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Na sede das Nações Unidas, os meses de setembro e outubro pa-
recem trazer consigo uma maravilhosa energia quando a Assem-

bleia- Geral (AG) convoca tomadores de decisões de todos os cantos 
do globo. Neste ano, a AG não foi exceção, proporcionou uma fase im-
portantíssima para impulsionar movimentos voltados a iniciativas sobre 
desenvolvimento e direitos humanos. VIVAT, uma vez mais, uniu suas 
energias às deliberações, ajudando a  assegurar tanto o compromisso 
com o direito dos povos indígenas como maior controle dos abusos por 
parte das corporações. Esta edição, com mais detalhes dessas iniciativas 
da ONU, aborda também as injustiças enfrentadas pelo crescente nú-
mero de imigrantes e os dois seminários em Papua Nova Guiné Paraguai 
que enriqueceram a comunidade VIVAT. 

Finalmente, esta edição inclui também uma despedida comovente. Após 
seis anos de serviços excepcionais, a Presidente da VIVAT, Ir. Maria 
Theresia e a Equipe Executiva, Pe. Felix Jones e Ir. Zelia Cordeiro vão 
deixar suas funções.  Seus incansáveis esforços e dedicação na defenso-
ria vão ser dolorosamente sentidos.  Entretanto, essa despedida é acom-
panhada também por calorosas boas vindas à nova equipe que continua-
rá o importante trabalho de VIVAT. Desejamos-lhes as bênçãos de Deus 
em seus trabalhos.    
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Entre 16 de setembro e 1º de outu-
bro a ONU convocou a 69ª ses-

são da Assembleia Geral (AG). A  AG, 
neste ano, atraiu um excepcional nú-
mero de chefes de estado , 120 no total, 
pois o mundo continua lutando sem-
pre mais com problemas interconec-
tados. O presidente da AG deste ano 
foi o Sr. Sam Kahamba Kutesa, eleito 
em junho passado. O Sr. Kutesa, atual-
mente Ministro de Relações Exteriores 
de Uganda, recebeu votação unanime 
dos países da África. Liderados pelo 
Presidente Kutesa, os chefes de estado, 
nessa assembleia expressaram grande 
preocupação com a contínua propa-
gação do vírus da Ebola, no Oeste da 
África, e com a crescente ameaça do 
extremismo no Oriente Médio. Por 
causa da  dimensão internacional des-
sas questões e do risco significativo 
que elas trazem ao desenvolvimento 
socioeconômico de dezenas de nações, 
os chefes de estado procuraram dar 
uma resposta vigorosa e coordenada 
da comunidade internacional. Além de 
trabalharem nessas questões recentes, 
os participantes da Assembleia Geral 
ocuparam-se não apenas em medir o 
progresso global na erradicação da po-
breza e na promoção dos direitos hu-
manos, mas, também renovaram suas 
promessas de prosseguir em direção a 
esses objetivos. 

Em uma palestra sobre o progresso 
do desenvolvimento, o Secretário 
Geral da ONU, Ban Ki Moon, dis-
se que nas duas décadas passadas a 
possibilidade de uma criança morrer 
antes dos cinco anos foi praticamen-
te diminuída pela metade. A redu-
ção significa que aproximadamente 
17.000 crianças foram salvas a cada 
dia. Além disso, os esforços na luta 
contra a tuberculose salvaram esti-
mados 22 milhões de vidas desde 

ASSEMBLEIA GERAL DA ONU – 69ª SESSÃO
PONDO EM PRÁTICA LIÇÕES DO PASSADO PARA 

UM FUTURO MAIS BRILHANTE

Abertura do 69º Debate Geral da Assembleia Geral

POS 2015

“Em 2015, lideranças 
mundiais vão tratar de 
uma nova agenda para 
o desenvolvimento e 
fazer ações decisivas 
para colocar o mundo 
num caminho susten-
tável para as gerações 
atuais e futuras”

o começo dos objetivos do primeiro 
milênio, em 2000. O secretário Moon 
frisou que as Metas do Desenvolvi-
mento para o Milênio (MDM) têm sido 
a maior campanha contra a pobreza na 
história. Entretanto, apesar desse pro-
gresso, muitas metas da redução da 
pobreza no Milênio não foram alcan-
çadas. Ainda há 1.2 bilhões de pessoas 
vivendo com menos de $ 1,25 por dia. 
Faltam-lhes assistência adequada à 
saúde, saneamento e moradia. Para re-
pararmos essas injustiças a 69ª Assem-
bleia Geral trabalhou intensivamente 
para impulsionar a próxima rodada das 

Metas do Desenvolvimento Sus-
tentável, que acontecerá de 2015 a 
2030.  Numa sessão sobre as Metas 
do Desenvolvimento do Milênio 
(MDM) as lideranças convocaram 
todos os atores, sejam governamen-
tais, dos negócios ou da sociedade 
civil, para continuarem a defender o 
desenvolvimento inclusivo. VIVAT 
também se pronunciou em favor das 
MDM, participando em consultas 
para chamar mais atenção dos direi-
tos humanos e da questão da pobreza, 
principalmente associadas à minera-
ção.  Refletindo a missão da VIVAT, 
a 69ª AG também tomou um tempo 
significativo falando dos direitos hu-
manos.  Especificamente, a Assem-
bleia elegeu 15 novos Estados para 
participarem no Conselho dos Direi-
tos Humanos,  departamento da ONU 
responsável pela promoção e prote-
ção dos direitos humanos no planeta. 
Por causa da atenção internacional 
sobre as questões do desenvolvimen-
to, demonstrada  na 69ª Assembleia 
Geral, VIVAT espera que todas as 
nações agirão com maior determina-
ção na conquista das metas atuais do 
MDG e a implementação do futuro 
no contexto pós – 2015.  
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A partir do impulso da Con-
ferência Mundial sobre os 

Povos Indígenas, de 23 de se-
tembro de 2014 a Organização 
das Nações Unidas ocupou-
-se diretamente da Conferên-
cia Mundial sobre Mudanças 
Climáticas. Essa sobreposição 
do tempo proporcionou à Con-
ferência grande participação e 
atenção da mídia. Importante 
notar que a conferência não in-
cluiu negociações diretas dos 
Estados membros. Porém, os 
objetivos de ambos atraiu muita 
atenção do público para o pro-
blema do clima e estimulou fu-
turas ações dos governantes du-
rante as negociações programa-
das para 2015. 

Para alcançar o objetivo de criar 
um clima político favorável , a 
Conferência sobre o clima foi 
precedida por uma Caminhada 
do Povo pelo Clima, evento or-
ganizado por grupos da socieda-
de civil. Enquanto a Caminhada 
tomou todo um fim de semana 
com palestras e conferencistas, 
o evento mesmo levou mais de 
300.000 pessoas a Nova Iorque. 
Num poderoso sinal de que as 
mudanças climáticas são uma 
questão especialmente preocu-
pante, milhares de pessoas de 
diferentes posições engrossa-
ram  a marcha de 3 milhas de 
percurso. A caminhada incluiu 

REUNIÃO DE CÚPULA DA ONU  
SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

MOBILIZAÇÃO DOS GOVERNOS, COMPANHIAS 
E POPULAÇÃO CONTRA MUDANÇAS CLIMÁTICAS

uma participação significativa de 
grupos religiosos da sociedade ci-
vil; também a equipe executiva da 
VIVAT, com outros colegas, par-
ticipou da caminhada.  Como um 
sinal ainda mais forte da partici-
pação religiosa a vigília climáti-
ca, feita por representes de grupos 
religiosos rezando por maiores 
ações  em torno do clima, ignorou 
o ponto de partida da marcha em 
uma ladeira próxima.  Essa forte 
demonstração do poder popular 
no apoio às ações climáticas con-
feriu uma memorável abertura à 
Conferência Oficial sobre o Cli-
ma , enfatizando que a proteção ao 
clima é um elemento essencial de 
qualquer agenda para o desenvol-
vimento. 

Em seguida à demonstração dra-
mática do apoio popular pela re-
dução das mudanças climáticas, 
a própria Cúpula deu prioridade, 
nas ações governamentais e nas 
dos setor privado, ao combate às 

mudanças do clima. Respon-
dendo a esse chamado, chefes 
de governos e homens de ne-
gócio do setor privado apre-
sentaram uma longa lista de 
objetivos e contribuições. Por 
exemplo, lideranças de mais de 
40 países, 30 cidades e deze-
nas de corporações comprome-
teram-se largamente a dobrar 
a taxa de eficiência energética 
para 2030 através da eficiência 
nos combustíveis veiculares , 
iluminação, aparelhos , edifí-
cios e energia distrital. Os paí-
ses também se comprometeram 
a um adicional de $2.3 bilhões 
para o Fundo Clima Verde, uma 
transferência de fundos do cli-
ma de nações desenvolvidas 
para nações em desenvolvimen-
to. Tais compromissos de todos 
os setores da sociedade vão aju-
dar a assegurar que comunida-
des pobres, que, embora tendo 
contribuído muito pouco para 
as mudanças climáticas, são 
as mais adversamente afetadas 
pelo fenômeno, estarão salva-
guardadas. 

A Equipe Executiva de VIVAT, 
que há tempo vem defendendo 
uma sociedade orientada ao ser-
viço das necessidades dos po-
bres, ficou imensamente alegre 
e esperançosa com a forte mobi-
lização dos grupos de base, que 
ajudou a alcançar esse objetivo. 

BUILDING ON the momentum of 
the World Indigenous  People’s  Con-
ference, the United Nations  com-
munity moved directly into the Cli-
mate Summit of 2014 on September 
23rd. The summit similarly over-
lapped with the General Assembly, 
drawing high-level participation and 
media attention. It is  important to 
note that the summit did not include 
any direct negotiations  by member 
states. Instead, the goal was to both 
draw greater public attention to the 
problems  of climate change and to 
galvanize future action by govern-
ments  during scheduled negotiations 
in 2015.

To meet this  goal of building greater 
political momentum, the Climate 

Summit was preceded by the Peo-
ple’s  Climate March, an event or-

ganized by civil society groups. 

While the March included a whole 
weekend of speakers  and confer-

ences, the event itself drew over 
300,000 participants to New York 

City. In a powerful signal to policy-

makers  that climate change is  an 
especially worrying issue, thousands 

of people from all backgrounds 
streamed down the 3 mile parade 

route. The march included signiÞ-

cant participation from religious civil 
society groups  and the VIVAT ex-
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UN CLIMATE CHANGE Summit

ecutive team joined the marchers 

along with many colleagues. As  a 
further sign of the strength of relig-

ious  participation, a climate vigil, 

Þlled with faith representatives  pray-
ing for greater climate action, over-

looked the march’s  starting point 
from a nearby hill. This  energetic 

and compelling display of people-

power in support of climate action 
provided a memorable opening to 

the ofÞcial Climate Summit, reem-
phasizing that climate protection is 

an essential e lement of any 

development agenda.  

MOBILIZATION	  BY	  GOVERNMENTS,	  COMPANIES	  AND	  ORDINARY	  PEOPLE	  AGAINST	  CLIMATE	  CHANGE
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Following the Climate March’s  dra-

matic display of popular support for 
a reduction to climate change, the 

Summit itself placed the spotlight on 

actions  by governments  and the pri-
vate sector to combat climate 

change. Responding to this  call, gov-
ernments  and business  heads came 

forward with a long list of goals  and 

contributions. For example, leaders 
from more than 40 countries, 30 cit-

ies  and dozens  of corporations, 
launched large-scale commitment to 

double the rate of global energy efÞ-

ciency by 2030 through vehicle fuel 
efÞciency, lighting, appliances, build-

ings  and district energy. Countries 
also pledged an additional $2.3 bil-

lion for the Green Climate Fund, a 

transfer fund for climate aid from 
developed to developing nations. 

Such commitments  from all sectors 
of society will help ensure that poor 

communities, who have contributed 

little to climate change but are the 
most adversely affected by the phe-

nomenon, will be safeguarded. The 
executive team at VIVAT, which has 

long advocated for a society oriented 

around serving the needs  of the 
poor, is  given hope by such an out-

come and overjoyed by the strong 
display of grassroots  mobilization 

that helped to achieve this goal. 

 (source: un.org)
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De 22 e 23 de setembro, marca-
dos por sua cor excepcional e 

hospitalidade, milhares de indígenas 
e seus defensores estiveram na Sede 
das Nações Unidas para Conferência 
Mundial sobre os Povos Indígenas. 
Os participantes da conferência tra-
balharam em direção a um objetivo 
comum , a adoção de um documento 
final de seis páginas. Membros de es-
tados e da sociedade civil negocia-
ram o conteúdo do documento, tanto 
na conferência como em consultas 
anteriores. VIVAT contribuiu ativa-
mente nesse processo de negociação 
ajudando a servir como voz de 5% da 
população mundial que se identifica 
como indígena. 

Em seu trabalho de defensoria VIVAT 
vem focalizando, há mais tempo, as 
questões indígenas, especialmente 
o direito de um consentimento livre, 
prévio e informado das comunidades 

indígenas. Esse direito, muitas vezes 
abreviado como FPIC, é fundamental 
para garantir às comunidades indí-
genas o controle de sua própria terra 
e a preservação de sua cultura. En-
tretanto, sobretudo em lugares onde 
suas terras contêm recursos naturais 
valiosos, os governos são muito rá-
pidos em ignorar esse direito a seus 
cidadãos indígenas e forçam as comu-
nidades a se relocarem ou debilitarem 
irreversivelmente seu modo de vida. 
Respondendo a essa procura global 
por maior defesa desse direito básico 
à autonomia, o documento expressa 
um forte compromisso com FPIC da 
parte de todos os/as seus assinantes. 
Sobretudo o parágrafo 3 de documen-
to, o primeiro não contendo introdu-
ções diplomáticas, exige “consultas 
ao povo indígena em questão ... para 
obter seu consentimento livre, prévio 
e informado”. Essa inclusão destaca-
da da frase representa uma vitória sig-

nificativa para os/as ativistas indíge-
nas e levou à aceitação do documento 
por larga escala de grupos da socieda-
de civil.

VIVAT também se sentiu orgulhosa de 
ter participado da conferência e está 
confiante de que essas palavras fortes 
serão correspondidas com ações con-
cretas para proteger, concretamente, os 
direitos dos povos indígenas. Falando 
na conferência, a defensora indígena 
laureada com o Prêmio Nobel da Paz, 
Rigoberta Menchú disse que “Esta-
belecemos um importante precedente 
com relação a nossos direitos. O sonho 
é que ele vai permitir uma vida prós-
pera a todas as pessoas beneficiadas 
nesse dia”. Continuando a defender 
o direito do FPIC e reconhecendo a 
rica contribuição das comunidades 
indígenas no mundo todo, a equipe 
executiva de VIVAT une-se na cele-
bração de tal conquista. 

CONFERÊNCIA SOBRE POVOS INDÍGENAS
RESTAURANDO O DIREITO DE AUTODETERMINAÇÃO ÀS

COMUNIDADES MAIS ANTIGAS DO MUNDO

FOR A FEW DAYS marked by their 
exceptional color and hospitality,  thou-
sands  of indigenous people and advo-
cates descended on the United Nations 
Headquarters from  September 22nd to 
23rd for the World Indigenous People’s 
conference. The conference participants 
worked towards a common goal, the 
adoption of a Þnal, six-page outcome 
document. Member states and civil soci-
ety negotiated the contents of the docu-
ment over the course of both the confer-
ence and earlier consultations. VIVAT 
contributed actively to this  negotiation 
process, helping to serve as a voice for the 
5% of the world population that identi-
Þes as indigenous. 

In its  advocacy work, VIVAT has  long 
focused on indigenous issues, especially 
the right to free, prior, and informed con-
sent for indigenous  communities. This 
right,  often abbreviated as  FPIC, is  critical 

VIVAT INTERNATIONAL 

UN INDIGENOUS PEOPLES’  CONFERENCE

to granting indigenous communities the 
ability to control their own land and pre-
serve their culture. However, particularly in 
settings where indigenous lands contain 
valuable natural resources, governments 
are too quick to compromise the right to 
FPIC of their indigenous citizens and in-
stead force communities  to relocate or irre-
versibly dilute their way of life. Responding 
to this  global demand for greater defense of 
such basic rights to autonomy, the outcome 
document prominently features a strong 
commitment to FPIC on the part of all 
signatories. Specifically, paragraph three of 
the document, the first paragraph not 
composed of diplomatic introductions, 
calls for “consultations  with the indigenous 
peoples concerned…in order to obtain 
their free, prior and informed consent.” 
This  conspicuous  inclusion of the phrase 
represents a significant victory for indige-
nous activists and led to the document’s  

RESTORING	  THE	  RIGHST	  TO	  SELF-‐DETERMINATION	  FOR	  THE	  WORLD’S	  OLDEST	  COMMUNITIES
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acceptance by a wide range of civil soci-
ety groups. 

VIVAT was also proud to have partici-
pated in the conference and is  confident 
that such strong words will be matched 
by concrete actions to protect the rights 
of the indigenous on the ground. Speak-
ing of the conference, indigenous advo-
cate and Nobel laureate Rigoberta Men-
chu affirmed that “We have set an 
important precedent with regard to our 
rights.  The dream  is that it will allow us 
to have a prosperous life for all the peo-
ples  benefited by this  day.” By continuing 
to defend such rights  to FPIC and to 
recognize the rich contribution of in-
digenous  communities worldwide, the 
executive team  at VIVAT also joins in 
the celebration of  such an achievement. 

“The vast majority of the world's genetic resources are found on indigenous peoples’ lands, and their specialized liveli-
hood practices and traditional ecological knowledge contribute signiÞcantly to low-carbon sustainable development, 
biodiversity conservation, sustainable use of biodiversity and maintaining genetic diversity.”  (source: un.org)

A grande maioria dos recursos genéticos é encontrada em terras dos povos indígenas e suas práticas 
especializadas de subsistência e conhecimento ecológico tradicional contribuem significativamente 
ao desenvolvimento sustentável de baixo carbono, conservação e uso sustentável da biodiversidade, 

mantendo assim a diversidade genética”. (fonte: onu.org)
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IMIGRAÇÃO 
UMA EXPERIÊNCIA DE FRONTEIRA

Um grupo de 19 pessoas reuniu-
-se em Tucson, Arizona, para 

uma experiência de imersão na mi-
gração pelo deserto. Essa experiência 
foi organizada através da Conferência 
dos Superiores Maiores Masculinos, 
de modo que havia várias pessoas de 
diferentes comunidades religiosas e 
coordenadoras de JUPIC. Durante es-
ses dias juntos, experimentamos vá-
rios aspectos da questão da imigra-
ção, passando parte do dia com uma 
organização que fornece água, ali-
mento e ajuda médica àquelas pes-
soas que atravessam o deserto para 
chegar à corte de imigração. 

A experiência mais tocante para 
mim, pessoalmente, foi o dia com 
os Samaritanos que vão até os 
trailers dos imigrantes e fornecem 
auxílio médico e água aos que ne-
cessitam. Num dia específico, via-
jamos até Warsaw Canyon, uma 
área remota, longe do Interstate. 
Não havia ninguém atravessan-
do o deserto, mas, encontramos 
uma área onde se via claramente 
que um grupo de migrantes havia 
acampado. As condições no deser-
to são traiçoeiras, o solo é seco e 
escorregadio. Sem um bom cal-
çado, é fácil cair e quebrar os os-
sos.  Ainda, o clima do Arizona é 
perigosamente seco, requerendo 
frequente hidratação. Muitos mi-
grantes que atravessam o deserto 
não estão equipados para as con-
dições adversas daquele ambiente. 

Arizona recebeu muita chuva no 
tempo de minha experiência de 
imersão. Essa chuva traz vida nova 
ao deserto e fornece grama fresca 

ao gado que pastoreia nas regiões mais 
montanhosas do Arizona, porém, essa 
chuva traz também condições árduas 
ao meio ambiente frágil do deserto. 
Nascentes secas enchem-se de água, 
gullies gush com torrentes de água e 
regiões baixas são inundadas. Muitos 
migrantes que tentaram atravessar o 
deserto nessas condições torrenciais 
provavelmente perderam suas vidas 
tentando procurar uma melhor. São es-
sas as realidades que os migrantes en-
frentam a cada dia.
  
Migração e as duras condições que 
a envolve é uma problemática não só 
dos estados Unidos. Envolve muitos 
problemas e injustiças, também em 
muitos outros países, ao redor do glo-
bo. Na União Europeia, por exemplo, 
muitos milhões de migrantes estão em 
condição irregular, o que significa que 
eles não têm seus documentos de imi-
grantes. México tem deportado mu-
lheres e crianças da América Central 
que tentam atravessar país para che-
garem à fronteira com os EUA. Mui-
tas dessas pessoas vulneráveis são de-

A GROUP of 19 gathered in Tucson, 
AZ for an immersion experience on 
migration across the desert.  This  expe-
rience was organized through the Con-
ference of Major Superiors of Men 
(CMSM), so there were several from 
various  religious  communities and JPIC 
coordinators/promoters. During our 
days together, we experienced many 
facets of the immigration issue,  from 
spending part of a day with an organi-
zation that brings water, food, and 
medical aid to those who cross the de-
sert to attending immigration court.  

The most memorable experience for me 
personally was our day with the Samari-
tans, who go out to the migrant trails 
and provide medical aid and water to 
those in need.  On that particular day, 
we traveled to Warsaw Canyon, a re-
mote area far away from the Interstate. 
We did not encounter anyone crossing 
the desert, but we did Þnd an area 
where a group of migrants had obvi-
ously camped. The conditions  in the 
desert are very treacherous, the land-
scape dry and slippery. Without good 
shoes, it is  easy to fall and break bones. 
Also, the climate of AZ is dangerously 
dry, requiring frequent hydration.  So 
many migrants  who cross  the desert are 
unequipped for the treacherous condi-
tions of  this environment.

Arizona had been getting a lot of rain 
around the time of my immersion expe-
rience. On the one hand, this rain brings 
new life to the desert and provides green 
grass  for the cattle that graze in the 
more mountainous regions of Arizona. 
On the other, this rain also brings haz-
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IMMIGRATION  Justice

ardous  conditions to the fragile desert 
environment. Dry riverbeds Þll with 
water, gullies gush with torrents of wa-
ter, and low-lying regions ßood. Many 
migrants, who tried to cross the desert 
under these torrential conditions, 
probably lost their lives  while trying to 
seek a better one. These are the realities 
that migrants face each day.

Migration and the harsh system that 
surrounds it are not only problematic in 
the United States, but also pose many 
problems  and injustices in many coun-
tries  around the world. Within the 
European Union,  for instance, several 
million migrants have "irregular status," 
which for many of them means they do 
not have their immigration papers. 
Mexico has been deporting women and 
children from Central America who try 
to cross through Mexico to get across 
the US border. Many of these vulner-
able people are deported back to condi-
tions of poverty and violence.  In some 

instances, children have been killed 
after arriving back to their home coun-
try. These are realities  that migrants 
face at an international level.

The issue of migration feels overwhelm-
ing at times, and one wonders what can 
be done to bring justice to such an un-
just system. One action that each one of 
us can take is to Þnd out about the UN 
Convention on the Protection of the 
Rights  of Migrants  and Members of 
T h e i r F a m i l i e s ( p l e a s e s e e : 
www2.ohcr.org). Since 2003, only 34 
countries have ratiÞed this convention, 
unfortunately the US not being among 
them. It is important for each one of us 
to Þnd out if our home country has 
ratiÞed this important convention. If 
your country has not, then it is 
important to do advocacy work around 
getting it implemented. This important 
convention ensures universal human 
rights for migrant workers  and their 
families.

AN	  EXPERIENCE	  ON	  THE	  BORDER

Br. Brian McLauchlin,SVD

ParMcipants	  of	  the	  CMSM	  Border	  Immersion

portadas em condições de pobreza 
e violência. Em algumas situações, 
as crianças têm morrido depois de 
haverem retornado a seu país. São 
realidades enfrentadas pelos mi-
grantes em âmbito internacional. A 
questão da migração ás vezes pare-
ce esmagadora e a gente se pergun-
ta o que pode ser feito para trazer 
justiça a esse sistema tão injusto. O 
que todos podem fazer é conhecer 
a Convenção da  ONU sobre a Pro-
teção aos Direitos dos Migrantes e 
Membros de suas Famílias (confi-
ra: www2.ohcr.org). Desde 2003, 
apenas 34 países ratificaram essa 
convenção e, infelizmente, os EU 
não está entre eles.  É importante 
para cada um/uma de nós procurar 
saber se nosso país de origem rati-
ficou essa importante convenção. 
Se não o fez, é importante fazer um 
movimento para que a ratifique. A 
Convenção assegura direitos huma-
nos universais aos trabalhadores mi-
grantes e suas famílias. 

Ir. Brian McLauchlin,SVD

Participantes da Imersão na Fronteira
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MIGRAÇÃO NA EUROPA
É TEMPO DE GENEROSIDADE

Há uma estimativa de 230 mi-
lhões de migrantes em todo o 

mundo, quer dizer, pessoas vivendo 
fora de seu país de origem. Ouvindo 
as notícias, esse número parece es-
tar aumentando diariamente. Com 
crises econômicas recorrentes e nú-
mero crescente de conflitos através 
do globo a crise parece continuar 
ainda por algum tempo. 

As pessoas estão mudando (e tem 
estado sempre) através e dentro das 
fronteiras, em todas as regiões e 
continentes. Algumas passam para 
um país vizinho, na própria região, 
estas perfazem aproximadamente 
40% do total da população migran-
te; outras atravessam várias fron-
teiras antes de se estabelecerem. 

No passado, a maioria das via-
gens era por conquistas, tráfico 
escravo e colonialismo. Hoje, os 
fatores de abandono do país são 
para evitar os conflitos e pela 
atração de pastagens mais ver-
des. Em muitas situações, aqueles 
que deixam suas comunidades de 
origem não têm outra escolha se 
querem sobreviver ou sustentar 
suas jovens famílias. 

Como resultado, quando se trata de 
emprego, ‘migrantes estão frequen-
temente em trabalhos sujos, perigo-
sos e degradantes’. Estão geralmen-
te vivendo na penumbra, sem os 
documentos necessários, com medo 
do futuro e incapazes de contribuir 
plenamente com seu novo país. 

Em primeiro lugar, viajar para ou-
tro lugar procurando trabalho pode 
ser uma jornada arriscada. Até 
agora, neste ano 3.000 mil pesso-

Worldwide it is estimated that there are 
more than 230 million migrants – that is, 
people living outside their country of 
origin. Listening to the news, that num-
ber seems to be growing on a daily basis. 
With recurring economic crises  and a 
growing number of conßicts across  the 
globe the increase is set to continue for 
some time yet.

People are on the move, across and 
within borders (and have been forever) in 
all regions and continents. Some cross 
into a neighbouring country in the re-
gion,  (this accounts for about 40% of the 
total global migrant population) while 
many cross several borders before they 
settle.

In the past much of the travelling was for 
conquest,  the slave trade and colonial-
ism. Nowadays, the push and pull factors 
are avoidance of conßict and the attrac-
tion of greener pastures. In many in-
stances those who get up and leave their 
home communities have no choice if 
they want to survive or support their 
young families.
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As a result, when it comes  to employ-
ment - ‘Migrants  are often to be found 
working in jobs that are dirty,  dangerous 
and degrading.’ They regularly live in a 
twilight zone, without proper papers, 
fearful for their future and unable to 
fully contribute to their new country.

In the Þrst place, travelling to another 
place in search of work can be a haz-
ardous journey. 
So far, this year 3,000 people have died 
as  they travel the seas  from North Africa 
to Europe. 

The island of Lampedusa, (Italy) has 
become well-known as a landing point 
for migrants and where many dreams 
have come to an abrupt end. And to get 

to this point they have already become 
indebted back home, paid off middle 
men and survived the high seas in over-
crowded boats.

But this  only tells  part of the supply side 
of the story. The other side is about the 
declining growth rate of populations in 
practically all countries of Europe and 
the growing need for more people to 

support an aging population. People 
are living longer and hence have a 
greater need for good enduring pen-
sions. More people will be needed in 
the workforce to keep those pensions in 
a healthy state.

In most European Union countries  life 
expectancy hovers around 80 years or 
above. About half of the countries in 
Europe have a negative birth growth 
rate. Ireland has the highest rate at 
1.77%. Bulgaria has the lowest at mi-
nus 0.78%. Some years  ago a Eurostat 
report stated that –‘the impact of 
population shrinkage, coupled with the 
ageing of key European societies, spells 
big problems for pensions, health and 
welfare systems across much of the 
union.’

Yet, despite these negative trends  with 
regard to population numbers the EU 
is  not very favourable towards accept-
ing more immigrants. In many socie-
ties there is a signiÞcant number of 
irregular migrants. They are making a 
great contribution towards the well-
being of the states  where they dwell. In 
the countries where they can work 
services would receive a major blow if 
these undocumented were to depart. 

It is  time for Europe to change its 
thinking about migrants. A more posi-
tive and ßexible approach to the solu-
tion of this issue would be welcome. 
Many other countries  in Asia and Af-
rica are more open to receive migrants 
in greater numbers. Is Europe open 
and generous enough to follow their 
lead?  They need to make a greater 
contribution than at present.

MIGRATION INTO Europe
TIME	  FOR	  GENEROSITY

 Fr. Edward Flynn, CSSp 	  	  

as morreram quando atravessavam o 
oceano do norte da África até a Eu-
ropa. A Ilha de Lampedusa (Itália) 
tornou-se conhecida como ponto de 
desembarque, aonde muitos sonhos 
chegaram a um fim abrupto. E para 
chegarem a esse ponto, essas pessoas 
já deixaram dívidas em casa, paga-
ram intermediários e sobreviveram 
ao alto mar em barcos superlotados. 

Entretanto, isso apenas fala de par-
te da estória. O outro lado é sobre 
o declínio da população em pratica-
mente todos os países da Europa e a 
crescente necessidade de mais gente 
para amparar a crescente população 
envelhecida. As pessoas estão viven-
do mais tempo e assim tem maior 
necessidade de pensões boas e dura-
douras. Mais pessoas serão necessá-
rias na força de trabalho para manter 
essa pensão em bom estado. 

Na maioria dos países da União Eu-
ropeia a expectativa de vida está ao 
redor de 80 anos ou mais. Cerca da 
metade dos países da Europa tem 
taxa de crescimento negativa. Irlan-
da tem o quociente mais alto, com 
1.77% e Bulgária, o mais baixo, com 
0,78. Há alguns anos, a reportagem 
da Eurostat disse que “o impacto 
da diminuição da população, jun-

tamente com o envelhecimento 
nas principais cidades europeias 
anunciam grandes dificuldades 
por pensões, saúde e bem estar em 
grande parte da União. 

No entanto, apesar dessas ten-
dências negativas com relação 
ao número de habitantes, a União 
Europeia não é muito favorável 
à aceitação de mais imigrantes. 
Em muitas cidades há um consi-
derável número de estrangeigos 
irregulares. Eles estão dando uma 
grande contribuição ao bem estar 
dos estados em que vivem. Nos 
países onde podem trabalhar, os 
serviços teriam grande colapso se 
eles tivessem que partir.

É tempo de que a Europa mude 
sua postura sobre migrantes. Uma 
abordagem mais positiva e fle-
xível na solução desse problema 
seria benvinda. Muitos outros 
países na Ásia e na África estão 
mais abertos a receber imigran-
tes em maior número. Será que a 
Europa é suficientemente aberta 
e generosa para seguir a liderança 
deles? Precisamos fazer uma con-
tribuição maior que a do presente. 

Pe. Edward Flynn, CSSp
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FROM AUGUST 4-8, 2014,represen-
tatives  of VIVAT International met in 
Pikyry, Paraguay for a VIVAT Interna-
tional Workshop.
 
In the workshop, there were several 
presentations by local resource persons: 
“Biblical Bases for Justice and Peace”; 
“Justice and Peace in the Social Doc-
trine of the Church”;  “The Current 
National Conjecture and the Work of 
Lobbying”;  and “The Experience of 
Human Rights in Paraguayan Context”.
 
The Executive team of VIVAT from 
New York and Geneva shared with the 
participants how VIVAT cooperates 

with the United Nations, particularly 
considering the shared objectives of 
both the UN and VIVAT International. 
The composition of the United Nations 
and its  different organs  were explained 
with special attention to how, as  VIVAT 
members, we can work with the UN. 
The participants  of the workshop were 
also informed of the process and impor-
tance of:
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PARAGUAY VIVAT Workshop 

1. The Universal Periodic Review car-
ried out by the UN as a way to verify
the dedication to human rights goals in 
each country and
2. CEDAW (Committee for the Elimi
nation of  Discrimination against 
Women) provides appropriate measures 
for women to enjoy their rightful place
and dignity and how countries could be 
made accountable for its 
implementation.

 
Presentations were given to reßect the 
global work of VIVAT International, but 
also provided several examples of col-
laborative efforts  between the interna-
tional and ever-growing number of na-
tionally organized VIVAT groups. Work-

shop participants  were informed about 
the process  of establishing a national 
ofÞce of VIVAT, taking into considera-
tion the legal requirements at the na-
tional and international level.  The na-
tional VIVAT Groups  of Argentina, 
Brazil,  and Chile shared their experi-
ences, achievements, and challenges  as a 
national organization.
 

RESOLUTION:
After reßecting on their experience in 
ministering with the people of Paraguay, 
the participants of the workshop identi-
Þed two priorities  for their ministry in 
the year ahead.
They felt that addressing these two 
issues will do much to enhance their 
collaboration with the people they serve. 
 
The priority issues are:
 1. TRAINING
a)  For the members of VIVAT, to sensi-
tize them to the needs of the communi-
ties and peoples they serve.
b) To sensitize/educate communities  to 
help them prioritize the problems they 
want to address and to empower them 

to take appropriate actions to overcome 
their problems.
 
2. LAND
The issue of land grabbing affects in-
digenous peoples,  farmers and urban 
dwellers.  We want to assist these com-
munities  in protecting their right to their 
land and prevent the degradation and 
destruction of the environment by land-
grabbers.

NINETY-‐ONE	  REPRESENTATIVES	  FROM	  ARGENTINA,	  BRAZIL	  AND	  CHILE

ParMcipants	  of	  VIVAT	  Workshop,	  Paraguay

PARAGUAI – OFICINA VIVAT
NOVENTA E UM REPRESENTANTES DA 

ARGENTINA, BRASIL E CHILE

De 4 a 8, 2014, representantes 
da VIVAT Internacional en-

contraram-se em Pikyry, Paraguai 
para o seminário de VIVAT Inter-
nacional. Nesse encontro, houve 
várias apresentações feitas por as-
sessores locais: Fundamentos Bí-
blicos para Justiça e Paz; Justiça 
e Paz na Doutrina social da Igreja; 
A conjuntura atual e os grupos de 
interesses (Lobby) e Experiên-
cia dos Direitos Humanos no con-
texto Paraguaio. 

A equipe executiva da VIVAT 
explicou aos participantes so-
bre como VIVAT coopera com 
as Nações Unidas, consideran-
do particularmente os objetivos 
partilhados, tanto os da ONU 
como os da VIVAT Internacio-
nal. Esclareceram sobre a com-
posição da ONU e de seus di-
ferentes órgãos, com especial 
atenção sobre como nós, mem-
bros VIVAT,  podemos trabalhar 
com a ONU. Os participantes da 
oficina foram informados, tam-
bém, sobre o processo e a impor-
tância de:

1. A Revisão Periódica Universal, 
feita pela ONU, como instrumento 
para verificar o empenho pelos di-
reitos humanos em cada país. 

2. CEDAW (Comitê pela elimina-
ção da Discriminação contra Mu-
lheres), oferece às mulheres medi-
das apropriadas para desfrutarem 
de sua dignidade e de seus lugares 
legítimos e mostra  como os países 
poderiam ser responsabilizados por 
sua implementação. 

Foram feitas apresentações para  o 
trabalho global da VIVAT Internacio-
nal, mas, também deu vários exem-
plos de esforços colaborativos  entre 
VIVAT I. e o crescente número de 
grupos VIVAT organizados nacio-
nalmente. Os /as participantes foram 
informados sobre o processo para 
estabelecer um escritório nacional 
VIVAT, levando em consideração os 
requisitos legais nas esferas nacional 
e internacional. Os Grupos VIVAT 
Nacional da Argentina, Brasil e Chile 
partilharam suas experiências, con-
quistas e desafios como uma organi-
zação nacional. 

Participantes do Seminário VIVAT - Paraguai

RESOLUÇÕES:
Após refletirem sobre suas experi-
ências no trabalho com o povo do 
Paraguai, os/as participantes da 
oficina identificaram duas priorida-
des para seus ministérios no próxi-
mo ano. Sentiram que focalizando 
estas duas questões vão aumentar 
sua colaboração com a população a 
quem servem:

1.TREINAMENTO
a) Para os membros VIVAT, sen-
sibilizá-los sobre as necessidades 
das comunidades e de pessoas com 
quem trabalham;

b) Ajudar as pessoas e comunidades 
a priorizarem os problemas a serem 
enfrentados e ajudá-los a tomar deci-
sões adequadas para superá-los. 

2 .TERRA
A questão da posse da terra afeta a po-
pulação indígena, agricultores e mora-
dores urbanos. Queremos acompanhar 
essas comunidades na luta pelo direito 
às suas terras e evitar a degradação e 
destruição do meio ambiente por ga-
nanciosos especuladores.
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Em Papua Nova Guiné – PNG, 
a vida pode ser violenta tanto 

para homens como para mulheres. 
Entretanto, as mulheres experimen-
tam um nível mais alto de violência, 
tanto física, emocional, sexual e mo-
ral. Em parceria com a Conferência 
dos Bispos Católicos e com Caritas-
-Austrália, o Coordenador de JUPIC 
– PNG, Pe. Philip Gibbs SVD, foi 
decisivo para organizar uma série 
de programas de capacitação para 
homens, com vistas à promoção da 
igualdade de gênero e do respeito. 
O principal formador é Paulo Balei-
nakorodawa, de Figi.

Os objetivos específicos da for-
mação dos defensores masculi-
nos são:
• Propiciar oportunidade para os 
homens de PNG explorarem suas 
atitudes com relação a questões 
relativas ao gênero, violência em 
geral, especialmente e violência 
baseada no gênero;

• Ajudar a construir uma perspec-

LIFE CAN BE violent for both 
women and men in Papua New Guinea 
(PNG). But women experience a high 
level of violence in many ways: physical, 
emotional, sexual, and in controlling 
behavior. 

Partnering with the Catholic Bishops’ 
Conference and with Caritas  Australia, 
PNG JPIC coordinator Fr Philip Gibbs 
SVD has been instrumental in arranging 
a series  of training programs for men, 
designed to promote gender equality and 
respect.  The principal trainer is Paulo 
Baleinakorodawa from Fiji. 

SpeciÞcally the objectives of the male 
advocates training is to:
• Provide an opportunity for PNG men 

to explore their attitudes towards  issues 
related to gender, violence and 
gender-based violence.

• Help build a perspective amongst men 
that clearly recognizes that gender-
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based violence is wrong and that they 
have a crucial role to play in its pre-
vention as well as in building allies 
with women to promote gender 
equality and eliminate GBV.

• Help PNG men understand how the 
process of socialization shapes our 
understanding of what it is to be a 
man or a woman, and how this un-
derstanding influences behavior and 
attitude.

• To help men reflect on the different 
forms of gender based violence in 
society, analyze the root causes of 
such violence and understand the 
impacts on women, children and 
men.

• To explore guidelines and strategies 
for ‘positive masculinity’ for men in 
PNG.

Over a hundred men have been training 
in three workshops.  These trained men 
are then expected to go and raise  

awareness  amongst other men and 
boys in their respective communities. 
Several months after each workshop 
the facilitators go to meet with those 
trained to assess  implementation of the 
plans  and to assist with advice.  The 
follow up also provides  an opportunity 
to identify those who will be selected 
for advanced training.  Some indica-
tions of change in perception that 
happened have come from  comments 
such as  “I feel very guilty now to know 
that I have been contributing to vio-
lence against women and girls as a 
man in this culture through my own 
attitudes  and behavior. Even when I 
see a woman being hit and I do not do 
anything to stop it, I am  contributing 
to violence against women.” 

Scenes may viewed at 
https://www.youtube.com/watch?v=qzfCj
4f7T-A

PAPUA NEW GUINEA

MALE ADVOCATES AGAINST GENDER-
BASED VIOLENCE - WORKSHOP

Fr. Philip Gibbls,SVD

PAPUA NOVA GUINÉ

Oficinas - Homens Advogam Contra a 
Violência de Gênero

tiva, entre os homens, que reconhe-
ça claramente que a violência de 
gênero é verdadeira e que eles têm 
um papel crucial na sua prevenção, 
como também em criar aliados para 
promover igualdade de gênero, 
eliminando, como consequência,  
toda a sorte de violência;

• Ajudar os homens de PNG a en-
tender como o processo de socia-
lização molda nossa compreensão 
do que deve ser um homem ou uma 
mulher e, como essa compreensão 
influencia o comportamento e as 
atitudes; 

• Ajudar os homens a refletir sobre 
diferentes formas de violência de 
gênero na sociedade, analisar as 
causas que estão na raiz de tal vio-
lência e entender o impacto sobre 
as mulheres, crianças e nos pró-
prios homens; 

• Explorar princípios básicos e es-
tratégias para uma “masculinidade 
positiva” em PNG.

Em três oficinas, mais de cem 
homens têm sido preparados. Es-
ses homens devem ajudar a criar 
consciência entre outros homens 
e rapazes, em suas respectivas co-
munidades. Após alguns meses, 
facilitadores vão se encontrar com 
os novos defensores para levar a 
efetivação dos planos e para assis-
ti-los em suas dúvidas. O acom-
panhamento oferece também a 
oportunidade de identificar aque-
les que serão selecionados para 
um treinamento mais avançado. 
Algumas indicações de mudanças 
de percepção que ocorrem vieram 
de comentários como “Sinto-me 
culpado agora em saber como, 
através de minhas atitudes e com-
portamento, tenho contribuído 
na violência contra as mulheres e 
meninas, nessa cultura. Mesmo se 
vejo uma mulher sendo espancada 
e não faço nada para defendê-la  
estou contribuindo para a violên-
cia contra as mulheres”.

Fr. Philip Gibbls,SVD
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Indústrias de mineração são 
como monstros para os cam-

poneses de Tumbak. De 11 a 13 
de setembro, 2014, os moradores 
de Tumbak, em Flores, Indonésia 
tiveram um pesadelo. Carros e 
escavadoras chegaram nas terras 
coletivas de Lingko Roga para 
extrair manganês. Os agriculto-
res protestaram e lutaram contra 
a companhia, Aditya Bumi Per-
tambangan. Uns 35 moradores 
de Tumbak, incluindo mulheres, 
continuaram a defender seus di-
reitos às suas próprias terras. 
Construíram uma cerca viva e 
bloquearam as estradas por onde 
os carros da companhia e escava-
doras estavam passando. Algu-
mas mães, disseram, tiraram suas 
roupas e, nuas, fizeram um pro-
testo contra a companhia que in-
vadiu suas terras para minerar. 

Em 13 de setembro, 2014, o che-
fe da Polícia de Manggarai de-
signou cerca de 20 policias para 

PEQUENOS AGRICULTORES
CONTRA MONSTROS

MINING	   CORPORATION is  like 

a monster for little peasants of 

Tumbak. From 11 to 13 Sept. 2014 
the villagers  of Tumbak in Flores, 

Indonesia had a nightmare. Com-

pany cars  and excavators came into 
their collective lands of Lingko Roga 

for operating manganese. The farm-
ers  did protesting and Þghting 

against the company, PT. Aditya Bumi 

Pertambangan. Some 35 villagers  of 
Tumbak including women kept de-

fending their rights to their own 
lands. They built up a living fence 

and blocked roads where company 

cars  and excavators  were passing 
through. Some mothers, reportedly, 

relinquished their clothes  and made 
a bare-chested act of protesting 

against the company which grabbed 

their land for mining. 
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ON	   SEPTEMBER	  13,	   2014, the 
chief of Manggarai Police deployed as 
many as  20 police members  for guard-
ing company cars  and heavy equip-
ment. The Policemen armed them-
selves  with 5  rißes  and 8 gas  water 

THE	   LOCAL	   POLICE	   of 
Manggarai institutionally 
backed up the company. They 
have often intimidated the 
little peasants, saying: "If 
you continue blocking  the 
road, then tomorrow you will 
be faced with a huge wall." 
The “great wall” means a se-
curity force coming up with a 
large numbers of police and 
army to keep security and 
protect some vital assets of 
mining company.

!LITLE PEASANTS Against Monsters

canes. The little peasants  and a few of 
women (mothers) tried to block the 
road, to hold and pull out the com-
pany cars. At the time, Fr. Simon 
Suban SVD, the JPIC coordinator of 
SVD Ruteng Province and a member 
of VIVAT International-Indonesia 
was  among the people. They held and 
pulled out the company cars. A po-
liceman roughly pulled his  arms  and 
pounded his  stomach until he fell-
down and lost consciousness  for an 
hour. Moreover, some peasants  and 
the SVD JPIC staffs  had been vio-
lated by some security forces  physi-
cally and verbally. Some were beaten 
and kicked with boots  and the others 
were pierced with sticks. In addition, 
a policeman chased a seminarian stu-
dent who  took a video camera and 
some pictures  as  they did a negotia-
tion with the villagers. 

A polícia local de Manggarai apoiou  institucio-
nalmente a companhia. Muitas vezes intimidou 
os agricultores, dizendo: ”Se vocês continuarem 
bloqueando a estrada, amanhã terão que enfren-
tar um enorme muro”. O “enorme muro” significa 
a força de segurança vindo com grande número 
de policiais e armas para manter a ordem e prote-
ger alguns bens vitais da companhia

guardar os carros da companhia e 
os equipamentos pesados. Os po-
licias armaram-se de 5 rifles e 8 
recipientes com gás. Os pequenos 
agricultores e algumas mulheres 
(mães) tentaram bloquear a estra-
da, detendo e empurrando para 
fora os carros da companhia. Nesse 
tempo, Pe. Simon Suban SVD, co-
ordenador de JUPIC da Província 
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tava entre o povo. Eles detiveram 
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nhia. Um policial, grosseiramente, 
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quando faziam negociação com os 
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Em 13 de outubro, 2014, apro-
ximadamente 1.500 pessoas de 

Manggareai, incluindo padres, ir-
mãs, leigos e leigas, estudantes ca-
tequistas e CSOs local fizeram um 
protesto pacífico contra mineração 
em três cidades, Ruteng, Borong e 
Labuan Bajo, simultaneamente, em 
todo o distrito de Manggarai. A ação 
foi organizada pela Igreja Católica 
da Diocese de Ruteng, em Flores 

Ocidental. O sínodo recente da Dio-
cese de Ruteng recomendou enfati-
camente o fim da mineração em todo 
o distrito de Manggarai, pois ela não 
traz benefícios econômicos às co-
munidades dos pequenos agricul-
tores. Além disso, ela tem causado 
destruição da floresta, contaminação 
da água potável e dreno em manan-
ciais. Ainda, as corporação mine-
radoras ativam o conflito social na 

população ao redor das 
minas e destroem locais 
culturais e sagrados da 
população local.

Um protesto semelhante 
também aconteceu em 
Jakarta, dirigido con-
tra instituições do es-
tado como a Comissão 
Nacional dos Direitos 
Humanos e o Quartel 
Nacional da Polícia.  O 
Fórum Nacional de so-
lidariedade foi organi-
zado por VIVAT Inter-
nacional- Indonésia, 
em colaboração com 
14 CSOs nacionais e 
dirigiu-se ao escritório 
da Comissão dos Direi-
tos Humanos e exigiu 
que ela revelasse publi-

camente as violações dos direitos 
humanos em Tumbak e em outros 
lugares, no entorno das minas, em 
todo o distrito de Manggarai. O 
Comandante da Polícia e a Polícia 
do distrito de NTT também foram 
instadas a conduzir um processo 
legal para investigar funcionários 
supostamente envolvidos em vio-
lentos ataques e intimidações con-
tra agricultores em Tumbak.

Hoje, há 21 licenças para minera-
ção outorgadas pelo governo atu-
al, no distrito de Manggarai, para 
extração de manganês e de ouro. 
O Fórum, portanto, pediu às au-
toridades locais para revogar ime-
diatamente todas as licenças e não 
deve mais emitir outras novas.

Paul Rahmat svd
Vivat Internacional – Indonésia

ON OCTOBER 13, 2013 some 
1.500 people of Manggarai in-
cluding priests,  nuns, lay people, 
catechists’ students and local 
CSOs did a peaceful protest 
against mining in three cities of 
Ruteng,  Borong and Labuan Bajo 
simultaneously in whole district of 
Manggarai. The simultaneous 
action was organized by Catholic 
Church of Ruteng Diocese in 
West Flores. The recent Synod of 
Ruteng Diocese highly recom-
mended stopping mining opera-
tion in the whole district of 
Manggarai because it does noth-
ing to provide economic beneÞts 

VIVAT INTERNATIONAL 

MASS RALLY  Against Mining 

for the little peasants’  communi-
ties. Moreover, it has caused the 
destruction of forests,  contamina-
tion of drinking water and drain-
ing wellsprings. In addition,  min-
ing corporations  trigger social 
conßicts among people around 
the mining location and destroyed 
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"We demand that the local 
government stop all min-
ing activities, revoke all 
mining business licenses 
(IUP), no longer issue new 
mining  permits in the dis-
trict," said Fr. Simon Tu-
kan SVD. 

cultural and sacred sites of local 
people. 

A similar protest action was also 
carried out in Jakarta focusing on 
some state’s institutions such as 
National OfÞce of Human 
Rights Commission and National 
Police Headquarters. Organized 
by V I VAT I n t e r n a t i o n a l -
Indonesia in collaboration with 
14 national CSOs, the National 
Solidarity Forum came to the of-
Þce of Human Rights Commis-
sion and urged it to publicly re-
veal the human rights violations 
in Tumbak and on the other 
places around mining sites  in 
whole district of Manggarai. The 
Chief of National Police and 
The NTT District Police as well 
were asked to conduct a legal 
process  to investigate the police 
ofÞcers allegedly involved in vio-
lent acts  and intimidation against 
peasants in Tumbak. 

To date there are 21 mining li-
censes issued by local govern-
ment in Manggarai districts  in-
cluding manganese and gold 
mining. The Forum,  therefore, 
asked the local authorities  to im-
mediately revoke all permits and 
should not issue new licenses. 

Paul Rahmat svd
VIVAT International-Indonesia

MANIFESTAÇÃO EM MASSA 
CONTRA MINERAÇÃO

“Exigimos que o governo local pare com todas 
as atividades mineradoras, revogue todas as li-
cenças de mineração comercial, não mais emi-
tindo permissão para mineração no distrito”, 
disse Pe. Simon Tukan, svd.
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QUERIDOS MEMBROS
VIVAT E AMIGAS/AMIGOS
Como meu tempo de Presidência 
de VIVAT Internacional chega 
ao seu final, gostaria de expres-
sar meu sincero agradecimento a 
todos/todas vocês que partilham 
de nosso sonho por um mundo 
melhor e que estão comprome-
tidos com esse sonho através de 
sua vida e missão.

VIVAT Internacional é um ins-
trumento que nos ajuda a dar voz 
aos sem voz, a fazer as lutas e os 
sofrimentos daqueles e daquelas 
vivendo na pobreza extrema co-
nhecidos no mundo.  

ADEUS 
2015 verá muitas mudanças. Em 
janeiro vou passar a presidência 
ao Padre Heinz Kulücke, Supe-
rior Geral SVD. Padre Heinz tem 
uma experiência muito rica no 
trabalho de base bem como no 
manejo de ONGs através de seus 
muitos anos como missionário 
nas Filipinas. Estou certa de que 
ele vai continuar a fazer VIVAT 
Internacional ainda mais útil 
como ferramenta pra todos/todas 
nós para sermos vozes proféticas 
no âmbito internacional. 

Vocês vão ver ainda mais mu-
danças acontecendo no ano que 
vem, desta vez, na Equipe exe-
cutiva, em Nova Iorque. Am-
bos, Ir.  Zelia Cordeiro e Pe. 
Felix Jones estão terminando 
seus mandatos . As palavras não 
podem expressar o que quero 
dizer para agradecer-lhes pelo 
serviço dedicado, competente, 

DESPEDIDA E ACOLHIDA
VIVAT INTERNACIONAL – NOVA PRESIDÊNCIA 

E NOVA EQUIPE EXECUTIVA

comprometido e amoroso duran-
te os seis últimos anos. Eles cor-
responderam satisfatoriamente às 
necessidades dos membros VI-
VAT, fizeram contatos e respon-
deram efetivamente aos eventos 
atuais, bem como prepararam 
membros VIVAT por toda parte, 
especialmente através de semi-
nários, oficinas e programas de 
estágio. É com gratidão que lhes 

DEAR	  VIVAT	  MEMBERS	  AND	  
FRIENDS,

As my time as a President of VIVAT 
International comes to an end, I would 
like to express  my sincere thanks  to all of 
you who share our dream for a better 
world and who are committed to this 
dream through their life and mission. 
VIVAT International is one of the in-
struments  that helps us to give the voice-
less a voice, to make the struggles and 
suffering of those living in poverty at 
and beyond the margins known to the 
world. 

GOOD BYE

2015 will see several changes. In January 
I will hand over the presidency to Father 
Heinz Kulücke, Superior General of the 
SVD. Father Heinz has rich experiences 
at the grass  roots level as well as in han-
dling NGOs through his many years of 
being a missionary in the Philippines.  I 
am  sure he will continue to make 
VIVAT International an even more use-
ful tool for all of us to be a prophetic 
voice on the international level. 

Members may feel even more the 
changes  that will take place in the Ex-
ecutive OfÞce in New York.  Both Sr. 
Zelia Cordeiro and Father Felix Jones 
are going to Þnish their term. Words 
cannot express  what I want to say in 
order to thank them for their dedicated, 
competent, committed and loving serv-
ice during the past seven years. They 
have closely followed the needs of 
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Farewell and Welcome

VIVAT members, have made contacts 
and have responded to actual events as 
well as trained VIVAT members 
around the world especially through the 
workshops and the internship pro-
gramme. It is with gratitude that we say 
good bye to them, knowing that also in 
the future VIVAT will be at the heart of 

their mission. We thank them  not only 
for their hard work, but also for doing 
it very consciously as a team. THANK 
YOU! 

As president I was able to do my serv-
ice only because of their constant sup-
port, concrete advice, help and hard 
work. 

VIVAT	  INTERNATIONAL	  -‐	  NEW	  PRESIDENT	  AND	  NEW	  EXECUTIVE	  CO-‐DIRECTORS

Sr. Maria Theresia, SSpS

VIVAT President - 2011- 2014

Fr. Heinz Kulücke, SVD

VIVAT President - 2015- 2017

Sr. Zelia Cordeiro, SSpS and Fr. Felix Jones, SVD
VIVAT International Executive Co-Directors - 2008 - 2014

Irmã Maria Theresia, SSpS
VIVAT Presidente 2011 -2014

Padre Heinz Kulücke, SVD
VIVAT Presidente 2015 - 2017
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YOU! 
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dizemos adeus, sabendo também 
que levarão VIVAT no coração 
de sua missão futura. Agradece-
mos-lhes não apenas pelo Tra-
balho, mas, também por o terem 
realizado, muito conscientemen-
te, como equipe. OBRIGADA! 
Como presidente fui capaz de fa-
zer meu serviço graças ao cons-
tante apoio, recomendações con-
cretas, ajuda e muito trabalho. 

Ir. Zelia Cordeiro, SSpS e Pe. Felix Jones, SVD 
Equipe Executiva de VIVAT Internacional – 2008-2014 
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BENVINDOS
Após dizer adeus, eu igualmente 
dou as boas vinda os novos mem-
bros da Equipe Executiva, Ir. He-
len Saldanha, SSpS e Pe.Robertus 
Mirsel SVD. Somos muito gratos 
a eles e às suas respectivas pro-
víncias por que disseram “sim” 
a esse serviço tão importante e 
desafiador. Irmã Helen é da Pro-
víncia Sul da Índia, assistente so-
cial e advogada de profissão, com 
vários anos de experiência nas 
questões de JUPIC, especialmen-
te com mulheres. No momento, 
ocupa o cargo de Secretária re-
presentando as Mulheres na Con-
ferência dos Bispos da Índia. Pe. 
Robertus é de Flores Ocidental 
e fez seus estudos de teologia na 
Indonésia e sociologia nos EUA 
e na Alemanha. Era professor e 
membro do grupo de pesquisas. 
Além disso, estava sempre en-
volvido nos assuntos do povo da 
base defendendo seus direitos 
contra o governo e companhias 
com interesses lucrativos. Desde 
2011 é o coordenador de JUPIC 
na Província de Flores. Ambos, 

A equipe VIVAT-USA per-
guntou a si própria: “como 
podemos fazer uma diferen-
ça nos Estados Unidos e no 
mundo usando o processo 
global da ONU”? Após re-
flexões, VIVAT – USA deci-
diu trabalhar como relatora-
-sombra sobre imigração 
usando a Revista Periódica 
Universal (UPR) A UPR é 
o processo no qual o Con-
selho de Direitos Humanos 
da ONU examina como 
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The VIVAT-USA team asked them-
selves, “How can we make a differ-
ence in the United States  and the 
world by using the UN’s  global 
processes?  After reßection VIVAT-
USA decided to work on a shadow 
report on immigration issues  here in 
the United States  using the 
Universal Periodic Review (UPR). 
The UPR is  a process  in which the 
UN Human Rights  Council exam-
ines  how each State is  fulÞlling its 

human rights  obligations  and com-
mitments. The United States  will be 
having its  next UPR in the 22nd 
session of the second cycle (May 
2015).

Since the topic of immigration 
issues  was  too broad, we focused the 
report on dealing with the separa-
tion of family members, especially 
of children from their parents  dur-
ing the deportation proceedings. 

Our shadow report presented es-
tablished facts  along with some rec-
ommendations  regarding how to 
remedy this  situation to the Human 
Rights  Council. With the increase of 
unaccompanied children crossing 
the USA border this  year, and the 
continuance of  deportation policies 
that break up families  under the 
Obama administration, this  report 
is  even more relevant. Read full re-
port.

WELCOME

After saying Good bye I equally wel-
come the newly appointed members 
of the Executive Team Sr. Helen 
Saldanha SSpS and Fr. Robertus 
Mirsel SVD. We are most grateful to 
them and to their respective Prov-
inces  that they have said “yes” to this 
important and challenging service. 
Sr. Helen is  from the Province of 
India South, a social worker and 
lawyer by profession and has  long 
years  of experiences  in JPIC issues 
especially with women. At present 
she serves  as the Secretary of the 
Women’s  Desk of the Bishops  Con-
ference of India. Fr. Robertus  is  from 
Flores West and has  done his  studies 
of theology in Indonesia and sociol-
ogy in the USA and in Germany. He 
was  teaching and a member of a re-
search team. Besides that he was  al-
ways  involved in advocacy work for 
people of the grassroots  in defending 
their rights  against the government 
and proÞt-driven companies. Since 
2011 he is  the JPIC coordinator in 

VIVAT-USA:  Universal Periodic Review

Sr. Helen Saldanha, SSpS

VIVAT International - 2015-2017
Fr. Robertus Mirsel, SVD

VIVAT International - 2015-2017

his  Province in Flores. Both, Sr. 
Helen and Fr. Robertus, have 
been involved in the National 
branches  of VIVAT International 
in their respective countries.   
Dear VIVAT members and 
friends, change is  a sign of life. 
And VIVAT INTERNATIONAL 
is  all about LIFE. We trust, that 
the journey we made together so 
far will continue with new faces 
and in new places. As  people car-
ing for life, we continue to believe 
that a better world is  possible, not 
with weapons and war, but in the 

power of the Spirit. In this  regard 
our present world situation puts  
before us  big challenges  and we 
are urged to respond with faith, 
hope and in a nonviolent way. 

May God bless  all of us, but es-
pecially Fr. Heinz, Fr. Robertus 
and Sr. Helen who take over new 
responsibilities in the coming 
three years  as  well as  Sr. Zelia 
and Fr. Felix who prepare them-
selves for new missions.

 Sr. Maria Theresia Hörnemann SSpS 	  	  
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tanto Ir. Helena como Pe. Robertus 
tem estado envolvidos nas equipes 
nacionais da VIVAT Internacional, 
em seus respectivos países.

Queridos membros VIVAT, amigos 
e amigas, mudança é sinal de vida. 
E VIVAT Internacional é tudo sobre 
VIDA. Confiamos que a jornada que 
faremos juntos, de agora em dian-
te, continua com novas faces e em 
novos lugares. Como pessoas que 
cuidam da vida, continuamos acredi-
tando que um mundo melhor é possí-
vel, não com armas e guerras, mas no 

poder do Espírito. Nesse sentido a 
situação mundial, hoje, coloca-nos 
grandes desafios e somos chama-
das a responder com fé, esperança 
e de maneira não violenta.

Que Deus nos abençoes a todos e 
a todas, especialmente a Pe. Ro-
bertus e a Ir. Helen que assumi-
rão novas responsabilidades nos 
próximos três anos, bem como Ir. 
Zelia e Pe. Felix que se preparam 
para uma nova missão.

Ir. Maria Theresia Hörnemann

VIVAT-USA: Revista Periódica Universal

cada Estado está cumprindo 
suas obrigações e compro-
missos quanto aos direitos 
humanos.  AS Nações Unidas 
vão ter sua próxima UPR na 
22ª sessão do secundo perío-
do (Maio 2015). Como o as-
sunto sobre imigração é tão 
amplo, focalizamos a repor-
tagem tratando da separação 
dos membros da família, es-
pecialmente das crianças de 
seus país durante os procedi-
mentos da deportação. Nosso 

repórter –sombra apresenta 
fatos acontecidos juntamen-
te com algumas recomenda-
ções sobre como remediar tal 
situação no Conselho de Direi-
tos Humanos. Com aumento 
de crianças desacompanhadas 
cruzando a fronteira neste ano 
e o prosseguimento da política 
de deportação que separa fa-
mílias, sob a administração de 
Obama, essa reportagem é ain-
da mais relevante. ( Read full 
report.)


