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Prezados Leitores, Prezadas Leitoras,
Bem-vindos à 57ª Edição do Boletim
Vivat INTERNACIONAL!

A

cada mês, na ONU, acontecem várias conferências, comemorações e outros eventos interessantes. Neste ano, não está
sendo diferente. Um claro tema perpassa vários eventos : desenvolvimento inclusivo e sustentável.

Esta edição irá focalizar algumas das maiores contribuições de VIVAT, tanto na ONU, em Nova Iorque, como nos grupos de base em
todo o planeta. Como As Metas para o Desenvolvimento do Milênio terminam em menos de dois anos, a comunidade internacional
já começou a olhar para além 2015 e reformular a discussão sobre
o desenvolvimento, para chegarmos a uma abordagem mais holística e inclusiva mais inclusiva sobre o tema. Esta edição destaca
os membros VIVAT que estão procurando meios criativos para enfrentar a questão da sustentabilidade, proteção do meio ambiente e
fome global. Da prática de Artes Cênicas, nas Filipinas, para participar em reunião de alto nível na Algeria, esses membros VIVAT
ajudaram a forjar ações que vão além das Metas do Milênio.
Quando olhamos para o futuro do desenvolvimento mundial e erradicação da pobreza, olhamos para história desses membros inspirados para ilustrar o apelo rumo ao futuro.
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ONU, ONGs Trabalham pelo
Desenvolvimento Sustentável pós-2015

A

s Metas para o Desenres da exploração dos
volvimento do Milêrecursos terrestres, venio que ocupou a agenda
mos que as mudanças
da ONU nos últimos 13
climáticas não são os
anos vai terminar em 2015.
únicos efeitos negatiAinda que algum provos da industrialização
gresso tenha sido feito nas
insustentável. Esperaáreas de erradicação da pomos que a discussão fubreza, tratamento e preventura dessa prioridade teção de doenças e na edunha maior abrangência
cação, todas as metas não
na resposta às numeserão alcançadas até 2015.
rosas questões; como os
Antecipando a necessidade
direitos indígenas, exO Presidente da Indonésia, Susilo Bambang
de um plano para o desenploração de minérios e
Yudhyono , co-presidente do Painel, entrega o
volvimento global, pós
confisco de suas terras,
relatório ao Secretário Geral, Ban Ki-moon
2015,o Secretário Geral da
veem junto com o deONU, Ban Ki-moon encarregou uma
senvolvimento sustentável?
erradicação da pobreza é uma responcomissão de peritos para elaborar
sabilidade daqueles/daquelas que bus3 - Converter econoum relatório sobre as mais premencam a justiça social e a ONU tem uma
mia em empregos e crescites necessidades após 2015 e, usando
séria obrigação de priorizar essa meta.
mento inclusivo
as Metas para o Desenvolvimento do
Dois outros sustentáculos de VIVAT –
A Comissão discute sobre a neMilênio como ponto de partida, proDireitos Humanos e Empoderamento
cessidade de crescimento econôpor as prioridades pós 2015 para a
das mulheres - são considerados nessa
mico ocasionado por “bons e deagenda do desenvolvimento sustenprioridade inclusiva. Qualquer plano
centes empregos” O relatório tamtável. A Comissão de 27 palestranpara o desenvolvimento pós – 2015
bém prioriza o acesso equitativo
tes é presidida por Susilo Banbang
deve, fundamentalmente buscar a inao emprego. Muito do trabalho de
Yudhoyono, Ellen Johnson Sirleaf e
clusividade dos direitos humanos.
Vivat na base também tenta conDavid Cameron. Em 30 de maio passeguir esse acesso equitativo, ensado, a comissão apresentou seu re2 - Priorizar o desenvolvitretanto, aprendemos que o acesso
latório de recomendações ao Secremento Sustentável
é apenas uma parte da história.
tário Geral. Esse relatório representa
A comissão reconhece que uma
Os indivíduos devem também reo primeiro passo para a revisão das
das lições mais importantes que ticeber uma boa educação e opormetas do desenvolvimento global
vemos, nas últimas décadas é a gratunidades de treinamentos que os
para as próximas décadas. Em partividade dos perigos decorrentes das
qualificarão para bons empregos.
cular, a Comissão identificou cinco
mudanças climáticas. Sabendo dos
O relatório da comissão não trata
prioridades chave para a agenda pósperigos que as mudanças climátiadequadamente dessa questão,
2015 sobre o desenvolvimento suscas podem acarretar, a humanidade
que deve acompanhar o crescitentável:
deve deve responsabilizar-se pelo
mento econômico.
planeta. VIVAT trabalha incansa1- Não Deixar Ninguém
velmente para promover o desenpara Trás
4 – Trabalhar na consvolvimento sustentável; saber que a
Os objetivos ambiciosos da ertrução da paz e de instiComissão priorizou o assunto é poradicação da pobreza extrema retuições abertas e responsitivo. Como continuaremos a trapresentam um avanço em direção às
sáveis para todos
balhar com comunidades indígenas
populações mais vulneráveis. Como
O relatório lança importantes
que estão diretamente atingidas peum dos pilares centrais de VIVAT, a
luzes sobre a responsabilidade dos
los efeitos imediatos e devastado2
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Estados no que tange à criação de
sistemas efetivos e responsáveis
para assegurar a paz aos seus cidadãos e cidadãs. Também esse é
um objetivo básico da ONU. Enquanto que a prioridade é realmente
essencial à continuidade do desenvolvimento, a Comissão não discute
em maiores detalhes o papel que as
ONGs e a sociedade civil podem
ter na conquista da paz. Os membros VIVAT em todo o mundo trabalham incansavelmente por justiça
e paz. Nossa abordagem nas bases
tendo em vista a construção da paz,
juntamente com o trabalho de outras
milhares de ONGs, é um elemento
essencial cujo papel deve ser reconhecido para além de 2015
5 – Forjar uma nova parceria global
A questão mais importante do relatório é a necessidade de uma parceria global necessária pra um pós2015, baseada em uma humanidade
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comum, em um cenário também comum a ser perseguido em vista do
desenvolvimento sustentável. A parceria que o Relatório sugere inclui
todos os atores/atoras no espaço global, desde estados e autoridades até
instituições internacionais e organizações da sociedade civil. Também
estão incluídos/incluídas acadêmicos, cientistas sociais e lideranças
empresariais. Entretanto, mais importante é a inclusão do povo. Desde
sua fundação, VIVAT está comprometida com a visão de uma abordagem inclusiva das bases e esperamos que essa parceria global assuma
esse compromisso em sua essência.
Uma das mais promissoras e
desafiantes declarações do relatórios a serem alcançadas está que
“a ninguém, independente da pertença étnica, gênero, geografia,
desabilidade, ou outro estatuto
serão negados os direitos humanos universais e condições econô-
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micas básicas”.
Por uma década, as Metas para
o Desenvolvimento do Milênio
pensavam dirigir-se aos vários tipos de necessidade ao tirar as pessoas da extrema pobreza. Olhando
para um pós-2015, a agenda pós-desenvolvimento, devemos batalhar para fazer mais. Certamente o
painel de alto nível representa apenas o primeiro passo dos próximos
anos. Devemos assegurar que esse
passo serve apenas como fundamento para construir mais. ONGs,
estados e claro, o povo, devem ser
incluídos na agenda do processo
de decisão para assegurar que todos estejam comprometidos com a
promoção do desenvolvimento inclusivo e sustentável além de 2015.
VIVAT vai continuar a pressionar a
ONU e seus estados membros por políticas e orientações necessárias para
a justiça social e para construirmos o
“Mundo de que Necessitamos”

Trabalhando para Construir o
Mundo que Necessitamos

M

ga Anak ni inang Daigdig
(Filhos da Mãe Terra) é um
grupo de teatro ambientalista, que
envolve jovens e crianças nascidas
e criados em Smokey Montains, Manila, que já foi, uma vez, o terceiro
depósito de lixo não tratado do planeta. Esse exigente e disciplinado
grupo de artes cênicas, queria fazer um chamado coletivo ao engajamento através de danças e rituais
de povos indígenas, das Filipinas, a
fim de proteger a criação de Deus e
para inspirar as pessoas a tratar cada
pessoa como os indivíduos irmão e
irmã. O grupo é registrado na Comissão de Valores Imobiliários da
República das Filipinas como uma

organização sem fins lucrativos. A
concepção do grupo: Todos os filhos e filhas da Mãe Terra, inspirados pelos valores de integridade,
solidariedade e criatividade, trabalham juntos por um planeta limpo
e verde, com paz e justiça para todos. Através de cantos e danças de
tribos indígenas locais, a missão
deles é chamar cada um, cada uma
a juntar-se a essa luta para salvar a
Mãe Terra, o único planeta que temos. Eles gostariam de lembrar a
cada um, a cada uma de nós que se
negarmos nosso legado espiritual,
contribuiremos para a extinção dos
povos indígenas e ajudaremos a
nosso próprio empobrecimento en3

quanto procuramos propósito e direção nesse envolvente universo.
Deus criou o mundo e outros seres também possuem direitos, não
só os humanos.
Esses jovens gostariam de ajudar
a unir outros grupos de jovens ao redor do mundo, em um novo entendimento da fragilidade do sistema
da vida e de sua interconectividade.
Eles querem dedicar suas apresentações a todos os seres que sofrem
horrível e desnecessariamente por
causa das injustiças e estupidez humanas. Através de suas apresentações eles/elas esperam que todos/
todas nós possamos nos lembrar da
dor de todas as vítimas dos males do
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meio-ambiente, mudar nossa maneira e redescobrir a sacralidade da
Mãe Terra, quando nos lembramos
de que a Terra não pertence a nós,
nós pertencemos à Terra.

ria de nossos antepassados, de modo
que possamos adotar sua ética de
vida sustentável em harmonia com
o universo e assim, assegurar o futuro das próximas gerações;

O grupo também deseja conscientizar sobre desenvolvimento sustentável e justiça social para os pobres e
vulneráveis. Eles/elas afirmam essa
responsabilidade na esfera pública
através da dança, de cantos e rituais
de tribos indígenas das Filipinas.

2 - Desenvolver a perspectiva da
vida em comum e da interdependência, nesse único planeta que temos,
a Mãe Terra, marcada por integridade ecológica e justiça; ajudar e
capacitar as comunidades, especialmente aquelas mais carentes, para
cuidar de seu próprio ecossistema;

Eles sonham em utilizar as energias coletivas de grande número de
pessoas para promover maior respeito e proteção ao meio ambiente
e reviver o sistema de democracia
participativa praticada por tribos indígenas nas montanhas e nas florestas tropicais até hoje. Eles chamam
a atenção para os impactos das mudanças climáticas que estão tornando mais difícil a vida dos mais
pobres e das tribos indígenas - secas
mais severas, super furacões, inundações e aumento do nível do mar.
Fariamos bem olhar mais de perto
a visão do mundo e o estilo de vida
dos indígenas para descobrir novas
e profundas intuições com as quais
deveríamos nos relacionar com o
mundo e viver nosso cuidado com o
bem-estar da Mãe Terra.
Os filhos e filhas da mãe terra
procuram, através da arte, conseguir os seguintes objetivos
para ajudar a construir o Mundo
que Queremos:
1- Ver a relação da Mãe Terra e
os seres humanos à luz da sabedo-

E

3 - Descobrir um quadro internacional para integrar desenvolvimento e conservação como estratégias para um futuro sustentável
para as gerações futuras, filhas da
Mãe Terra;
4 - Conservar a vitalidade e a
biodiversidade da Mãe Terra na
luta para melhorar a qualidade de
vida para todos os seus filhos e filhas, encorajando valores que reforcem a ética ambiental e combatam a destruição do meio ambiente;
5 - Ajudar a criar uma aliança
global dos filhos da Mãe Terra que
iria promover estratégias participativas na luta por sustentabilidade
e justiça ambiental.
A primeira estratégia do grupo é
usar trocas culturais como meio para
criar consciência da fragilidade do
ecossistema da terra e fomentar o diálogo entre pessoas de diferentes etnias (raças), religiões e ideologias. O
grupo até o momento foi convidado a
viajar pelas Filipinas, Austrália, Es-
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tados Unidos, Alemanha, Suécia e
Japão. Desde que foi fundado, os artistas fizeram cerca de 350 apresentações nas Filipinas e pelo mundo
afora, para despertar a consciência
ambiental e clamar pela paz e justiça. Eles também têm projetos como
“Limpemos a Baia Manila e Plantemos Árvores em Mariquina Watershed. Além de favorecer um futuro
sustentável (MDG 7), Filhos da Mãe
Terra também participa com outros
grupos de jovem em um Movimento
de Solidariedade Global pelo Meio
Ambiente (MDG 8).
Os Filhos da Mãe Terra foram
designados Embaixadores da Paz e
do Meio Ambiente pela Conferência
dos Bispos Católicos das Filipinas.
Eles doaram computadores usados
que lhes foram dados, durante sua
apresentação no exterior, à Juventude Muçulmana e a outros jovens,
entre outras minorias culturais, no
diálogo da paz. O Departamento do
Meio Ambiente e Recursos Naturais
deu-lhes, num convênio, 133 hectares para reflorestamento na Waterdhadem Montalban, Rizal. Eles/
elas subiram à montanha para plantar árvores a fim de segurar a água
no pós 2015 e aliviar o aquecimento global. Estabeleceram parcerias com a juventude do povo Dumagar e grupos étnicos indígenas,
nas montanhas da Sierra Madre,
para reflorestar grande parte de seu
domínio ancestral. Também estão
levantando fundos a fim de criar um
berçário de sementes para plantar
milhões de arvores, em cinco anos.
Por Benigno Beltran, SVD

Meio Ambiente e a Fome

ste ano, o Dia Mundial do
Meio Ambiente reforçou o
tema da campanha Pensar. Comer.
Conservar – Diga Não ao Desperdício, que visa diminuir a enorme

quantidade desperdiçada de alimentos próprios para o consumo.
A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação
(FAO), parceira do Programa das
4

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) na campanha,
informa que 1,3 bilhão de toneladas de comida são jogadas fora por
ano. Isso é equivalente ao produ-
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zido na África Subsaariana no
mesmo período. Uma em cada
sete pessoas no mundo, passa
fome, e mais de 20 mil crianças com menos de 5 anos morrem todos os dias por conta de
desnutrição. Além disso, aproximadamente 925 milhões de
pessoas no mundo não comem
o suficiente para serem consideradas saudáveis (Fonte:
FAO, 2012), e bem mais que a
metade dos famintos do mundo
– cerca de 578 milhões de pessoas – vive na Ásia e na região do Pacífico. A África responde por pouco mais de um
quarto da população com fome
do mundo. (Fonte: FAO, O Estado de a Insegurança Alimentar no
Mundo, 2010)
Não podemos ignorar que o
desperdício de alimentos é um
enorme consumidor de recursos
naturais e um contribuinte para
impactos negativos no meio ambiente. Entretanto, uma leitura
rápida e superficial dos dados
acima pode estabelecer uma relação de causa e efeito entre o desperdício de alimentos e a fome
no mundo. É necessário um olhar
mais profundo para esse problema, uma vez que a produção
atual de alimentos é mais do que
suficiente para alimentar a população mundial. Segundo a FAO,
em 2010, a produção de alimentos
teve um aumento de 0,8% (FAO
2011,State of Food and Agriculture 2010-2011, Rome, FAO).
Não há dúvidas de que a sociedade contemporânea, com seus
avanços tecnológicos e econômicos, tem condições de resolver o drama da fome. O entrave se
dá nos problemas de ordem política e dos interesses econômicos
existentes por trás dos governos,
a orientar as políticas públicas
na perspectiva do lucro privado e
não no atendimento às necessidades da maioria da população. No
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Os Retirantes –
Cândido Portinari
entanto, “a mercantilização generalizada e a crescente financeirização de todas as atividades, em escala global, podem contribuir para
a explicação de tal comportamento.
O desenvolvimento das atividades agrícolas e pecuárias - a base
para a alimentação do ser humano
– orienta-se, como um setor a mais,
no extenso cardápio das opções oferecidas pelo mundo capitalista. Ao
serem tratados apenas como mercadoria, itens como arroz, feijão, trigo,
carne, soja, milho, dentre tantos outros, perdem a sua característica essencial e primeira: a de satisfazer
uma das mais essenciais carências
dos indivíduos em sociedade – alimentar-se” .
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu Artigo 25
afirma, entre outros princípios, que
toda pessoa “tem direito a um padrão
de vida capaz de assegurar a si e a
sua família saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços
sociais indispensáveis. A subordinação de tais necessidades sociais básicas à lógica da geração de lucro e da
acumulação do capital provoca distorções graves, uma vez que as razões
para produzir ou não tal alimento,
para investir ou não na agropecuária
5
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em tal região saem da esfera
da política pública que desconsidera o interesse coletivo e
passa para a lógica do empreendimento privado. Ou, ainda,
que apoiada por algum mecanismo estatal (como nos casos
de fortes subsídios concedidos
nos países desenvolvidos), a
lógica permanece restrita aos
interesses daquele País e não
leva em consideração as necessidades da alimentação da
população em escala mundial.
Dessa forma, a dinâmica de
preservação dos níveis de miséria e de desigualdade mantém-se tanto nos sistemas políticos injustos e excludentes
nos planos local e nacional, quanto
no modelo desigual da distribuição
da riqueza entre os países. As falsas desculpas de que as condições
para produção agrícola e pecuária,
em escala global, são insuficientes
para atender ao crescimento populacional não se sustentam”.
Como discípulos(as) e missio-nários(as) de Jesus Cristo, somos
chamados(as) a ir muito além da
assistência emergencial, pois só se
resgatará a dignidade dos pobres
por meio da transformação da sociedade e da economia numa nova
ordem voltada para o bem comum.
É urgente e necessário gastar
tempo e recursos com a organização dos pobres, pois, desta forma,
apoiados e respaldados, eles poderão erguer a voz, mobilizar as forças e lutar pelo sagrado direito de
viver com dignidade e esperança.
Como bem nos falou o Bispo de
Roma na audiência do dia Mundial do Meio Ambiente: “não podemos permitir que homens e mulheres sejam sacrificados aos ídolos do benefício do consumo”. E
terminou afirmando: “Ai de quem
se deixar contagiar”.
Por Heloisa Silva de Carvalho,
REDES SSpS
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Um outro Mundo é Possível: Fórum Social Mundial

T

rinta e um Missionárias e Missionários Combonianos, incluindo dois missionários leigos, tomaram parte no Fórum Social Mundial M(FSM), de 26 a 30 de março,
em Tunis, Tunísia, berço da “Primavera Árabe”. O tema do FSM foi
‘dignidade para todos/todas’.
Para Irmã Clara Torres Azevedo,
que trabalha na África do Sul, participar do FSM foi como ser imersa
num mar de esperança onde a beleza
de ser humano flutua na superfície.
Como Frei Beto diz: ”Ser Humano é
lutar pela plenitude da vida” (Cf. João
10,10). Este é o sabor que permanece
na mente e corações, quando se fez a
experiência de estar cercada por tanta
gente que sonha em criar um mundo
diferente, no qual há abundante vida
para todos/todas. Representantes de
movimentos sociais, gente de diferentes religiões e tradições espirituais,
ONGs, intelectuais, estudantes e cidadãos/cidadãs do mundo.
O FSM é onde aqueles/aquelas
que lutam pela Dignidade Humana,
por incontáveis caminhos num encontro de corações e mentes, procurando por um mundo melhor e inclusivo em solidariedade, desdenhando
a lógica predatória e voraz neoliberal
do capitalismo, que destrói o meio
ambiente e cria ainda mais desigualdade. “Sonhadores” se juntaram
para vencer a noite e receber a aurora. Eles/elas também se encontraram para ajudarem uns aos outros a
entender os mecanismos social, econômico e político que afetam realidades locais, de modo que possam se
comunicar e juntar forças para colaborativamente enfrentá-los. Em um
“ecumenismo” pela dignidade e justiça, pessoas e organizações de diferentes tradições étnicas, sociais e
de fé reuniram-se para aprender uns
dos outros, em espírito de diálogo;
eles/elas buscaram juntos que todos
possam ter vida em abundância. Um
mundo novo requer gente nova, pessoas que se ajudem mutuamente a

aprofundem suas percepções, sonhos
e estratégias.
No FSM anterior, a Família Missionária Comboniana esteve presente
pra encontrar as pessoas e para aprender, através das muitas conferências
e seminários, sobre temas como, direito à educação, autodeterminação,
liberdade de expressão, direitos de
minorias étnicas e religiosas, confisco
de terras, tráfico humano, relações de
gênero, ecologia, migração etc.
Em Túnis, as/os missionários
Combonianos armaram seu próprio estande, apresentaram seminários e oficinas e ainda, colaboraram com outros grupos em
temas como a situação do Povo
Beduíno, tráfico humano, acumulação de terras, recursos naturais,
paz e reconciliação, Mulheres
pela Paz no Sudão Sul, diálogo
cultural e inter-religioso.
Fernanda Pellizzer, MC, Diretora do Centro de Justiça e Paz João
Paulo ll, em Kampala, Uganda experimentou a calorosa acolhida do povo
em Túnis e gostou da possibilidade de
criar relações com tanta gente comprometida. Com sua equipe, apresentou dois seminários no FSM.
“A primeira oficina, Vivendo em
favelas urbanas: Injustiça humana e
ambiental” apresentou temas como,
água, saneamento, segurança, crime,
violência baseada em gênero, população e moradia, e ainda, vivendo e ganhando a vida em favelas de Kampala.
O objetivo da oficina foi o de criar redes de ONGs e comunidades cristãs de
base que, em parceria, desenvolveriam
um plano de ação para encontrar soluções dos problemas e fomentar a esperança de melhores condições de vida.
A segunda oficina tratou de: “Reforçar a parceria entre forças policiais
e sociedade civil para assegurar Justiça e paz”. Criar uma visão mais ampla e mais positiva da paz e de rela6

Fernanda Pellizzer, CMS no FSM
ções mútuas, da polícia e da sociedade
civil vai assegurar um objetivo mútuo
de paz e desenvolvimento numa sociedade justa.
A Família Missionária Comboniana, no espírito de São Daniel Comboni, procura integrar evangelização
e promoção humana. Comboni procurava “regenerar “ a África partilhando
o Evangelho, defendendo os Direitos
Humanos, especilamente contra o flagelo da escravidão e fomentando educação e progresso socioeconômico.
Por essa razão, em todos os FSM,
desde 2007, a Congregação Comboniana tem também seu próprio encontro, o Fórum Comboniano, no qual
os/as participantes procuram, juntos,
ser atentos ao Espírito Santo, que está
ativamente presente na história de todos os povos apoiando suas lutas por
dignidade, direitos humanos, justiça e
vida plena para todos.
Assim como Daniel Comboni esteve presente no Vaticano l para apresentar um plano de reabilitação da
África, assim também, as Irmãs Combonianas veem a importância de estarem presentes no FSM, bem como em
outros lugares onde a esperança é fomentada mutuamente, como uma expressão de solidariedade com todos os
povos e movimentos que estão buscando um mundo melhor com dignidade, justiça e paz para todas e todos.
Uma canção latino-americana diz: “Eu
só peço a Deus que a injustiça não me
seja indiferente”. Que Deus nos ajude
a trabalhar juntos/juntas para fazer um
outro mundo possível!
Por John Converset, MCCJ
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VIVAT Internacional, Reunião em Paris
E
m 8 de abril, membros dos
Espiritanos, das Irmãzinhas
da Assunção e dos Religiosos da
Assunção reunimo-nos em Paris.
Juntos esperávamos, ao mesmo
tempo, conhecermo-nos uns aos
outros e planejar sobre como conseguir membros de nossas Congregações envolvidos com VIVAT. Especificamente, queríamos
motivar aqueles/aquelas que trabalham nos grupos de base a conectar-se com VIVAT. Até agora,
nosso próprio engajamento com
VIVAT oferece-nos reflexão e discernimento sobre nosso próprio
trabalho. Sobretudo, ele nos permite ver o trabalho que fazemos
localmente como parte de um esforço internacional mais amplo.

Nossas Congregações dedicam-se à área da saúde, dos serviços
sociais e da educação e vemos esse
trabalho como nossa a maneira de
contribuir para eliminar a pobreza.
Pelo fato de trabalharmos em grupos da base, temos o privilégio de
ouvir sobre a vida dos pobres, na
perspectiva deles mesmos e, de en-

A

tender melhor os acontecimentos
de seu dia-a-dia. Confiamos essas
informações a VIVAT, a qual, por
sua vez, transmitem-nas ao ECOSOC - Conselho Econômico e Social da ONU, onde são preparados
os acordos internacionais. Além
desse importante aspecto de nossa
parceria com VIVAT, devemos estar informadas/informadas sobre
os acordos firmados entre nossos
governantes e ECOSOC. Assim,
nossa posição na esfera local permite – nos auxiliar na aplicação de
tais leis localmente, se e quando
elas forem ratificadas em âmbito
internacional. É através desse processo que nossas congregações podem fazer parte das decisões políticas globais. Nosso envolvimento
no nível local com os mais pobres,
então, não é apenas uma atuação
religiosa, mas também um caminho de transformação da realidade
social e internacional.

Entretanto, em Paris nós nos perguntamos sobre como podemos trabalhar juntas/juntos coesivamente,
para dar melhor apoio às nossas

prioridades missionárias, motivar
nossos membros e aprender como
melhor preparar os relatos dos acontecimentos concretos sobre a vida
dos pobres, de modo que suas estórias possam chegar ainda mais
longe e possam influenciar nas decisões internacionais. Também discutimos alguns progressos que já fizemos. Por exemplo, falamos sobre
iniciativa comum das Irmãzinhas da
Assunção e das Religiosas da Assunção para criarmos um blog chamado “ Nunca mais me chame de
Estrangeiro” , que estaria disponível com estórias, em várias idiomas,
e teria por objetivo oferecer às comunidades que vivem em solidariedade com imigrantes oportunidades
de partilharem suas informações entre si e com quem mais se interessar
pelo assunto.
É importante que nos encontremos, como membros da VIVAT,
para caminharmos juntos. Queremos criar um pequeno grupo VIVAT em Paris.

Por Franca Sessa, Irmãzinhas da
Assunção

Emenda Constitucional Ameaça os Direitos dos
Povos Indígenas à Terra – PEC 215

Frente Parlamentar de Apoio
aos Povos Indígenas trabalha na
Câmara dos Deputados com o objetivo central de impedir a votação de
leis que retiram direitos dos indígenas garantidos na Constituição Federal de 1988.
Uma das propostas mais nocivas
é a emenda constitucional número
215, de 2000, que tira do Executivo
a prerrogativa de cuidar da demarcação de terras indígenas, transferindo
essa competência, com exclusividade,
para o Legislativo. A proposta é inconstitucional.

Em abril, a presença de 300 lideranças indígenas na Câmara dos
Deputados foi decisiva para que
fossem suspensas as atividades da
Comissão Especial, encarregada de
avaliar e votar o projeto.
A pressão trouxe resultado: foi
criado um grupo de trabalho formado
por dez indígenas e igual número de
deputados/deputadas para avaliar todas
as iniciativas de leis que avançam sobre
os direitos dos indígenas, especialmente
sobre as terras em que vivem.
Por Mara Paraguassu
7

Emenda Constitucional 215,
da Constituição Brasileira de
1988, ameaça os direitos dos
povos nativos à terra, diz Pe. Ton,
congressista – coordenador do
Bloco Parlamentar das Nações
Indígenas.
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Empoderando Mulheres

O

“Vamos reafirmar nosso compromisso
com os direitos das mulheres seguindo em
frente com coragem e determinação. Vamos
defender os direitos humanos, a inerente
dignidade e valor da pessoa humana e
direitos iguais para homens e mulheres”

s centros sociais NAVODAYA
EMM Mysore, sul da Índia, e
NAVAJEEVAN SEVAKENDRA,
administrados pela Congregação das Adoradoras do Sangue de
Cristo ASC, em Tarikere, celebraram o dia das mulheres com 3 000
mulheres nas vilas rurais de 200
Self Grupos (HSG). Foram momentos de admiração e de louvor
. Mulheres iletradas viram-se capazes de sair de suas casas e participar da marcha na cidade exigindo seus direitos e igualdade. Foi
uma oportunidade para as mulheres mostrarem seus vários talentos.

Essas mulheres convidadas trataram do tema dos direitos legais das
mulheres, dos problemas enfrentados na sociedade, da necessidade
de elas assumiram a liderança no
governo local e de vários esquemas
disponíveis na instância governamental para ao promoção das mulheres. Além dessas falas, as mulheres apresentaram danças, dramas, esquetes e cantos sobre temas
sociais. A programação durou o dia
todo e foram servidas refeições em
homenagem a elas.
Por Mini Vadakumcherry ASC

A Pré-audiência Nacional do Tribunal
Permanente dos Povos

O

Tribunal dos Povos realizou sua primeira sessão de
julgamento em 26 e 27 de abril,
em São Luis Beltran, Oaxaca,
México. Seu tema principal foi :
violência contra Milho, Soberania Alimentar e Autonomia.
Os participantes do evento foram: Autoridades civis de diversas municipalidades, agências
policiais, autoridades dos comissários de propriedades e comunidades e organizações civis.
Camila Montesinos, Joel
Aquino e Gustavo Esteva foram
os árbitros da sessão. Eles receberam e estudaram os diferentes
casos e a seguir deram sua opinião legal.
Tendo participado nessa sessão de audição do Tribunal Permanente deu-me uma visão global da situação ameaçadora vi-

vida pelos nossos povos ancestrais. Durante a sessão de
pré-audição, foram apresentados
casos e testemunhos solidamente
substanciados. Isso mostrou que
o território dos habitantes originais, que foi cuidado e protegido
por milhares de anos, através
de uma tradição de responsabilidade, foi entregue a interesses
privados e entidades estrangeiras,
violando seus direitos de decisão
livre e autonomia. A Pré-Audição focalizou o tema do MILHO,
através do qual ouvimos a significação para nossos comunidades:
• O povo de Oaxaca não entenderia viver sem milho; é nosso principal alimento e base de nossa cultura.
• O milho cuida de nossa comunidade. Ele tem garantido vida e resistência durante milhares de anos.
• Nós, os agricultores, não têm
outra opção senão semear para continuar nosso meio de vida.
8

• O milho recria nossa espiritualidade de povo indígena.
• O milho é nossa carne e ossos,
nossa saúde, nossa história e nossa
autonomia.
Acolhendo essas frases carregadas de identidade em minha
mente e coração, com respeito,
com o sentido de pertença e compromisso a todos os que foram
confiados aos nossos cuidados e
respeito (como a mãe terra, água,
florestas, montanhas, o povo com
suas diferenças e similaridades)
todo meu ser é movido a dizer,
uma vez mais, “EU ESCOLHO
A VIDA” e dou minha solidariedade a meus irmãos e irmãs agricultores. Guardem as palavras de
Jesus: “Eu vim para que tenham
vida e a tenham em abundância”
(Jo. 10,10)
Por Esperanza Pilar Chagoya
Mingüer, SSpS
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1º Seminário para Animadores e Animadoras
de justiça,Paz e Integridade da Criação
um olhar especial às culturas indígenas ; aprofundar nossa compreensão da espiritualidade e carisma de nossa congregação para
enriquecer e estreitar nosso compromisso com JUPIC e, trabalhar
para reforçar nossa rede de contatos com outros/outras que também
acompanham o processo de JUPIC, de modo a conseguir maior
impacto de nossas atividades.

Participantes do Seminário JUPIC

D

e 27 de maio a 1º de junho
passado, 36 religiosos, homens e mulheres, representado 24
congregações e 12 nacionalidades,
incluindo várias das congregações
da VIVATInternacional, encontraram-se emTarata, Cochabamba,
na Bolívia, sob os auspícios da
Conferência dos religiosos e religiosas (CLAR) e da Conferência
dos Religiosos e Religiosas da Bolívia. Francisco O’Conaire, OFM
dirigiu o seminário, cujo principal
objetivo foi o de ajudar animadores/animadoras das comunidades,
províncias e regiões a aprender a
incorporar os valores de JUPIC na
vida e atividades missionárias de
seus membros.
Uma larga gama de temas foram trabalhados , incluindo a
história do universo, na perspectiva da pessoa humana dentro do
processo da criação, as três leis
básicas do universo, lendo os sinais dos tempos, a realidade nacional, a situação econômica no
mundo de hoje, bem como, análise da realidade na perspectiva

pastoral , como também dos fundamentos da teologia de JUPIC.
Considerando por outra perspectiva, poderíamos dizer que o seminário foi uma experiência de busca
de uma visão comum de JUPIC,
permitindo que ela se torne sempre
mais radicada numa universal visão
cósmica integral e aberta a todos os
seres criados, incluindo também a
responsabilidade dos humanos por
toda a espécie de vida.
Maria Cristina Ramos, SSpS
disse que a ênfase do seminário foram as atitudes de interioridade, uma
cologia vinda do interior, o que significa um novo estilo de vida, um
chamado à vida religiosa para que
vá além da assistência social, engajando-se nos esforços por justiça,
com o foco na mudança do sistema
procurando as causas sócio ambientais que estão nas raízes dos desafios
de hoje. Alguns desafios que identificamos, para nós mesmos, foram os
de reler nossas experiências na perspectiva da realidade latino-americana, na qual nos encontramos, com
9

Conforme Josimar Ferreira,
svd, um dos resultados do seminário foi a criação da comissão
entre os/as participantes, cuja
tarefa será de promover uma
política de diálogo com a Conferência dos Religiosos da Bolívia, na esperança de que em
breve a Conferência aceitará
constituir uma Comissão JUPIC.
Outro resultado significativo
do seminário foi a decisão de
criar,dentro de três anos, uma
equipe de Justiça, Paz e integridade da criação com leigos e leigas, em cada área em que estamos trabalhando.
Também foi decidido que um
seminário como este deveria
acontecer no próximo ano para
outras/outros, bem como um outro seminário para levar adiante
o que já iniciamos neste ano.
Além disso, os participantes
concordaram que o melhor resultado seria o de formar uma
equipe JUPIC com leigas e leigos nos lugares onde os participantes trabalham.
Finalmente, foi elaborado
um documento “ Ouçamos o
apelo de Deus lá onde a vida
está clamando”, que foi assinado pelos participantes.
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PRÓXIMOS EVENTOS
Julho

Setembro

Julho 1

Set. 23

Lançamento do Relatório MGD 2013

Reunião de alto nível sobre Desabilidade

Julho 8

Set. 25

Evento especial sobre MDM, Nova Iorque

AG Debate temático sobre desigualdade

Julho 15
Escuta Informal e Interativa sobre
Imigração e Desenvolvimento –N. Iorque
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