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Saudações das Nações Unidas!
De vez em quando o nosso Boletim das UN sublinha alguns dos acontecimentos associados aos Dias Internacionais das
UN. Alguns deles são bem nossos conhecidos e aparecem no calendário da JPIC RSCM. Outros são novos e, talvez menos
familiares. A maior parte deles tem sido fixada pela Assembleia Geral das UN, sendo alguns designados pelas agências
especializadas das UN. Podíamos, talvez, perguntar ‘porquê?´ A partir do Dia Internacional dos Direitos Humanos – o
primeiro Dia Internacional a ser instituído em 1950, - cada um destes dias é considerado como educativo, promovendo a
consciência e motivando para a acção, relacionados com questões importantes nas áreas política, social, cultural e de direitos
humanos. Muitas vezes é escolhido um tema específico para dar relevo a uma acção nacional ou internacional, num determinado
ano. Por vezes há uma campanha que lhe está associada. Durante o mês de Maio tive a oportunidade de participar em diversos
eventos e encontros relacionados com acontecimentos na Sede das UN. Alguns deles estão referidos abaixo. Algum destes dias foi
celebrado no vosso país / área local? Convido-vos a partilhar isso connosco porque pode ajudar a aprofundar a nossa consciência
global no nosso mundo interligado.
Com os melhores votos, Veronica pela ONG RSCM

With best wishes, Veronica for the RSHM NGO

Dia da Liberdade da Imprensa

O dia da Liberdade da Imprensa foi comemorado no dia 3 de Maio, na Sede das
Nações Unidas . O tema escolhido para 2014 foi “ A Liberdade dos Media para um
Futuro Melhor: Organizar a Agenda do Desenvolvimento Post 2015”. Vimos, em
anos recentes, como os media são capazes de fomentar a mudança. O seu
potencial e importância para o desenvolvimento sustentável são cruciais. No
entanto, também podem ser perigosos. Mais de 1.000 jornalistas foram mortos
em 21 anos, desde que este dia começou. O Presidente da Assembleia Geral
referiu que, além dos 92 jornalistas mortos em 2013, muitos mais foram vítimas
de rapto, dificuldades e prisões arbitrárias. Lembrou aos participantes que em
Dezembro último a Assembleia Geral tinha adoptado uma resolução condenando
todos os ataques e violência contra os trabalhadores dos media. Repórteres sem Fronteiras é uma ONG com assento no
ECOSOC, que apresentou o seu Índice e o mapa associado sobre a liberdade de imprensa em todo o mundo. Como eles
referiram, a liberdade de imprensa é o fundamento de qualquer democracia. Contudo, ela é ainda negada a quase metade da
população. http://www.un.org/en/events/pressfreedomday; http://en.rsf.org/

Dia Internacional das Famílias
Houve uma observância especial do Dia Internacional das Famílias no dia 15 de Maio, na Sede das UN, em
Nova Iorque, marcando o 20º aniversário da sua instituição. Num painel com debate sobre o tema “As
Famílias são Importantes para a Realização dos Objectivos do Desenvolvimento” sublinhou-se a
importância da família como a pedra angular do desenvolvimento de qualquer sociedade. Salientou-se
a importância de promover políticas orientadas para a família e foi distribuída uma Declaração da
Sociedade Civil, assinada por representantes de 240 organizações de mais de 70 países. Como
observou o Secretário-Geral, hoje, temos mais do que nunca, gerações diferentes a viver na história
humana. As relações de apoio entre os membros da família de diferentes gerações podem ajudar a
enfrentar actuais desafios sociais e económicos e a assegurar os direitos de gerações futuras. A solidariedade intergeracional
é um valioso recurso para a paz, o desenvolvimento e o bem-estar. http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47796#.U4pN3XJdWSq
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44910#.U4pOhnJdWSo http://www.family2014.org/dipb.php;
http://undesadspd.org/Home/tabid/40/news/431/Default.aspx;

Actue::
:Junte-se

ao desafio para o Dia Mundial do Ambiente – 5 de Junho
http://www.unep.org/wed/wedchallenge

Assine o “St Francis pledge” http://catholicclimatecovenant.org
Erga a sua voz, não o nível do mar!

A Tecnologia do Telemóvel e o Desenvolvimento
Os telemóveis estão em todo o lado! Um estudo recente da UNESCO mostra que, onde os livros
escasseiam, a tecnologia de telemóveis oferece um crescente potencial para ajudar a espalhar a
leitura e a alfabetização. A diminuição de livros disponíveis continua a ser um obstáculo significativo
à instrução em todo o mundo. Será que os telemóveis baratos podem preencher esta lacuna? Um
relatório recente publicado pela UNESCO sugere que, além de serem meios de comunicação
acessíveis e necessários em remotas zonas rurais e cidades, os telemóveis são um instrumento que
pode ajudar no desenvolvimento das pessoas, manter e aumentar as suas competências de
instrução. No evento do Dia de África na Sede das UN foi enaltecido o potencial da tecnologia do
telemóvel como exemplo de um “jogo do eixo” tecnológico. Actualmente os telemóveis são
largamente usados em África para transferir dinheiro, como monitor de saúde, registo de
nascimentos e dar informações para a
Factos breves sobre os telemóveis
subsistência dos camponeses.
 As redes de telemóveis chegam a mais de 95% da população
Um novo programa piloto em África apoiado
mundial
pela UNICEF fornece dados como: maneiras
 Mais de 6 biliões de pessoas têm acesso ao telemóvel (celular)
de salvar a vida de crianças recém-nascidas,
enquanto apenas 4,5 biliões têm acesso a uma casa de banho
usando mensagens de texto simples, para as
 Em finais de 2014, os países desenvolvidos serão a casa de ¾ de todos os
parteiras que cuidam das mães e dos seus
que utilizam telemóveis (celulares)
bébés, que vivem em comunidades isoladas.
 Dois em três quenianos usam o telemóvel para transferir dinheiro para as
O Departamento para a Coordenação dos
famílias que vivem nas aldeias.
Assuntos Humanitários das UN iniciou um
programa para a transferência de dinheiro, via telemóvel, para ajudar as famílias vulneráveis, afectadas pela crise tais como
Typhoon Haiyan nas Filipinas. http://visual.ly/reading-mobile-era; http://unicefstories.org/2014/01/02/revolutionizing-hiv-responseamong-adolescents-in-zambia-through-the-use-of-mobile-phones/ http://techcrunch.com/2014/04/23/mobile-devices-can-dramatically-improve-literacy-ratesin-developing-countries-says-unesco

Desarmamento Nucelar e a Bússola Moral
Representantes das religiões mundiais e redes inter-religiosas globais juntaram-se num painel nas UN, em
Nova Iorque, a 30 de Abril, para tratar o tema da moralidade das armas nucleares. Os oradores,
representando o Hinduísmo, Judaísmo, Islão e Cristãos fizeram eco da mesma mensagem. As armas
nucleares violam os princípios básicos religiosos da santidade de vida e constituem a principal ameaça à humanidade e à vida
na terra. Os religiosos e as comunidades de fé têm a responsabilidade de proteger a vida e os
ecossistemas e avançar com a abolição de todas as armas nucleares. Embora a primeira resolução
adoptada pela Assembleia Geral das UN, em 1946, tivesse criado uma Comissão com a competência para
“fazer propostas sobre a eliminação de armamentos nacionais de armas atómicas e todas as outras armas
de destruição maciça”, há ainda hoje 17.300 armas nucleares no nosso mundo. 22 países opõem-se à
destruição das armas nucleares e 22 continuam sem qualquer compromisso. Entretanto, calcula-se que
são gastos, por ano, 100 biliões de dólares em sistemas que as mantém. Isto é o equivalente a 20 vezes o
orçamento central de todo o sistema das UN! http://gsinstitute.org/blogs/event-reports/nuclear-weapons-and-the-moral-compass

Iniciativas Anti-Tráfico no Brasil
“Jogue a favor da Vida – Denuncie o Tráfico de Seres Humanos” é o tema de uma
campanha lançada pelas religiosas e religiosos no Brasil, com o apoio das redes globais de
prevenção contra o tráfico de seres humanos ,nas cidades que vão acolher o Campeonato
do Mundo de Futebol, 12 de Junho – 13 de Julho. As RSCM têm estado muito activas nestas
iniciativas que incluem a distribuição de panfletos, programas de consciencialização,
informação actualizada, serviços de aconselhamento e muitas outras iniciativas. Ao mesmo
tempo, a UNICEF no Brasil, em colaboração com o Governo e outras agências, lançou uma
aplicação em telemóvel para proteger as crianças durante o Campeonato Mundial. Com o nome “Proteja o Brasil”, tem como
objectivo alertar os brasileiros e estrangeiros a se manterem-se vigilantes, relatando, de maneira simples, casos de violência
contra crianças e adolescentes durante o Campeonato Mundial. http://www.news.va/pt/news/americabrasil-jogue-a-favor-da-vidacampanha-contr; http://codigofonte.uol.com.br/noticias/proteja-brasil-unicef-lanca-aplicativo-para-proteger-criancas-durante-a-copa-do-mundo
http://www.osabrasil.org/img/CAMPANHA%20JOGUE%20A%20FAVOR%20DA%20VIDA.pdf
http://www.protejabrasil.com.br/br;
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