Ban-Ki-Moon, apelou aos Governos,
aos empresários e à sociedade civil para tomarem uma posição colectiva. O impacto
devastador da corrupção impede a consolidação dos ODMs, disse ele, assim como
abrem uma brecha nos direitos humanos, aumentando a desigualdade e destruindo a gestão dos recursos humanos.
“Uma boa governação é crítica quanto ao desenvolvimento sustentável”, disse ele. Em 10 anos desde que a Convenção
das UN contra a Corrupção foi adoptada pela Assembleia Geral, 171 dos 194 países assinaram ou rectificaram- na. O
mecanismo de revisão criou um mecanismo para que os países formem agentes especializados e aumente as leis anticorrupção. http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=46691&Cr=corruption&Cr1=#.UqcfE_RDsyo
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