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Trinta anos passaram desde a adopção da Convenção dos Direitos da
Criança, em 20 de Novembro de 1989. Com 195 países a adoptar o documento
que teve a maior ratificação sobre direitos humanos da história. À exceção de um
Estado Membro das Nações Unidas, todos a assinaram: os Estados Unidos da
América. A celebração do 30º Aniversário foi um ponto alto do mês de Novembro.
O Fundo das Crianças das Nações Unidas (UNICEF) apresentou vários relatórios sublinhando o que foi conseguido
e identificando as falhas que ainda subsistem na implementação dos direitos das crianças. Sobre este tema, o Boletim da
ONU salienta alguns dos eventos recentes e, para além disso, sublinha os direitos das crianças.
.

20 de Novembro – Dia Mundial da Criança

A ONG RSCM começou este dia participando num painel organizado pela Comissão das ONGs na
UNICEF. Entre os oradores havia professores, assistentes sociais, representantes de organizações
e, mais importante, crianças que falaram da importância e relevância da Convenção dos
Direitos da Criança. (CDC). Há ainda um longo caminho a percorrer para alcançar os seus
objetivos - “ para todas as crianças, todos os direitos”. Não há “uma medida que sirva a todas”.
Muitas vezes estes acontecimentos são PARA as crianças mas
sem crianças envolvidas na organização. Foi destacada a
importância de assegurar que todos os direitos das crianças
sejam respeitados, para que elas possam desenvolver-se e ter
uma melhor posição para criar o futuro que desejamos ver. A
comemoração oficial da ONU privilegiou o papel das crianças de todo o mundo, através
de uma apresentação multimédia de luz sonora belíssima que trouxe à Sala da
Assembleia Geral as vozes e ações de crianças de todo o globo. Crianças de 11 anos
apareceram nos painéis e fizeram de moderadoras e oradoras no pódio.
Veja o video....
A UNICEF convidou os
estados membros a renovar o
seu compromisso para a
implementação
total
da
Convenção adoptada há 30
anos, garantindo às crianças a
implementação
dos
seus
direitos ao longo do século
XXI. Até ao momento, 105
estados membros já assinaram
o compromisso.
Veja o video

Sabia que
• As crianças são duas vezes mais propensas que os adultos a viver na pobreza
• Globalmente, pelo menos 1 em 2 crianças com menos de 5 anos vivem em
“fome oculta”por falta de vitaminas e outros nutrientes essenciais
• Atualmente, 30 milhões de crianças vêem-se obrigadas a deslocar-se devido
aos conflitos e à violência
• 2 em 3 crianças não têm acesso à proteção social e isso acontece mais onde
a pobreza é maior.
• Em média os países gastam apenas 1.1% produto interno bruto (PIB) em
benefício das crianças
• 72 países - a maior parte em África e no Sudoeste da Ásia – não têm
qualquer sistema de prestações por filhos prescrito por lei.
“Fazemos esta promessa diretamente às próprias crianças de todo o mundo: para
todas as crianças, todos os direitos, e a nossa ação coletiva, hoje, para
alcançarmos este objetivo”.…Estados-membros signatários

Bem Social: As Crianças e os Objetivos do Desenvolvimento Suistentável
A ONG RSCM participou num evento preparado pela ONG da Comissão do Desenvolvimento
Sustentável, sob o título: “Bem Social:Ter Impacto Local e Globalmente” onde estiveram
muitos representantes de Organizações da Sociedade Civil, pequenos empresários, e representantes
de programas urbanos, que falaram sobre inovações nos seus locais de trabalho para apoiar os ODSs.
Organizações como “The Money Hub” que, em New York, está a dar programas
de literacia financeira a crianças mais pequenas e de baixos rendimentos. Um
professor da “Bicultural School of the Americas” na Republica
Dominicana falou sobre a forma como estão a envolver as suas crianças na
implementação de projetos para tornar as suas escolas (e, assim, o mundo) mais
sustentáveis. Atualmente trabalham num sistema de re-filtração e reciclagem de
água para prevenir o desperdício da água e baixar o gasto de carbono.

UNITE : Erradicação da Violência contra as Mulheres
Com o Programa do Secretário - Geral
“UNITE”, Governos, sociedade civil,
empresários e meios de comunicação
estão a trabalhar em parceria para pôr fim
à pandemia da violência contra as mulheres
e raparigas. No dia 25 de Novembro, o primeiro de
16 dias de ativismo contra a violência baseada no género,
o Departamento do Secretário-Geral e ONU Mulheres
acolheram, na Sede da ONU, a comemoração oficial do Dia
Internacional para a Eliminação da Violência
contra as Mulheres. No meio de um mar cor de laranja,
a cor oficial da campanha da “UNITE”, os apostadores
uniram-se para debater os melhores meios de eliminar esta
violência em todo o mundo. Uma das lições mais
importantes aprendida com esta campanha é que esta

violência contra as mulheres não afeta
apenas as mulheres, mas também
crianças e comunidades inteiras. Ajna
Jusic, recebeu o prémio pessoa do ano da
Bosnia-Herzegovina pelo seu trabalho
com “crianças esquecidas”, ou crianças
nascidas de conflitos violentos. Serve-se da arte e da
advocacia para conseguir que as vozes daquelas crianças e
das suas mães sejam ouvidas. Apesar do alcance global
destas campanhas ao longo das últimas 3 décadas, há ainda
muito a fazer para pôr fim a esta cultura de violência na
esfera social, cultural e política, para se atingir a igualdade
de género e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
Leia mais.....

Opus Prize – Ir. Catherine Mutindi, do Bom Pastor
A 21 de Novembro, a Irmã Catherine Mutindi, uma irmã da Caridade do Bom Pastor foi
galardoada com o prestigioso prémio Opus Prize, pela obra com viúvas e órfãs que fundou na
cidade de Kolwesi, na República Democrática do Congo. Foi atribuído o prémio de 1 milhão
de dólares a uma organização baseada na fé que demonstrou um empreendimento social
extraordinário e de inovação humanitária. Convidada pelo Bispo local, ouviu as necessidades da
comunidade nesta região tão pobre do país que depende do trabalho artesanal de extração de minério
para telemóveis, e é conhecida pelo elevado grau de trabalho infantil. Do que esta congregação ouviu,
nasceu o projeto “Bom Pastor”. Ao longo destes últimos 7 anos, as irmãs têm sido capazes
de dirigir projetos para combater a escravatura moderna que envolve crianças de 4 e 5
anos. As Irmãs do Bom Pastor conseguiram alternativas para as crianças e mandar
para a escola cerca de 3.000 crianças que trabalhavam nas minas. Com estes programas
conseguiram fortalecer o compromisso cívico do povo local. Esta ação adotada pelas Irmãs
do Bom Pastor levou à diminuição da escravatura infantil foi reconhecida pela UNICEF,
ILO e outras organizações da ONU, como uma das melhores iniciativas práticas.
Veja o video.
Leia mais…

Breves Notícias das RSCM
Em meados de Novembro, o
Arcebispo
Bernadito
Auza
completou o seu mandato como
Observador Permanente da Santa
Sé na ONU, cargo que desempenhou
durante
5
anos.
Com
outras
representantes
de
ONGs
que
colaboraram em eventos laterais, a
Veronica Brand, RSCM, foi convidada
para a recepção de despedida na
residência do Núncio Apostólico.

Houve duas campanhas recentes dos
meios de comunicação social,
focadas nas crianças do sexo feminino
(11 de Outubro). As RSCM juntaram-se
às Irmãs do Bom Pastor, às Irmãs de
Notre Dame e a outras duas ONGs na
organização de uma conversa no Twitter,
realizada a 4 de Outubro. De 25 de
Novembro a 10 de Dezembro
participamos na Comissão de ONGs
para eliminar o Tráfico de Pessoas,
espalhando informação sobre o tema
durante 16 dias de Ação que foram até ao
dia Internacional dos Direitos Humanos.
Preparado por
Veronica Brand RSCM &
Dejah Bradshaw

Estudantes
e
Professores
de
Marymount International School de
Roma mudaram a cor do espaço da
Escola para “azul” , na sexta-feira, 16
de Novembro, numa celebração
antecipada do Dia Mundial da
Criança
(20
de
Novembro).
Quiseram marcar o dia em que as
petições da UNICEF foram entregues
aos líderes mundiais, comemorando o
30º Aniversário da Convenção dos
Direitos da Criança. Nesta celebração
incluíram uma mostra sobre os
Direitos da Criança, projetos de arte
criativa, e uma Festa de Dança Zumba
Azul. A #MMIGoBlue tinha como
finalidade despertar as consciências
para os direitos das crianças e
promover grandes compromissos para
o seu cumprimento.
Veja o video

