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Dia dos Direitos Humanos 2021
Todos os anos, o mundo comemora o 10 de
Dezembro como Dia dos Direitos Humanos os direitos de cada membro da
o dia em que a Assembleia Geral da ONU adoptou a
nossa família humana. Hoje e
Declaração Universal dos Direitos Humanos em
todos os dias, continuaremos a
1948. Traduzida em mais de 500 línguas, esta
trabalhar pela justiça, igualdade,
Declaração, globalmente aceite, serve de base para
dignidade e direitos humanos para
um sistema em expansão de protecção dos direitos
todos". ” Antonio Guterres
humanos universalmente reconhecidos. Estes direitos estão no cerne da Agenda 2030 da
ONU e da nossa defesa como RSCM para um mundo mais justo. O tema deste ano para o dia centrou-se na "Igualdade" - "Todos
os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos" (Artigo 1).
Leia mais e ouça a mensagem em vídeo para o dia dos Direitos Humanos .
“"As Nações Unidas representam

Photography 4 Humanity é um concurso internacional anual que convida os fotógrafos de todo o mundo a apresentarem imagens
que dêem vida ao poder dos direitos humanos com o objectivo de inspirar as pessoas a tomar uma posição pessoal a favor dos direitos
humanos.
Visite a exposição virtual de fotografias vencedoras em 2021.
Aproveitar o Potencial da Mobilidade Humana.
Dezembro marcou o 70º Aniversário da fundação da OIM - Organização Internacional das
Migrações. Fundada para ajudar o vasto número de europeus deslocados pela Segunda Guerra
Mundial, hoje facilita a migração humana e ordeira de pessoas que se deslocam devido à
necessidade forçada por duras condições económicas, deslocados por conflitos, instabilidade
política e degradação ambiental agravada pelas alterações climáticas, bem como daqueles que
optaram por migrar num
esforço para melhorar as
Breves factos sobre direitos humanos e desigualdade
condições de vida. Em 2016,
a OIM aderiu à ONU como
• A pandemia da COVID empurrou 119 a 124 milhões de
agência filiada, dando aos
pessoas para a pobreza extrema em 2020 e a insegurança
migrantes
uma
voz
alimentar aumentou agora para 2,38 mil milhões de pessoas
necessária na cena mundial. Hoje, a OIM fornece apoio
sem precedentes.
de emergência e garante a segurança, dignidade e bem• Todos os dias, mulheres e jovens estão envolvidas em 12,5 mil
estar das pessoas que se deslocam em mais de 100
milhões de horas de trabalho não remunerado. Isto
representa uma contribuição não avaliada de aproximadamente
países. O Dia Internacional do Migrante - 18 de
10,8 triliões de dólares por ano para a economia global.
Dezembro - foi comemorado este ano com o tema
• Os encerramentos de escolas prolongados e as
"Aproveitar o Potencial da Mobilidade
oportunidades de aprendizagem inadequadas durante a COVID
Humana", em reconhecimento do papel positivo que a
significa que 70% das crianças, em países de rendimento baixo e
migração segura, ordenada e gerida pode desempenhar
médio, estão em situação de pobreza de aprendizagem, em
no desenvolvimento sustentável dos países de origem,
comparação com 56% antes da pandemia.
passagem e destino. Na sua mensagem para o Dia dos
• O orçamento anual das Nações Unidas para a
Migrantes, o Secretário-Geral, Antonio Guterres,
manutenção da paz apoia actualmente mais de 100.000
salientou que "a solidariedade com os migrantes nunca
agentes de manutenção da paz que ajudam a manter a paz em 13
foi tão urgente". Prosseguiu salientando a necessidade
operações em 3 continentes. O seu orçamento é inferior a 0,5%
de uma cooperação internacional mais eficaz e de uma
da despesa militar global.
abordagem mais compassiva das migrações.
Veja o
•
Para que haja justiça climática, os 1% mais ricos da
vídeo da OIM Leia a mensagem do Papa Francisco para
população global devem reduzir as suas emissões num nível de
a ocasião.
Veja o Vídeo OIM
30%, enquanto os 50% mais pobres podem aumentar as suas
Leia a mensagem do Papa Francisco.
emissões num nível de 3.

Conselho de Segurança da ONU : Alterações Climáticas, Paz e Segurança
Um debate recente no Conselho de Segurança da ONU trouxe à tona o poder contencioso
do veto que é dado apenas aos 5 membros permanentes do Conselho - Reino Unido,
EUA, China, Rússia e França. Em meados de Dezembro, uma resolução liderada pela
Irlanda e Níger e co-patrocinada por 113 outros estados membros, procurou integrar o risco
de segurança relacionado com o clima como componente chave das estratégias das Nações
Unidas de prevenção, resolução e mediação de conflitos. A resolução pretendia definir as
alterações climáticas como uma ameaça à paz internacional e considerar o seu impacto revelado em secas, subidas do nível do mar, inundações e outros eventos climáticos extremos

- na formação de conflitos e deslocamentos em todo o mundo. A resolução teria assegurado, no futuro, a discussão regular do
Conselho sobre a segurança climática. Embora 12 membros do Conselho tivessem votado a favor da resolução, esta foi
bloqueada pelo veto da Rússia. Falando na sua qualidade de Representante Permanente da Irlanda junto das Nações
Unidas, e co-líder da resolução, Geraldine Byrne Nason lamentou o uso do veto e garantiu ao Conselho que esta questão
não seria abandonada. Referindo-se à sua urgência, a Embaixadora dos EUA Linda Thomas-Greenfield lamentou o facto
de não se ter dado um passo "pequeno mas significativo" na abordagem das alterações climáticas. "A Rússia pode ter
bloqueado esta única resolução", acrescentou, "mas o movimento global não pode ser travado".
Leia mais
Plano de Acção Global da ONU - Tráfico de seres humanos.
Adoptado pela Assembleia Geral da ONU em 2010, o Plano de Acção Global das
Nações Unidas de Combate ao Tráfico de Pessoas serviu de base para uma acção
global coordenada entre os estados membros para combater o crime hediondo do tráfico
de pessoas. 178 Estados membros da ONU são agora parte do Plano. Numa reunião de
alto nível de dois dias, a 22 e 23 de Novembro, a Assembleia Geral da ONU analisou
os progressos alcançados na sua implementação, incluindo o Fundo de Depósito
Voluntário da ONU que apoia os esforços das ONG em todo o mundo, no sentido de
capacitar as mulheres e jovens que foram vitimizadas pelo tráfico de seres humanos. Foram identificadas lacunas significativas,
deficiências e desafios na implementação. De particular destaque é o uso crescente da tecnologia para a exploração e tráfico
de crianças, que triplicou ao longo dos últimos 15 anos. O aumento da procura de materiais de exploração de crianças online,
aumentou durante a COVID. Ao mesmo tempo, a ligação entre tráfico, terrorismo e deslocação forçada - seja devido a conflitos
ou a alterações climáticas - tornou-se cada vez mais clara. É evidente a necessidade de progressos urgentes na coordenação dos
esforços internacionais para combater o cibercrime, a fim de desmantelar as redes criminosas de tráfico, tornar visíveis os
fluxos financeiros ilícitos sobre os quais o tráfico prospera e reduzir a impunidade dos infractores.
Leia mais
Factos Breves das RSCM

A participação no virtual Girls'
Speak Out durante a comemoração
do Dia da Rapariga em Outubro de
2021 não se limitou a alguns oradores
selecionados de Nova Iorque. O
Grupo de Trabalho sobre
Raparigas chamou a atenção para
vídeos curtos de raparigas de todo o
mundo. Ficámos encantadas por
vários vídeos curtos terem sido
apresentados pelos projetos sociais
das RSCM no Brasil e orgulhosas
quando excertos de dois deles foram
brevemente apresentados no vídeo de
resumo no início do evento formal da
ONU. As vozes das raparigas do
"Projecto Vida Ir. Maria de
Aquino" (Uba) e Projeto Vida
Padre Gailhac – São Sebastião/DF
foram ouvidas nas Nações Unidas e
em todo o mundo! Parabéns!
Veja o vídeo
E um outro

A 3 de Dezembro, a Veronica
RSCM, participou numa consulta
virtual sobre os impactos das
alterações climáticas nos direitos
humanos de pessoas em situações
vulneráveis. A consulta estava a ser
realizada pelo Gabinete do Alto
Comissário
dos
Direitos
Humanos em preparação para a
redacção
do
relatório
do
Secretário-Geral sobre o tema
para a Assembleia Geral da ONU.
Trinta representantes de diferentes
ONGs de todo o mundo ouviram
uma breve introdução e depois
deram informações e experiências
concretas a serem consideradas na
preparação
do
relatório
do
Secretário-Geral.
Também no início de Dezembro, a
Veronica RSCM foi convidada a
partilhar a sua experiência na •
participação na COP 26, em
Glasgow, com quatro reuniões
diferentes de comités de ONG a que
pertencemos. Foram feitas breves
apresentações à RUN “Religious at
the UN", um grupo de trabalho
inter-religioso sobre o clima, o
Grupo de Trabalho Mineiro e a
ONG sobre Financiamento para
o Desenvolvimento.

Em Novembro de 2021, o Instituto
das RSCM comprometeu-se a
participar
numa
jornada
transformadora de 7 anos rumo à
sustentabilidade e à ecologia integral
com a Plataforma de Acção de
Laudato Si'! Entre outras coisas, a
Declaração de Compromisso da
Plataforma de Acção Laudato Si'
assinada
pela
Ir.
Margaret
Fielding, RSCM, marca a nossa
vontade como Instituto "de tomar
acções concretas corajosas, tanto
corporativas como individuais, para
enfrentar as múltiplas crises que
afligem a nossa casa comum - o
planeta e a sua gente....". No dia 7 de
Janeiro o nosso Comité de ONG
JPIC do Instituto reúne-se para
reflectir sobre as medidas que temos
de tomar antes de elaborar um Plano
de Acção.
Leia o Compromisso
Distribuição
Conselho da Liderança do Instituto;
Provinciais e Regionais;
Animadoras JPIC; Grupo de
Internacional de Escolas RSCM;
Grupo de Interessadas no Boletim
Tradução Maria Luisa Pinho RSCM

