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Malala fala à Assembleia de Jovens em favor da Educação Básica Universal  
No dia 12 de Julho, Malala Yousafzai celebrou o seu 16º aniversário nas Nações Unidas 
juntamente com centenas de estudantes de mais de 80 países, participando numa Assembleia 
de Juventude organizada pela Iniciativa da Educação Global. Este encontro levantou um apelo 
para assegurar o acesso global a uma educação de qualidade para todos, sobretudo para as 
raparigas. Malala fez um pedido aos jovens: “Vamos pegar nos nossos livros e canetas. São eles 
as nossas armas mais poderosas. Um professor, um livro, uma caneta podem mudar o mundo”. 
Falando da sua própria experiência, o Secretário-Geral das UN, Ban-Ki-Moon apelou a fazermos 
tudo o que pudermos para garantir segurança nas escolas e estas possa ser  espaços  seguros 
de aprendizagem. “Que em nenhum lugar do mundo ensinar para um adulto e ir à escola para 
um/uma jovem possa ser um acto de bravura”. 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45395&Cr=education&Cr1=#.UeVhpo2-nQg 
https://secure.aworldatschool.org/page/s/stand-with-malala http://www.globaleducationfirst.org/ 

 
O Relatório TSH 2013 
O Departamento dos Estados Unidos para a Monitorização e Combate ao Tráfego de 
Seres Humanos apresentou o seu Relatório Anual de 2013 sobre o Tráfego de Seres 
Humanos. O Relatório inclui histórias de vítimas de tráfego, retratos dos países, 
estimativas sobre o número de vítimas e avaliações dos passos que os governos têm 
dado para combater o tráfego humano. As estatísticas de 2012 revelam um aumento 
de vítimas identificadas globalmente (46,570) quando comparados com os anos 
anteriores. Embora o número de processos mostre uma pequena alteração, em 2012 
houve um acréscimo de 20% no número de condenações.  

   http://www.state.gov/documents/organization/210737.pdf 

 

Educação para a Paz 
Todos os anos as UN celebram o Dia Internacional da Paz a 21 de Setembro para promover a 
reflexão sobre a melhor forma de quebrar o ciclo de violência proveniente de conflictos. Com o 
tema “Educação para a Paz”, a celebração de 2013 foca-se no papel da educação para o 
desenvolvimento duma cidadania global. Como referiu o Secretário-Geral, Ban-Ki-Moon na sua 
mensagem “temos de apoiar os programas de educação para a paz, proteger os professores e os 
alunos dos conflictos, ajudar a reconstruir as escolas destruídas pela guerra e assegurar que todos 
as jovens e os jovens tenham acesso a uma educação de qualidade que inclua a aprendizagem do 
modo de resolver e prevenir os conflictos”. Podem encontrar materiais sobre educação e consciencialização pública em 
questões relacionadas com a paz em: http://www.un.org/en/events/peaceday/index.shtml 
http://www.un.org/en/events/peaceday/2013/sgmessage_countdown.shtml 
 

Sustentabilidade Ambiental 
No dia 11 de Julho o Programa de Desenvolvimento das UN (UNDP) e o Programa para o 
Ambiente das UN (UNEP) lançaram o seu relatório preliminar com as consultas globais já feitas 
sobre o tópico da sustentabilidade ambiental na agenda do desenvolvimento post 2015. A 
sustentabilidade ambiental é fundamental ao desenvolvimento humano e ao bem estar e deve 
estar totalmente aí integrado. O actual modelo de crescimento económico é considerado 
inadequado. O relatório revela um acordo esmagador sobre a necessidade duma mudança 
transformacional capaz de pôr o mundo numa trajectória de desenvolvimento sustentável 
depois de 2015, que integre completamente a sustentabilidade ambiental e o 

desenvolvimento humano. Falar de questões de falta de qualidade e adoptar uma abordagem baseada nos direitos 
humanos para o desenvolvimento é essencial quer para a recuperação das sociedades como para a recuperação do 
ambiente que as sustenta.  http://www.worldwewant2015.org/node/360463 
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Dia Internacional de Nelson Mandela 
 

O dia 18 de Julho, “Dia Internacional de Nelson Mandela”, foi celebrado numa 
sessão especial da Assembleia Geral, em reconhecimento de alguém a quem Ban-Ki-
Moon chamou “Uma figura de topo, um gigante dos nossos tempos”. A dedicação 
de Mandela ao serviço da humanidade, a sua contribuição na luta pela liberdade e 
pela justiça e a sua promoção para uma cultura global pela paz e reconciliação 
foram sublinhadas por um painel de oradores, incluindo o antigo Presidente Bill 
Clinton e o Rev. Jesse Jackson e Andrew Mlangeni, um seu companheiro em Robben Island. Em resposta ao apelo da 
Fundação Nelson Mandela para se darem 67 minutos de trabalho voluntário pelos outros, em que cada minuto 
representa um ano que ele dedicou ao serviço da humanidade, este ano, os funcionários da Sede das Nações Unidas 
utilizaram o seu tempo de voluntariado a reconstruir casas destruídas pelo tornado Sandy em Long Island, Nova Iorque. 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45438#.UegdMo2-nQh 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

Audições Interactivas sobre Migração 
 

No dia 15 de Julho a Veronica participou numa sessão de um dia sobre audições interactivas 
informais com o tema da Migração Internacional e Desenvolvimento, que se realizou na 
Assembleia Geral das UN. Participaram cerca de 80 Estados Membros juntamente com 
representantes de 300 organizações da Sociedade Civil e ONGs de todo o mundo. O objectivo era 
comprometer a sociedade civil na preparação para o Diálogo Global ao Mais Alto Nível, a ter lugar 
no início de Outubro. Como afirmou o Presidente da Assembeia, Mr. Jeremic, “Não há qualquer 
mecanismo internacional que procure regulamentar o fluxo das migrações; não foram estabelecidos 
critérios aceites; não há linhas de orientação universais. Não há literalmente legislaçãonenhuma  sobre um  assunto que 
irá afectar o futuro de cada nação na Terra”. Os painéis focaram-se em temas como o trabalho e a mobilidade dos 
migrantes, direitos e protecção dos migrantes, perspectivas para os jovens, vozes de mudança, legislação e parcerias 
sobre as migrações. http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45408#.UeVNUo2-nQg 

 

A caminho de Emaús… 
 

Em Junho todos os caminhos levavam ao Capítulo Geral, em Belo Horizonte, Brasil, de 6 a 27 de Junho. 
Como participante convidada, pude tomar parte em muitos pontos da agenda e partilhar uma apresentação 

em  powerpoint sobre a ONG RSCM, baseada no trabalho feito pelas RSCM em 
colaboração com as comissões ONG das UN. Vimos também as implicações do nosso 
iminente  status ECOSOC. Tive vários encontros informais com a Coordenadora da JPIC e 
as Animadoras que estavam presentes no Capítulo, para encontrarmos a melhor maneira 
de estabelecer uma parceria mais forte entre a JPIC e a ONG. Depois, o caminho levou-me a 
Medellin, Colômbia, onde fui participar no Encontro da Rede de Escolas RSCM, de 1 a 4 de Julho. Ficamos 
sensibilizadas pelo caloroso acolhimento, a experiência cultural muito rica e o nosso espírito RSCM muito vivo 
nas 3 Escolas da Colômbia. Também como participante no painel RSCM, no primeiro dia, partilhei uma 
apresentação adaptada sobre a nossa ONG RSCM. Até houve oportunidade para um breve encontro com um 
grupo Modelo UN muito impressionante e activo em Marymount Medellin! Obrigada a todos os que partilharam 
ideias sobre colaboração futura. 
 

                        Obrigada! 
 
 
 
 

                                                                                                                                         Distribuição: 
                                                                                                                                   Conselho Geral; Provinciais e Regionais;  

                                                                                                                                                                 Animadoras JPIC ;  Rede Internacional de Escolas RSCM    
                                                                                                                                                 Grupo de Interessadas no Boletim 

                                                                                                                                         Tradução portuguesa por Maria Luiza Pinho, rscm 

Dia Mundial do Refugiado: 20 de Junho, 2013: Algumas Estatísticas 
 No início de 2013 a guerra e o conflicto afastaram de suas casas 42,5 milhões de pessoas. Foi o 

número mais elevado em duas décadas. 

 81% dos refugiados no mundo foram acolhidos por países menos desenvolvidos como o 
Paquistão, Irão e Quénia. 

 No ano passado, fugiam de casa, por minuto, 14 pessoas para escapar ao conflicto armado. 

  Num período de seis meses, 1,1 milhões de sírios tornaram-se refugiados. 
 http://www.unhcr.org/51c16bf89.html;   http://www.unfoundation.org/blog/world-refugee-day.html 

  

 

Gostaria de expressar uma palavra especial de agradecimento à Brigid 
Driscoll RSCM que completa o seu mandato de dois anos como 
Representante da nossa ONG RSCM. Estou-lhe profundamente grata 
pelos ensinamentos que recebi nos meses em que tive o privilégio de 
trabalhar com ela. Desejamos-lhe paz e todas as bênçãos na sua saída.  

Veronica RSCM 
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