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Na mensagem para o dia 1 de Janeiro – Dia Mundial da Paz – o Papa Francisco escreveu: “A PAZ COMO CAMINHO
DE ESPERANÇA: DIÁLOGO, RECONCILIAÇÃO E CONVERSÃO ECOLÓGICA” Ao começarmos esta nova década
e o 75º aniversário da fundação das Nações Unidas, as suas palavras são um forte desafio para nós. “O outro nunca há de
ser circunscrito àquilo que pode ter dito ou feito, mas deve ser considerado pela promessa que traz em si mesmo. Somente
escolhendo a senda do respeito é que será possível romper a espiral de vingança e empreender o caminho da esperança”
Que a nossa caminhada de esperança nesta nova década se baseie no diálogo, reconciliação e conversão ecológica que traz
a paz.

Dia Internacional dos Direitos Humanos

Mulheres na Construção da Paz

O dia 10 de Dezembro é celebrado como o Dia Internacional
dos
Direitos
Humanos,
comemorando o dia 10 de
Dezembro de 1948, em
que, em Paris, a
Assembleia
Geral
adotou a Declaração
Universal dos Direitos
Humanos , como Resolução
217!
Na
comemoração
participaram
os
jovens
defensores dos direitos humanos
que “não são apenas o futuro, mas o presente”. Entre os
oradores dos painéis esteve Fatou Toufah Jallow, uma
ativista contra a violência sexual da Gâmbia, Carl Smith, um
ativista do Clima, da tribo Yupiaq no Alasca e Alexus
Lawrence, de New York, ativista comprometido com crianças
e jovens sem abrigo. Todos estes jovens ativistas contaram as
suas histórias duma forma dinâmica e também lancaram um
forte apelo para que a ONU e outras organizações nacionais e
internacionais escutassem os jovens Defensores dos
Direitos Humanos agora, antes que seja demasiado tarde. A
tudo isto, seguiu-se um jogo animado de DUHD´Kahoot!´
em que a nossa estagiária RSCM ocupou o 5º lugar. Estavam
cerca de 200 jogadores! Parabéns, Dejah!

Como é que as mulheres estão comprometidas na Construção
da Paz, na mediação de conflitos e na prevenção do extremismo
violento? Em Dezembro, a Aliança das Civilizações das
Nações Unidas (UNAOC) patrocinou vários
painéis abrangendo os “Fellows” da UNAOC de 13
países diferentes, em que se falou de programas de
base e das melhores práticas para engagar as
mulheres e os jovens na construção da paz. Os
oradores eram jovens profissionais, líderes da sociedade civil,
advogados e fundadores de ONGs que estão a criar uma
programação inovadora para comunidades que são vulneráveis
à radicalização. Por exemplo, Marwa Shabbar é uma jovem
líder da sociedade civil do Iraque que criou um programa para
ajudar as jovens mulheres muçulmanas em espaços que são,
historicamente, exclusivos seus. Os participantes também
partilharam boas práticas para atingir
os objetivos das resoluções 1325 e
2250 do Conselho de Segurança da
ONU, relativas às mulheres, paz e
segurança. Isto abrange oportunidades
de fundos sem restrições para
programas e compromisso das
mulheres na tomada de decisões dos
processos, implementando, a nível
nacional obrigatório, compromissos
em participação significativa e quotas
para mulheres e jovens.
Leia mais ……

Jovens Líderes pela Paz
“Os jovens não são os líderes de amanhã mas os líderes de hoje.” Este é o ideal que conduz
Rondine Cittadella de La Pace, uma associação da sociedade cível em Itália cuja ação
é a construção da paz. Rondine dá aos seus participantes, jovens de nações em conflito,
uma educação na construção da paz de que eles necessitam para se tornarem agentes de
mudança no post-conflito das suas sociedades. Há precisamente um ano que a campanha
da Global Leaders for Peace foi lançada, no 70º aniversário da Declaração dos Direitos
Humanos. Em Dezembro, Rondine trouxe à ONU muitos dos seus embaixadores para a
paz da Serra Leoa, Mali e Colômbia. Eles falaram da Rondine, do trabalho que faz
para a paz, reconciliação e diálogo intercultural. Acreditam que é dando aos jovens a
oportunidade de aprender a construir a paz e a liderar, é crucial para lhes dar o seu lugar
no palco do mundo. A educação para a paz pode mudar o estado físico, mental e emocional dos futuros líderes, criando situações
para uma atuação e contribuição relacionada com a cultura de paz. Gostamos de saber pelo Georges, um jovem líder maliano,
que partilhou o seu testemunho. Ele disse que uma jovem da aldeia de Kimparana, Mali é uma dos jovens que se está a preparar
para voltar a casa, vindo de Itália, como jovem líder para a paz.
Saiba mais….

“A juventude é o nosso futuro e temos de dialogar. Este diálogo entre o passado e o futuro é importante.”
Papa Francisco, Alocução na ONU a 25 de Setembro de 2015

Semana da Memória do Holocausto
A semana da Memória do Holocausto é celebrada na ONU, todos os anos, durante a
última semana de Janeiro Desde 2020 marca o 75º aniversário da libertação de
Auschwitz, o fim da 2ª Guerra Mundial e a criação da ONU, em resposta a estas atrocidades.
A comemoração deste ano teve um toque muito especial. Este ano, o tema escolhido para a
educação e memória destacou a
importância contínua da ação
Sabia que:
coletiva contra o antissemitismo e
• Em 2019, mais de 300 defensores dos
outras formas de preconceitos e
Direitos Humanos foram assassinados
discriminação, de forma a assegurar o respeito pela dignidade e os
em 13 países. 40% deles trabalhavam na
direitos humanos de todos os povos, em toda a parte. Em todos as
terra, pelos direitos dos povos indígenas e
exposições, filmes, painéis e a comemoração oficial na Assembleia Geral
direitos do ambiente.
foi este o tema desenvolvido. Como referiu Melissa Flemming, a Sub• Globalmente, em 2019, 121 estados
Secretária para as Comunicações Sociais, na entrevista rápida à
membros contribuíram com 97.620
Sociedade Civil, a 30 de Janeiro: “O discurso de ódio encoraja a
pessoas para a missão de paz em 13
desumanização das pessoas e grupos e utiliza-se para justificar a
operações.
discriminação e outros atos de violência… O mesmo antissemitismo que
• A Missão de Paz da ONU tem a segunda
inflamou o Holocausto inflama hoje o discurso de ódio…” Desafiemos a
posição mais alargada do mundo, mas
negação de assuntos históricos se queremos construir um mundo
apenas abrange 0,5% das despesas
pacífico e justo.
Leia mais..
militares mundiais.
Dia Internacional das Pessoas com Deficiência.
• Apesar do fato de acordos de paz assinados
por mulheres estarem associados a uma paz
O dia 3 de Dezembro foi o Dia das Pessoas com Deficiência! Robert
duradoura, entre 1992 e 2018 foram apenas
Hansel disse: “A determinação não tem deficiência”. Thomas Iland, um
13% de negociadores, 3% mediadoras e
advogado de pessoas com deficiências, fez eco hoje, durante a DESA,
só 4% signatárias.
evento em que a ONG RSCM teve a oportunidade de participar na ONU.
Iland, e outras pessoas com deficiência, assim como vários estados
membros, uniram-se todos para sublinhar que estas pessoas necessitam de mais oportunidades para o crescimento pessoal e
profissional e que os ODSs não podem ser cumpridos sem lhes dar um lugar à mesa!
Veja o video….

Notícias Breves da RSCM

O Colégio do Sagrado Coração de
Maria, em Fátima tem sido um
membro ativo do programa “EcoEscolas” em Portugal desde 2009,
cumprindo os requisitos e critérios em
cada ano, realizando atividades sobre o
ambiente que conduzam a uma
mudança de comportamento e a um
planeta mais sustentável. Este ano
sentiram-se muito felizes ao receber a
sua 12ª “Bandeira Verde” uma
coisa que levou a um maior
compromisso para continuar a educar
para a proteção do ambiente e
trabalhar
para
promover
a
sustentabilidade do planeta.
Leia mais….

De 2 a 6 de Dezembro duas das
novas RSCM da Equipa de
Liderança, as Irmãs Ana Luísa
Pinto e Sipiwe Phiri, participaram
no Workshop de Formação para
Promotores da JPIC (UISG), em
Roma, enquanto a Sr. Mary Jo
McElroy, rscm participou através da
Internet. Entre os muitos tópicos
tratados houve uma visão geral sobre
as estruturas das congregações e da
JPIC, a espiritualidade da JPIC, o
papel da coordenadora da JPIC,
trabalho em Rede e Planificação.
Temas específicos relacionados com
muitas das áreas que nós defendemos
na ONU, incluindo Sustentabilidade e
os ODSs, Migração, Minas e Tráfico
Humano.
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Como atividade relacionada com o
programa da sua educação Global, no
dia 16 de Janeiro, toda a turma do
9º Ano de Marymount School of
New York visitou a Sede das
Nações Unidas em New York. O
dia começou com uma sessão sobre a
história da ONU feita pela professora
de história delas. Depois fizeram a
viagem de grupo pelas Nações
Unidas. A isto seguiu-se uma sessão
sobre o Ministério da ONG RSCM
na ONU, em que a Veronica, rscm,
partilhou algumas das principais
formas
em
que
estamos
comprometidas em colaboração com
outras, trabalho em rede e defesa de
temas globais da ONU.
Preparado por Veronica Brand
RSCM & Dejah Bradshaw

