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COVID 19 e Desigualdade
A COVID 19 tem servido como a grande "reveladora", tornando cada vez mais visíveis as desigualdades gritantes que fraturam
o nosso mundo e as nossas sociedades. A prioridade RSCM JPIC/ONG identificada
na nossa declaração do Capítulo Geral RSCM 2019, inclui o compromisso de
"intensificar o trabalho na transformação de estruturas injustas, envolvendo outros na
defesa dos direitos humanos a todos os níveis, abordando questões de desigualdades
globais, migração e cuidado da Terra". Durante o mês de outubro, debatemo-nos com
o desafio único de nos comprometermos numa defesa virtual, durante a pandemia.
Juntámo-nos a outros virtualmente para redigir e assinar declarações que propõem
ações concretas para enfrentar as desigualdades estruturais que foram exacerbadas pela
pandemia. Os apelos incluem, entre outros, um apelo ao perdão da dívida dos países de baixo rendimento, um urgente apelo
inter-religioso para proteger a Biodiversidade, um forte apoio à prioridade de uma iniciativa global de vacinação que dê acesso
a todos os povos. Fizemos parte da declaração "Chamada de Fé à Ação" lançada pelos religiosos/as na ONU por ocasião do
75º Aniversário da ONU e contribuímos com a experiência RSCM no
“"A pandemia expôs e agravou os problemas
terreno na Zâmbia para a Declaração JCOR sobre as implicações da
sociais, sobretudo o da desigualdade" (Papa
divisão digital global para a educação das meninas.
Veja o video
Francisco) Audiência - 26 de agosto de 2020.

O PMA recebeu o Prémio Nobel da Paz de 2020

O Programa Mundial de Alimentos
da ONU (PMA) recebeu o Prémio
Nobel da Paz 2020 em outubro pelo seu
papel em salvar vidas e "pelos seus
esforços para combater a fome, pela sua
contribuição para melhorar as condições
de paz nas áreas afetadas por conflitos e
por atuar como força motriz nos esforços
para evitar o uso da fome como arma de guerra e conflito".
Foi a 12ª vez que uma agência, um programa ou algum
membro do pessoal relacionado com a ONU foi agraciado com
a distinção ao longo de 75 anos desde a sua fundação.

Como a maior agência humanitária do mundo,
muitas
vezes
trabalhando
em
condições
extremamente perigosas e de difícil acesso, o PMA
entregou ajuda alimentar a 97 milhões de pessoas em
88 países em 2019; pessoas que foram devastadas por
conflitos ou sofreram com desastres, fome e pobreza
extrema. Com o impacto global da COVID atingindo
todo o mundo este ano, a agência estima que a
pandemia poderia mais do que dobrar o número de pessoas
que enfrentam "níveis de insegurança alimentar que
ameaçam a vida". Somente nos primeiros 6 meses de 2020,
a ajuda do PMA atingiu 85 milhões de pessoas em 157 países.

Veja o video

Dia Mundial da Alimentação
O Dia Mundial da Alimentação - comemorado a 16 de outubro de 2020 - marcou
o 75º aniversário da fundação da Organização das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura - a primeira das muitas agências da ONU a ser
fundada ao longo das décadas seguintes. O tema da Comemoração de 2020 celebrou
os heróis alimentares em todo o mundo; - aquelas pessoas comuns que crescem,
nutrem e sustentam o nosso abastecimento alimentar. A exibição de um vídeo cartográfico no prédio da sede da FAO em Roma
e no Coliseu celebrou os heróis alimentares e encorajou os esforços de solidariedade global destinados a transformar os sistemas
alimentares. Numa contribuição em vídeo à comemoração de Roma, o Papa Francisco exortou ao desvio de algum dinheiro dos
gastos militares nacionais para criar um Fundo Global a ser usado para "derrotar definitivamente a fome". Ele apelou para
uma distribuição mais justa de alimentos, redução do desperdício de alimentos e gastos menores com armas, a fim de reduzir o
número de pessoas que vão para a cama com fome e desnutridas, ou se sentem forçadas a migrar em busca de uma vida digna.

Aprenda mais

Veja o video

Sabia que.…
• As Nações Unidas estimam que mais de 130 milhões • Mais de 80% das pessoas que sofrem de insegurança
de pessoas poderão passar fome em 2020 devido ao
alimentar vivem em países caracterizados pela
impacto económico da pandemia do coronavírus.
degradação da terra e do ecossistema e que são propensos
a choques naturais.
• Um quarto da população mundial não tem acesso
fiável a alimentos seguros e nutritivos. Na África,
• 700 organizações locais e internacionais foram
metade da população enfrenta escassez.
apoiadas com os serviços humanitários do PMA em 2018
• Apesar das metas para atingir a fome zero até 2030, • A cada ano, cerca de um terço dos alimentos
as Nações Unidas estimam que o número de pessoas com produzidos é perdido ou desperdiçado, custando assim à
fome aumentará para 840 milhões em cinco anos se economia global quase um trilhão de dólares
as tendências atuais continuarem.
anualmente.

Sem-teto/Sem-abrigo e "Outubro Urbano" a ONU
Um mês antes do início da pandemia da COVID, a ONU abordou pela primeira vez na sua
história a questão dos desabrigados globais. A seleção do tema para a Comissão de
Desenvolvimento Social de 2020 seguiu os esforços bem-sucedidos da Sociedade Civil
para chamar a atenção para o problema, trabalhando com estados membros selecionados
e a DESA e dando voz às pessoas afetadas pela falta de abrigo. Pela primeira vez, uma
resolução da ONU sobre o tema foi aprovada.
Nos últimos 9 meses, a pandemia da COVID-19 agravou a crise dos sem-teto em todo o
mundo, representando riscos crescentes para esta população. As pessoas que vivem nas ruas são particularmente vulneráveis
ao risco de exposição ao coronavírus devido à impossibilidade de autoisolamento, ou de ficar em casa. Apesar das medidas
temporárias adotadas por alguns governos, muitas pessoas que perderam seus empregos ou fonte de sustento continuam a
enfrentar a perspetiva de ficarem desalojadas com crescente receio de ordem de despejo. Embora muitos governos locais,
igrejas e instituições de caridade tenham lutado para fornecer comida, abrigo e serviços de proximidade numa base temporária,
a urgência do problema a longo prazo permanece. Durante o mês de "Outubro Urbano", o Grupo de Trabalho ONG para
Acabar com o Problema dos Sem-teto/Sem-abrigo deu visibilidade ao problema e deu voz às pessoas atingidas,
organizando vários painéis online e um simpósio. A UNANIMA Internacional publicou a segunda de uma série de
publicações com foco no problema das Famílias Sem-Teto/Sem-Abrigo.
Leia mais……
Veja o video no Canal RSCM “YouTube” “Asmare - Reciclando vidas”

One small step towards the prohibition of nuclear weapons
O objetivo de alcançar o desarmamento nuclear global foi o tema da primeira resolução
aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 1946. Apesar de muitos esforços diplomáticos
contínuos por parte da ONU, este continua sendo um objetivo-chave 74 anos depois, já que
continuam a existir 13.400 armas nucleares. Intervindo na reunião de alto nível da Assembleia
Geral em 2 de outubro, o Dia Internacional para a Eliminação Total das Armas
Nucleares, o Secretário Geral da ONU António Guterres observou que o mundo
continua vivendo à sombra da catástrofe nuclear e fez notar que "a eliminação das armas
nucleares é vital para a sobrevivência da vida neste planeta". A reunião convocou a retomada
do diálogo e das negociações para o controle das armas nucleares e a articulação de um caminho
comum para o desarmamento nuclear. Destacou a necessidade de um engajamento/compromisso renovado para a construção
da paz e segurança sustentáveis para todos.
Read more…….
Três semanas depois, no Dia das Nações Unidas, 24 de outubro, Honduras tornou-se o 50º Estado
membro das Nações Unidas a ratificar o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares. Isto significa
que o tratado entrará em vigor em 22 de janeiro de 2021. Embora os Estados membros com armas
nucleares tenham rejeitado o tratado, a ratificação é vista como um compromisso significativo rumo à
eliminação total das armas nucleares, que é a maior prioridade de desarmamento das Nações Unidas.

Notícias RSCM
No dia 30 de setembro, as
RSCM
em
Portugal
celebraram a abertura do
150º
Ano
Jubilar
comemorativo da chegada das
primeiras RSCM a Portugal. O
colégio de Fátima colaborou com
a “Earth Speakr”. Trata-se de uma "obra de arte"
eletrónica criativa destinada a convidar as crianças a falar e
criar mensagens, em nome do
planeta, sobre os danos que
estão sendo causados, dando
assim voz ao "grito da Terra".
Os adultos são convidados a
escutar! 10 alunos da nossa
escola RSCM em Fátima foram
convidados a participar no pré-lançamento da “app”
(aplicação).
Aprenda mais
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Sete alunas da Escola Secundária St. Joseph,
Chivuna, Zâmbia, e uma menina do Hospice
Alternative Care em Choma, Zâmbia, responderam ao
convite para enviar contribuições
em vídeo para a “Girls Speak
Out”, - uma comemoração do Dia
Internacional
da
Menina
habitualmente realizada na Câmara
ECOSOC da ONU, mas este ano
realizada online. As contribuições
das meninas abordaram o tema
#BeBold in the struggle for #EquityForGirls (Seja
corajoso/a na luta pela equidade para as meninas). Embora as
suas contribuições não
tenham
sido
incorporadas
no
resumo final em vídeo,
elas foram apreciadas e
compartilhadas. Muito
obrigada às RSCM na
Zâmbia que facilitaram o envolvimento das meninas no Dia
da Menina.
Leia mais…..

