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QUERIDOS LEITORES E QUERIDAS LEITORAS,
BEM VINDOS À 65ª EDIÇÃO ONLINE DE
VIVAT NEWSLETTER!
Esta edição trata de relatos e
informações
sobre
assuntos
globais ligados ao desenvolvimento
social, mudanças climáticas e
preocupações com a segurança.
Inclui também reflexões sobre
as mulheres, no que se refere à
dignidade e igualdade como a ONU
está preparando para a 60ª Sessão
da Comissão sobre a Condição das
Mulheres.
Localmente temos narrações sobre
povos indígenas lutando por sua
identidade e direitos humanos
básicos (Brasil, Índia e Papua
Ocidental/Indonésia). Em nível
regional, membros do Comitê
Coordenador das Igrejas e Redes
de Mineração tiveram sua reunião
anual em Bogotá, Colômbia. É
uma iniciativa ecumênica de
organizações baseadas na fé que
lutam contra a exploração pela
mineração e pelas indústrias
extrativas com seus impactos nas
comunidades e no meio ambiente.
Estamos contentes em partilhar

uma reflexão breve sobre o
seminário em Madri, Espanha. Em
sua colocação final, os membros
decidiram continuar trabalhando
com migrantes e refugiados e
apoiá-los quando seus direitos
humanos forem violados.
As duas últimas estórias são
experiências partilhadas por um
de seus membros. Janet Tellis nos
dá uma percepção sobre a vida de
Riangs, uma das comunidades mais
vulneráveis do nordeste da índia;
Genoveva da Costa Amaral, falou
sobre seu estágio no escritório da
VIVAT em Nova Iorque.
Aguardamos sua opinião e pedimos
que partilhem conosco seus casos
de sucesso e suas preocupações.
Nosso agradecimento especial
aquelas/aqueles de vocês que
contribuíram com artigos para
essa edição de VIVAT Newsletter e
outras no passado, como também
aos nossos editores e tradutores/
tradutoras.
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De MDGs para COP 21
PREOCUPAÇÃO GLOBAL COM A CRISE AMBIENTAL
A
crise
ambiental
tornou-se
uma das maiores preocupações
da comunidade mundial, até o
momento, especialmente quando
inter-relacionada aos aspectos do
aquecimento global, mudanças
climáticas, aumento do nível do mar,
e etc que já afetaram a vida de muita
gente deste planeta. Muitos têm
expressado profundas preocupações
através de ações concretas globais,
regionais, nacionais e locais.
Papa Francisco, em sua Encíclica
“Laudato Si” (maio 2015) lembrounos de nossa “responsabilidade
compartilhada” pela terra, como
“nossa casa comum” e “nossa mãe”.
Ele também chama nossa atenção
sobre a necessidade de defender
e proteger os direitos do meio
ambiente, uma questão que tem
sido levantada muitas vezes pela
sociedade civil durante palestras
sobre mudanças climáticas desde a
Conferência do Rio de Janeiro, em
2012.
As Nações Unidas empenharamse em incluir questões ambientais
entre seus objetivos para o
desenvolvimento da agenda. Ao
estabelecer os quinze anos da agenda
do desenvolvimento do milênio,
2000 - 2015, incluíram nela também
questões ambientais. MDGs 7
menciona o fato explicitamente como
parte da Agenda do Desenvolvimento
das Nações Unidas.
Como as MDGs estão para expirar

neste ano, a ONU propôs outros 15
anos de agenda, chamado de Metas do
Desenvolvimento Sustentável (SDGs),
na qual as questões ambientais estão,
outra vez, fortemente presentes, mas
com mais detalhes específicos. Sete
dos dezessete SDGs estão direta ou
indiretamente relacionados a temas
ambientais. Isso indica a seriedade
da ONU e da Comunidade Global em
decidir por adotar esse desafio global.
Dando
prosseguimento
às
deliberações das SDGs, a Conferência
da ONU sobre Mudanças Climáticas
(ou COP 21) teve lugar em Paris, entre
30 de novembro e 11 de dezembro
de 2015. Os 196 países participantes
chegaram ao chamado “Acordo de
Paris em 12 de dezembro de 2015”.
De particular importância é o artigo 2
do Acordo que declara:
Artigo 2º
1) O acordo tem por fim reforçar
a resposta global à ameaça das
mudanças climáticas, no contexto
do Desenvolvimento Sustentável e
esforços para erradicar a pobreza,
inclusive através de:
(a) Manter a média do aumento da
temperatura média global abaixo de
2 Cº acima dos níveis pré - industrial
e envidar esforços para limitar o
aumento da temperatura a 1,5 Cº
acima dos níveis pré-industrial,
tendo consciência de que isso iria
reduzir significativamente os riscos e
impactos das mudanças climáticas;
b) Desenvolver a habilidade de

adaptar-se aos impactos adversos
das mudanças climáticas e criar
resistência e baixas emissões de gás
de efeito estufa. Fazer as finanças
fluírem
consistentemente
com
o percurso rumo maneira a não
ameaçar a produção de alimentos;
c) Fazer as finanças fluírem em
direção ao desenvolvimento de baixas
emissões de gás estufa e resiliência
climática.
2) Esse acordo será implementado
para refletir equidade e o princípio
de comum, mas, diferenciando
responsabilidades e respectivas
capacidades à luz de diferentes
circunstâncias nacionais.
Para
VIVAT
Internacional,
o
compromisso com a proteção do meio
ambiente é fundamental em muitos
países onde membros VIVAT estão
trabalhando, fazendo programações
para despertar a consciência entre
seus próprios membros e das
pessoas com quem trabalham. Eles
também fazem trabalhos de defesa
para prevenir os efeitos prejudiciais
da mineração em países em
desenvolvimento. Ações locais foram
feitas no Brasil, Argentina, Indonésia,
Índia e em alguns outros países por
membros VIVAT, tanto nacional
como globalmente. A ONU e VIVAT
Internacional, em colaboração com
outras ONGs, iniciaram o Grupo
Mineração de Trabalho com foco nas
questões ambientais.

Unidos pela segurança, diálogo e paz
O CONSELHO DE SEGURANÇA DA ONU APROVA RESOLUÇÃO SOBRE O COMBATE AO TERRORISMO.
ALGUMAS AÇÕES FUNDAMENTAIS
Sexta Feira, 20 de novembro de
2015, o Conselho de Segurança
das Nações Unidas aprovou a

resolução nº2249/2015 exortando
os países a combater o terrorismo.
Essa resolução apoiada pela França

convoca os países a agir contra o
terrorismo, especialmente contra
ISIS/ISIL.

A
Resolução
condena
os
acontecimentos de novembro de
2015, na França bem como os ataques
terroristas prévios praticados pelo
ISIS/ISIL, ocorridos em 26 de junho,

tomem todas as medidas necessárias
para prevenir ou reprimir ataques
terroristas cometidos em território
sob o controle da ISIS/ISIL, na Síria e
no Iraque pelo ISIS ou outros grupos
terroristas ou negócios
associados
com Al
Qaeda ou outro grupo
terrorista incluido na
Lista de Sanções da
ONU.
Finalmente,
ela exorta os Estados
Membros a aumentar
seus esforços para
impedir que terroristas
estrangeiros
vão à
Síria e Iraque e evitar
o financiamento do
terrorismo.
Foto: PE. Leo Kl éden, sid., membro VIVAT e Coordenador SVD da
resoluções
Província Ende (Camisa Azul ) e Senhora Sioti Halimah, Presidente da Várias
Fundação Wasilongo. Fonte: Flores Bangkit
do Conselho já são
aplicadas
na
luta
em SOUSSE (Tunísia) e 10 de outubro contra grupos terroristas. Há sanções
em Ancara, em 31 de outubro contra a Al Qaeda e organizações/
em Sinai, em 12 de novembro em indivíduos relacionados, com o
Beirute, e todos os demais ataques objetivo de prevenir a entrada de
cometidos por ISIS/ISIL, como a combatentes estrangeiros em grupos
tomada de reféns e assassinatos como o Estado Islâmico ou ainda
e diz que considera todos esses outro comércio proibido de óleo ou
terroristas uma ameaça à paz e a antiguidades com o Estado Islâmico.
segurança. A Resolução também Antes da Resolução acima, o
afirma que qualquer ação contra ISIS/ Conselho de segurança adotou a
ISIL deve ser tomada de acordo com Resolução nº 2170/2014 de 15/08
a ONU. Charter, leis humanitárias de 2014, condenando o enorme
internacionais e lei dos direitos e disseminado abuso dos direitos
humanos. Reafirma que aqueles humanos por grupos extremistas no
que cometerão tais atos terroristas, Iraque e na Síria, sob Capítulo VII das
ou violações dos direitos humanos Nações Unidas.
ou de leis humanitárias devem ser Nesse interim, os membros VIVAT
considerados responsáveis.
Ade- iniciaram atividades em pequena
mais, essa resolução também chama escala para promover a paz e a
os Estados Membros da ONU que proteção em comunidades onde eles
tiverem a capacidade de fazê-lo, que trabalham e atendem. A primeira

é uma iniciativa de Tim Relawan
Kemanusiaan
Flores
(Truk-F),
Equipe de voluntários para serviços
humanitários,
em Maumere,
pequena cidade na Ilha de Flores,
Indonésia. TRUK-F providencia abrigo
para vítimas de violência doméstica,
de conflitos étnicos e o tráfico de
pessoas. Alguns programas, como
a cura do trauma e autoajuda são
conduzidos para proteger as vítimas.
Outra boa iniciativa foi iniciada e
desenvolvida por membros VIVAT em
uma pequena cidade na mesma ilha,
onde vivem cristãos e muçulmanos.
Nessa vila, alguns SVD estão
envolvidos
em programas onde
seminaristas candidatos a serem
padres católicos fazem seu trabalho
pastoral ensinando em Pesantren
Walisongo, uma Escola Islâmica de
Ensino Médio, desde 2002. O objetivo
desse programa é o de desenvolver
compreensão mútua, aceitação,
tolerância religiosa de ambos os
lados. Participando do programa,
ambos, cristãos e muçulmanos
deverão ter a capacidade de colaborar
e de combater o radicalismo religioso
e o fundamentalismo. Essa espécie
de prática é conhecida, muitas vezes,
como “diálogo em ação”.
VIVAT Internacional vai continuar
a trabalhar lado a lado de outras
agencias para criar um mundo
mais justo e pacífico para todas
as pessoas, especialmente por
aquelas em situação desesperadora
através de muitas atividades como
treinamentos, seminários, retiro em
paz, no diálogo inter-religioso e na
reconciliação.

Dignidade e igualdade para mulheres e homens
60ª SESSÃO DA COMISSÃO SOBRE O ESTATUTO DA MULHER
A Comissão
A Comissão da ONU sobre a
condição da mulher (CSW) é a mais
importante organização internacional
de alto nível comprometida que o
avanço da igualdade de gênero e do

empoderamento da mulher. Ela foi
estabelecida como uma comissão
funcional pela resolução (II) da
ECOSOC, em 21 de junho de 1946 e
tem sido fundamental na luta pela
igualdade de mulheres e homens

por décadas.
A Comissão Pela
Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra as Mulheres, o
Ano Internacional da Mulher (1975),
A Década pelas Mulheres da ONU:
Igualdade, Desenvolvimento e Paz

(1976 - 85) e quatro Conferências
Mundiais sobre as Mulheres,
realizada na Cidade do México (1975),
Copenhagen (1980), Nairóbi (1985),
Beijing e a Plataforma de Beijing
para Ação (1995) são alguns dos
maiores eventos e plataformas que
impactaram positivamente a vida das
mulheres para sempre. Enquanto o
foco nas três primeiras décadas era no
direito legal e político das mulheres,
enquanto que as subsequentes
concentraram-se na luta por
igualdade de gênero. A aprovação
da Declaração sobre a Eliminação
da Violência contra as Mulheres em
1993 e a indicação pela ONU de um
Relator Especial sobre a Violência
contra Mulheres em 1994, são alguns
dos marcos nas questões envolvendo
a violência contra as mulheres. ONU
Mulheres estabelecido em 2011 é o
secretariado da CSW.
(http://www.unwomen.org/en/csw/
brief-history#sthash.1FcPbQEb.dpuf
A sessão anual da CSW60
A Sessão anual de duas
semanas, que acontecerá
de 14 a 24 de março de
2016 na sede da ONU, em
Nova Iorque, é a plataforma
onde os representantes dos
Estados Membros da ONU,
Organizações da Sociedade
Civil e Entidades da ONU
discutem e deliberam sobre
assuntos e medidas que
afetam a vida das mulheres e
os direitos iguais de gênero nos
campos político, econômico
e social no mundo, focalizando a
Declaração de Beijing em 1995 e
Plataformas de Ação, a recente
adoção da Agenda de Ação de Addis
Abeba em 2030 e a Agenda 2030 pelo
desenvolvimento sustentável. A meta
nº 5 das 17 metas do Desenvolvimento
Sustentável é a igualdade de
Gênero. Ela concede mandato
específico para alcançar a iguadalde
de gênero e o empoderamento
de todas as mulheres e meninas.
O tema prioritário do CSW60

“Empoderamento das Mulheres e
a ligação com o desenvolvimento
sustentável leva-nos a essa meta.
E mais, o tema revisto da ASW é “A
eliminação e prevenção de todas
as formas de violência contra as
mulheres e meninas de acordo com
o que segue nas conclusões da 57ª
sessão.
ONGS no CSW
O Fórum CSW será um evento
importante durante o CSW60 para
reunir a sociedade civil Organizada
pelo Comitê das Ongs sobre o Status
da Mulher, NY o Fórum esse evento
representa uma oportunidade de
preparar os ativistas para discutir
e clarificar questões prioritárias
relativas às mulheres e meninas,
interligar, fazer estratégias, partilhar
as melhores práticas e mais
importante,
juntar
declarações
para influenciar os governos na
implementação das resoluções e

tratados e providenciar redação para
as conclusões em comum. O Fórum
NGO CSW inclui o Dia da Consulta
(13 março 2016), a Recepção e várias
temáticas nos Eventos Paralelos
durante a Comissão, que são voltados
a preparar a plataforma para a
CSW60 especialmente na emergência
de questões e tendências. A proposta
final será escrita e submetida à
Comissão sobre a Condição das
mulheres e Mulheres da ONU para
posteriores discussões e disseminação

para

outras

agências

da

ONU.

ONG CSW/NY e VIVAT Internacional
A ONG apoia o trabalho da
Comissão da ONU sobre o estatuto
das mulheres e Mulheres da ONU e
defensores dos direitos das mulheres
e o avanço das Mulheres e Meninas
em todo o mundo. Isso proporciona
um fórum para trocas de informações
e discussões substantivas sobre
questões e políticas relacionadas às
mulheres e gênero, uma estratégia
para promover a igualdade de gênero.
Em seu trabalho com os comitês de
ONGs sobre a Condição das Mulheres
em Genebra e Viena, a Ong CDW/NY
apoia a Plataforma de Beijing para
Ação, Resolução 1325 UM Segurity,
as Metas do Desenvolvimento
do Milênio e a Convenção para a
Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Contra as Mulheres
(CEDAW) http//www.ngocsw.org/.
A Ong CSW/NY manteve viva
questões sobre os direitos
das mulheres e o avanço de
mulheres e meninas durante
todo o ano. Houve reuniões
regulares a cada mês e
eventos paralelos foram
programados em ocasiões
importantes
quando
reuniões de alto nível, tais
como a Assembleia Geral da
ONU acontecem na ONU.
Como membro organizador
VIVAT Internacional participa
dessas reuniões, aprende
e contribui nos subcomitês
trabalhando na CSW60.
Como parte do subcomitê de
defesa e redes, VIVAT submeteu uma
declaração sobre as condições das
mulheres (CSW) e a participação ativa
das ONGs é essencial para a comissão
sobre o estatus das Mulheres e sem
interligação e colaboração não se
pode esperar por um novo mundo.
É somente juntando as mãos que
podemos fazer as lideranças serem
responsáveis pelo compromisso que
fazem pela igualdade de gênero.
Helen Saldanha

ESPANHA: Fortalecendo o ramo nacional
DECLARAÇÃO DO WORKSHOP NACIONAL DE VIVAT INTERNACIONAL EM MADRI
violação dos direitos humanos que
ofende a dignidade das pessoas,
levando-as a viver na pobreza,
sofrer violência , desenraizamento e
destruindo a criação.
Reconhecemos e valorizamos a
rede com outras organizações,
colaborar
em
nossa
missão
congregacional com migrantes.
Como membros VIVAT internacional e
coerentes com esse trabalho, fazemos
ações conjuntas de denúncias e
intervenções com os governos local,
nacional e internacional.
Como membros VIVAT presentes na
Espanha estamos comprometidos a :
Declaração do Seminário sobre
Justiça, Paz e Integridade da Criação,
organizado por VIVAT Internacional,
acontecido em Madri, Espanha de
19 a 23 de outubro d 2015. Quarenta
participantes, compreendendo 9
entre 12 congregações religiosas,
que são membros e membros
associados da VIVAT: Missionários
do Verbo Divino, Missionárias Servas
do Espírito Santo, Missionários
Combonianos, Irmãs Missionárias
Combonianas, Missionários Oblatos
de Maria Imaculada, Missionários
Espiritanos, Adoradores do Sangue
de Cristo, Irmãs da Assunção e
Irmãzinhas da Assunção.
O objetivo deste seminário foi
explorar a possibilidade de criar
VIVAT Internacional na Espanha,
promovendo a consciência entre os
membros sobre VIVAT internacional
e identificar questões de JUPIC no
contexto da Espanha e criar um plano
de ação para lidar com elas.
Entre os tópicos vistos durante
o
seminário
estavam,
VIVAT
Internacional: história, visão, missão,
atividades com relação à defesa nos
grupos de base e UM; Sistemas UM

como plataforma para o trabalho de
promoção da dignidade e direitos
humanos, erradicação da pobreza,
desenvolvimento
sustentável,
empoderamento das mulheres,
mudanças climáticas, cultura de
paz, migração, refugiados e povo
indígena. O desfecho positivo
na conclusão do seminário foi a
prontidão para começar o ramo da
VIVAT internacional na Espanha com
base em Madri, como refletida nas
declarações feitas pelos participantes:
Nós, quarenta membros e membros
associados da VIVAT Internacional,
de nove Congregações Religiosas/
Instituições e dezoito nacionalidades,
participamos do seminário nacional
organizado por VIVAT Internacional
que aconteceu em Madri, Espanha, de
19 a 23 de outubro de 2015. Refletimos
sobre vários temas relacionados
com justiça, paz e integridade da
criação no contexto da Espanha
e também internacionalmente e
buscamos caminhos para conectar
isso aos sistemas da ONU à luz
da dignidade humana e direitos
dos
marginalizados.
Estamos
profundamente consternados pela

•

•

•

Continuar trabalhando com
migrantes e refugiados apoiandoos quando seus direitos humanos
são violados;
Fazer ações conjuntas em
denúncias de violação dos
direitos humanos de migrantes e
refugiados;
Usar a mídia e procurar
meios práticos e efetivos de
organização nacional. O Reino
de Deus urge-nos a trabalhar
com os desfavorecidos “para
que todos tenham vida e vida
em abundância” (Jo.10:10).
Colocamos nossa confiança na
ação do espírito que nos precede
e nos acompanha.

Assinam:
Missionários do Verbo Divino;
Irmãs Missionárias Servas do
Espírito
Santo;
Missionários
Espiritanos; Irmãs Missionárias
Combonianas;
Missionários
Oblatos de Maria Imaculada;
Adoradoras do Sangue de Cristo;
Irmãs da Assunção e Irmãzinhas
da Assunção.
Modeste M.Osung, SVD

COLOMBIA: Não mate nós e a mãe natureza!
REUNIÃO DO COMITÊ DE COORDENAÇÃO DE IGREJAS E REDE DA MINERAÇÃO, EM
BOGOTÁ, 11-14 DE NOVEMBRO, 2015.
mineradoras perante a
própria Comissão de Justiça
e Paz, apresentando datas
falsas ou distorcidas às
dioceses,
autoridades
religiosas e governamentais
em seus diferentes níveis
organizacionais.
Graças ao Observatório
sobre
conflitos
na
mineração na América
durante
a
Padre Dario Bossi , um membro associado da VIVAT Internacional (extrema direita) é Latina,
um dosos participantes da reunião.
conferência, foi possível
internacional de numerosas situações
analisar a situação atual
e conflitos causados pelas mesmas dos conflitos entre companhias
Os primeiros dois dias, graças
companhias mineradoras e seus sub mineradoras
e comunidades
à coordenação do Secretariado
contratantes. Os representantes de afetadas, bem como projeções da
Nacional do Ministério Social da das
VIVAT Internacional na Coordenação mineração, preços internacionais e
Igrejas Católicas da Colômbia, a visita
da Rede Igrejas e Mineração foram outros fatores relacionados à megafoi conduzida até a Vila de Marmato,
Br. Victor Hirch SVD e Pe. Dario Bossi. mineração.
na Diocese de Pereira. Lá, as Igrejas e
Os membros do Comitê
Coordenador da Rede
tiveram sua reunião anual
em Bogotá, Colômbia,
entre 11 e 14 de novembro
de 2015. As igrejas e a
Rede Mineração é uma
iniciativa ecumênica de
organizações baseadas na
fé que trabalham contra
a exploração de minas e
indústrias extrativas e seu
impacto nas comunidades
e no meio ambiente.

a Comissão das Mineradoras visitaram
artesanatos de residentes locais
que estão enfrentando a investida
da Companhia Colômbia Ouro, que
adquiriu direitos de mineração e
ameaça estender a mineração em
larga escala e a céu aberto, o que
coloca em risco a sobreviventes
da comunidade que depende da
mineração para sua sobrevivência.
A Vila Marmato está situada numa
montanha com reservas de ouro,
onde, por mais de 400 anos os
moradores têm conseguido que
não haja nenhuma intervenção
reguladora do Estado que lhes
asseguraria a saúde, segurança, e
quadro regulatório para indústria de
artesanato.
As Igrejas e a Comissão Mineradora
confirmaram
suas
identidades
e aquelas das organização da
qual fazem parte, procurando
essencialmente levar as disputas
das mineradoras ao alcance das
Nações Unidas, como também para
providenciar suporte com visão

A Comissão confirmou seu trabalho
de animação baseado em 5 áreas:
Trabalho em Comunidades e grupos;
Rede Conjunta e Parcerias; Teologia
e Espiritualidade; Comunicação
e Relações Institucionais entre as
Igrejas.

Neste ano as Igrejas e a Comissão
de
Mineração
tiveram
a
oportunidade de apresentar sua
posição sobre mineração à Pontifícia
Comissão de Justiça e Paz
da
Santa Sé, acompanhando pessoas
profundamente afetadas, à Roma.
Elas denunciaram o sério impacto
ecológico, a falta de sustentabilidade,
pouco cuidado com o meio ambiente,
a falta de concordância social
sobre mineração, como também
concordância entre as companhias
e Estados com concessões vagas e
pouco proveitosas, com impactos
altos e demorados nas comunidades
e no ecossistema.
A Comissão analisou em seguida, a
procura preocupante por alianças e
justificações da parte das companhias

A Comissão apreciou a posição
doutrinal que a recente carta
encíclica do Papa Francisco “Laudato
Si” oferece, que mostra que a Igreja
Católica se posiciona em defesa de
nossa “casa comum”. Os esforços
das igrejas locais e dos agentes de
pastoral comprometidos com as lutas
das comunidades afetadas também
foram reconhecidos. Além disso,
foram consideradas de grande valor
as colocações feitas por algumas
Dioceses e Conferências Episcopais
da América Latina, defendendo as
comunidades, vendo o impacto e
denunciando os efeitos negativos
da mineração. O compromisso de
Igrejas e Mineração em acompanhar
comunidades religiosas, associações
e organizações com inspiração na
fé, em seus esforços para fornecer
o acompanhamento, contribuir nas
lutas e movimentos contra todas as
atividades e seus impactos foram
renovados.
O Comitê Coordenador comprometese a ajudar de maneira rápida,

horizontal e participativa, associando
sua batalha contra mega-mineradoras
a outras organizações eclesiais e
sociais. Decidiram apresentar o
caso à Comissão Interamericana de
Direitos Humanos e promover diálogo
contínuo para cooperação com o
Secretariado Católico de Caridade
da América Latina, bem como com
a Conferência Latino-Americana dos

Bispos – CELAM.
No último dia, a comissão teve a
oportunidade de ouvir sobre as
atividades sociais das organizações
da Igreja trabalhando com residentes
locais na Colômbia, apreciando o
grande trabalho de informação,
treinamento, aconselhamento e
advocacia que elas realizam.
Finalmente, a Comissão reiterou seu

interesse em realizar uma Assembleia
de Organizações Religiosas que
trabalham com as pessoas e
comunidades afetadas pela megamineração, durante 2016.
Por Victor Hirsch, SVD
VIVAT Argentina

INDONÉSIA: : Conserve acesa a chama da esperança
SEMINÁRIO SOBRE DIREITOS HUMANOS EM SORONG: 14 - 17 DE OUTUBRO DE 2015
gritou: “A Igreja ensinando sobre a
dignidade, direitos humanos, justiça
e paz é maravilhoso. Mas onde
está a voz profética da Igreja hoje?
Nós, o povo Marind, corremos risco
de extinção. Nossas terras foram
roubadas (por MIFEE corporação
transnacional). Por quê a igreja
silencia sobre isso?” Em tom
desanimado uma pessoa
leiga pastor/diácono, Victor
Motombri, clamava: “Nós,
papuásios nos tornamos
católicos por causa da
pregação do missionário
franciscano, OSA e MSC no
passado”. Agora, o direito
à vida do povo indígena
Papuasio está ameaçado.
As Ordens e Congregações
Religiosas tem que assumir
a responsabilidade moral de
A violação dos Direitos
salvar os indígenas Papuas.
Humanos em Papua Ocidental FOTO: Senhora Neles Tebay, Coordenadora da Rede Papua Paz e iniciadora do
As
violações abomináveis
é terrível e sistemático: debate Jakarta – Papua falando no seminário em Sorong, 14-17 de outubro
contra os direitos humanos
de 2015.
assassinatos,
intimidação,
estão acontecendo diante
terror,
estigmatização
particularmente na Igreja Católica, é de nosso próprio nariz. A cultura da
de
separatistas,
alcoolismo,
morte é real, deve ser confrontada.
bastante alto.
violência
doméstica,
AIDS/HIV,
“A Igreja precisa refletir e reafirmar
corrupção, anexação de terras Os papuanos, porém encaram
sua posição, seu papel”, disse Neles
coletivas de povos indígenas, zombeteiramente e agitados quando
Tetebay, Coordenador da Rede de Paz
destruição
de
florestas
em a Igreja se cala em meio a violação
em Papua de o iniciador do diálogo
escala massiva, diminuição da dos Direitos Humanos e a violência
Jacarta-Papua: “é por causa da Igreja,
população de indígenas Papuanos estrutural acontecida em Papua
ela é uma testemunha da violação
e o desaparecimento de tribos Ocidental.
dos direitos humanos em Papua”. A
Melanésias em Papua.
Bernadeth Mahuse, uma liderança Igreja é desafiada bem como se
Isso aconteceu há mais de meio de um grupo de mulheres Papuanas, desafia a si mesma a perguntar, onde
De 14 a 17 de outubro foi realizado um
seminário sobre Direitos Humanos
em Sorong, Papua Ocidental que
contou com a participação de 60
participantes de vários grupos de
interesse da Igreja, como ativistas
da Igreja Católica, Coordenadores de
JUPIC das dioceses e congregações
religiosas, pastores e párocos
com
trabalho
pastoral,
religiosas,
grupos
de
mulheres de Papua, ONGs
locais,
academia,
VIVAT
Internacional,
Indonésia,
Franciscanos
Internacional
e Assistente Geral – OSA. Os
participantes mal puderam
imaginar
o
poder
do
seminário disseminado da
Igreja Católica, de Papua e
Jakarta a Genebra e Roma.

século e faz de Papua um campo
de massacre humano extremo no
planeta.
Em meio a essas violações dos
direitos humanos, os indígenas
paduanos devotam um lampejo de
esperança nas igrejas. A confiança
dos Papuanos indígenas nas igrejas,

está sua posição e que papel ela
vai jogar em meio dessa situação
horrível? A Igreja deve tomar uma
posição e então agir de fato.
A igreja e o poder de sua vasta rede
é um capital social decisivo para
trabalho de defesa (advocacy) dos
direitos humanos em Papua. Assim,
uma das principais recomendações
do encontro em Sorong foi a de
aprimorar as vozes proféticas e ações

das igrejas em Papua, Indonésia, Ásia
Pacífico e a Igreja universal (Vaticano).
Além disso, capacitar de construir
e reforçar bases estruturais dos
indígenas Papuásios, comunidades
Cristãs, juventude e mulheres, como
também documentar, reportar e
publicar a situação dos direitos
humanos em papua é a futura agenda
de trabalho do amplo network da
Igreja Católica para Papua.

Conservar brilhantemente acesa a
chama da esperança, em Papua, hoje,
é o chamado e o desafio histórico
da Igreja Católica e de pessoas de
boa vontade. VIVAT Internacional
Indonésia tem o privilégio de ser
parte deste movimento e dessa
caminhada.
Paulo Rahmat, SVD
VIVAT Internacional indonésia

ÍNDIA: Nossa terra, nossa vida
PROGRAMA DE TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO PARA POPULAÇÕES
INDÍGENAS EM ODISHA
Aproximadamente 5000 pessoas
indígenas (Adibasi) de cada vila do
conselho do Distrito de Sundargh
e diferentes partes do Estado de
Odisha, como também renomados
advogados, acadêmicos, ativistas
sociais, lideranças e experts de
diferentes partes do país
como
colaboradores
encontraram-se
para
realizar um programa
de conscientização em
massa,”. A Governança
na 5ª Área programada.
“Esse evento aconteceu
de 18 a 20 de novembro
de 2015, em Jhirpani
Jhirpani
ground,
Rourkela,
Odisha
Índia, foi organizado
por “Sundargarh Jilla
Adibasi - Mulbasi Bachao
Manch” Fr. Nicholas Barla, SVD,
membro de VIVAT International,
fez parte do Comitê Organizador.
O encontro foi de grande
relevância pelo fato da mudança
de cenário no país, precipitada pelo
desenvolvimento provocado que
empurra Adibasis para as margens,
levando à condições de fome,
perda da condição de subsistência e
migração forçada.
A

condição

dos

Adibasis

foi

piorando com o passar dos anos.
A porcentagem dos Adibasis nos
distritos do norte de Odisha é de
mais de 50%. Os documentos da
Constituição têm catalogado tribos
e tem ações afirmativas na proteção
de seus direitos às terras, florestas e

água. Entretanto, hoje há frustrações
e desespero quanto às políticas dos
governos que fizeram aumentar a
tomada de terras pelas companhias
e grupos de negócios; direitos
sociais, culturais, e econômicos
dos Adibasis estão ameaçados.
Há abertas violações dos direitos
humanos. Há violações de provisões
constitucionais pelo Estado e outros
– STs. Todos os apelos, petições,
caminhadas de protesto, diálogos
com a administração do Distrito,

incluindo o governador, não tiveram
resultados.
Esses assuntos foram tratados no
programa de treinamento. No final do
programa os participantes fizeram um
declaração conjunta que pedia que
todas as leis e regras em consonância
com a Constituição
conhecidas por Áreas
Catalogadas e Tribos
Catalogadas,
PESA
e FRA (Direitos da
Floresta e julgamentos
da Suprema Corte que
sustenta os direitos
das Tribos). Os planos
devem ser barrados e
ser declarados nulos
e inválidos no Estado,
incluindo entre outros,
o ato de Tomar Terras,
2015; a lei sobre Bhu
Bank, etc.
Os
participantes
também
condenaram a Companhia TATA
pelo assassinato de 14 Adibasis e
ferimento de muitos Kalinga Nagar
em Jaipur distrito de Odisha. Eles
exigem terminantemente, que tais
companhias não devem ser admitidas
nas áreas Adibasi.
NICOLAS Barla, SVD
VIVAT Internacional
Índia

SUDÃO SUL : A voz dos servos e servas do Senhor
CARTA ABERTA DOS MISSIONÁRIOS NO SUDÃO SUL A TODA A
COMUNIDADE DE MAPUORDIT E A DIOCESE DE RUMBEK
golpe quando estávamos numa
viagem rotineira do hospital a
Rumbak. Na viagem de volta, na área
perto de Makur Agar, um grupo de 3
homens armados saiu de trás de uma
vegetação alta e forçou o motorista a
parar com a arma apontada. Nosso
motorista acelerou, mas quando
o carro passou os bandidos, eles
atiraram pela janela de trás e Pe.
Placide foi seriamente ferido.

No dia de hoje, 12 de outubro de
2015, nós, Missionários Combonianos
da comunidade de Mapuordit,
escrevemos a vocês, à comunidade
inteira de Mapuordit, já que vocês
são o povo com quem estamos
totalmente engajados em nosso
serviço Cristão, juntamente com
outros grupos pastorais. Isso expressa
o sentimento de todos os membros
de nossa Comunidade Comboni,
presentemente em Mapuordit.
Chega um tempo em que cada um
de nós está confuso, desafiado
e
desencorajado.
Estamos
profundamente
entristecidos
pelo recente eventos chocantes
que afetou violentamente nossa
própria Comunidade Comboni; além
disso, pela gradual desintegração
da pacífica comunidade com a
qual trabalhamos ao longo desses
22 anos. Nossos corações estão
feridos, por isso precisamos partilhar
nossos sentimentos com vocês,
nossos irmãos e irmãs em Cristo.
Muitas pessoas da Diocese e de Lakes
State, devem estar conscientes e
experimentam o crescente nível de
ilegalidade e conflitos tribais que
estão literalmente rasgando o tecido

da vida da família, relacionamentos,
interações sociais cordiais, direito de
ir e vir, acesso seguro à educação e a
saúde, e ocasiões de louvar e celebrar
os Sacramentos. Isso é mais evidente
em nossa região de Mapuordit com
violentos choques entre diferentes
clãs.
Pessoas vivendo nas periferias da
cidade têm medo de dormir em sua
própria casa à noite e há muitas
dessas famílias que se mudam para a
vila ou procuram um abrigo seguro à
noite, seja em instalações de escolas
ou de hospitais. O hospital, agora,
tem um grupo permanente de 6
polícias comunitárias instalados pela
Administração, com um mandato
sobre o hospital que, à noite sofre
ameaças e ataques dos agressores.
A angústia do momento, o
desapontamento bem como a luta
espiritual são causadas pelos recentes
acontecimentos de 11/09/2015 no
qual, nosso assistente paroquial, Pe.
Placide Majambo, levou tiros em suas
costas, durante uma emboscada do
veículo do hospital muito bem visto e
reconhecido pelas pessoas que vivem
nas ruas quando viajamos tantas
vezes, ida e volta até Rumbek.
Não pensávamos experimentar tal

O objetivo principal desta carta é
pedir às autoridades e idosos desta
vila, Payan, County e State, para
fazerem esforços concretos e
reais para enfrentar a situação de
deterioração que vemos ao nosso
redor. Como podemos constatar
que esses esforços estão sendo
realizados?
1. Queremos que a comunidade
pelo menos mostre respeito
pelo trabalho que estamos
fazendo aqui e colabore
respeitando e apoiando a
propriedade e o funcionamento
normal da Missão – Hospital,
Escolas,
Centro Pastoral;
pedir à comunidade que seja
responsável,
contribuindo,
também financeiramente com
os serviços oferecidos para
cuidar dos vários poços na área,
consertá-los quando quebrados
e não considerar a Missão como
uma fonte de água, alimentos,
educação serviços de saúde e
todas as coisas que cada família
deveria lutar elas mesmas para
conseguir.
2. Queremos que a autoridade
competente pressione o governo
para fazer uma campanha pelo
desarmamento em Lakes State.
Queremos que as autoridades
garantam a segurança de cada
pessoa em Mapuordit e da

comunidade mais ampla.
3. Nós apoiaríamos uma discussão
em instância apropriada do
Governo e da Autoridade Local
com relação ao aumento da
segurança na área.
Finalmente,

queremos

assegurar

as pessoas desta área que nós
permanecemos a serviço delas e
oferecemos nossa oração diária de
agradecimento àqueles em Cristo
e à comunidade mais ampla que
realmente luta para construir uma
nova Mapuordit, um novo Estado e
Nação pelos caminhos que puderem.

Seus em Cristo,
Comunidade Missionária Comboni
de Mapuordit Membros Associados
VIVAT Internacional

BRASIL: Audiência na OEA
UMA NOTA DE WASHINGTON, DC

Representando VIVAT Internacional,
eu fiz parte da Audiência na
Comissão Interamericana de Direitos
Humanos da Organização dos Estados
Americanos, em Washington, DC,
realizada em 20 de outubro de 2015.
Foi realizado um intenso trabalho
preparatório da documentação
para esse propósito e para obter a
aprovação para a audiência. Havia
mais de 500 pedidos pela audiência,
o que mostra a extensão dos
problemas relacionados à mineração
e seus impactos. Entretanto, a
Comissão aprovou apenas 53 pedidos
de Audiência.
A Audiência tratou de dois
casos específicos: O pedido de
reassentamento de Piquiá de Baixo –
Açailândia – Maranhão, afetada pela
poluição das atividades mineradoras
da Companhia Vale, S.A. e Violência
Contra povos indígenas no Brasil.

Em ambos os casos nós registramos
a violação dos Direitos Humanos
e a violação dos direitos a terra e
território. Pedimos a realização desses
direitos pelo Governo Brasileiro,
de modo que a população afetada
possa viver com o mínimo básico
garantido constitucionalmente. Em
geral, nossos pedidos aos direitos de
terra e território não são um favor
que estamos pedindo do governo, é
a Constituição Federal que o torna
obrigatório que sejam demarcados,
defendidos e monitorados.
A referida audiência aconteceu
em 20 de outubro de 2015,
durante a 156ª sessão da Comissão
Interamericana de Direitos Humanos
e foi um esforço colaborativo das
seguintes Instituições: Associação
de Moradores de Pequiá; Federação
Internacional de Ligas dos Direitos
Humanos; Federação Internacional

pelos Direitos Humanos; Aliança
Internacional de moradores; Rede
pelo direito de moradia; Justiça
Global; Ong Humana com base no Rio
de Janeiro, Brasil, Justiça nos Trilhos e
Vivat Internacional.
Representando a comunidade de
Pequi de Baixo, o presidente da
ACMP Edwars Dantas Cardinal e
os Advogados Danilo Chamas e
Raphaela Lopes fizeram intervenções
na audiência. Jimena Reyes e Jairo
Godinho
(VIVAT
Internacional)
estavam presentes. A pedido do
Conselho Indigenista Missionário
(CIMI), Fian Internacional e Justiça
Global, Cleber Buzzato (Advogados
do CIMI); Lindomar Terena (liderança
Indígena e Eliseu Lopes Guarani
Kaiová (liderança Indígena) fizeram
considerações sobre o tema da
violência contra Povos Indígenas no
Brasil.
Jairo Gordinho SVD
Membro da VIVAT Internacional

ÍNDIA: Minha jornada com os vulneráveis
OS RIANGS, UMA COMUNIDADE INDÍGENA EM TRIPURA, NORDESDE DA ÍNDIA
Minha permanência entre os
Riangs, uma das mais vulneráveis
comunidades indígenas, foi uma
jornada rumo à margens pouco
familiares. Os Riangs, logo percebi,
tinham respostas a algumas crises
ecológicas e econômicas. Os Riangs
são diferentes e únicos em suas
tradições, cultura e enfoques sobre
terra, vida e religião. Fiquei de fato,
fascinada pela sua rica herança
cultural. Um estudo em profundidade
iluminaria o mundo,
estava
convencida. Apesar de reconhecer
que tal pesquisa consumiria tempo e
energia, abracei-a com muita alegria.
O ousado e comprometido povo havia
partilhado comigo como passam
noites sem dormir, temerosos de
que grupos de cunho separatista os
tomassem como alvo. As restrições
sobre seus movimentos dentro do
Estado é um motivo a mais para seus
sofrimentos. Fui até vilas distantes
caminhando por quatro horas através
de florestas montanhosas. Tive
que me adaptar a algumas agruras
e noites sem dormir: insetos e
roedores correndo no quarto em que
eu dormia, não havia eletricidade,
nem banheiro.
Com o pouco da linguagem que
aprendi, conversava com eles. Apesar
de tudo, havia uma alegria de estar
entre eles. Apesar de terem o mínimo
básico, eles me convidavam para tudo
que tinham. Vivendo e trabalhando
perto deles nas atividades de
mulheres, desenvolvimentos sociais,
especialmente nos programas de
empoderamento
das
mulheres
ajudou-me a aprender mais sobre
eles, seus costumes e rituais.
Num Seminário Nacional sobre
sincretismo na Índia, intitulado
‘Dimensões Culturais e Religiosas’,
acontecido nos dias 21 e 22 de
novembro de 2015, o livro Riang of
Trioura, de Janet Florine Tellis foi

lançado durante a sessão inaugural
pelo Prof. Dhrubajyoti Saikia.
O livre destaca as lutas da vulnerável
tribo para sobreviver nas mudanças
rápidas da sociedade moderna.
Mudar é um ingrediente da existência
humana que lida com a transformação
social. É um processo que substitui o
velho pelo novo. Os Riangs não são
uma exceção. Conforme o senso de
2011 os Riangs são o segundo maior
grupo tribal com uma população
de 188,220 indivíduos. O Ministério
Federal da Moradia em seu Sexto
Plano designou os Riangs como Grupo
Tribal Particularmente Vulnerável
com base em seu grau de tecnologia
pré-industrial, extremamente baixo
nível de leitura população declinante
ou estagnada.

Os Riangs são nômades naturalmente.
Foram nutridos pela natureza e pelos
recursos naturais. Sobrevivem de
frutas, vegetais, peixes e animais.
Suas atividades de coleta de
alimentos são caça, pesca e cultivo
de jhum. Com Jhum eles produzem
tudo o de que precisam. Entretanto,
agora eles estão sendo empurrados
para a periferia sob o pretexto de
desenvolvimento. Hoje estão como
um grupo isolado entre as outras

comunidades empurradas para a
periferia de montanhas e vales na
moda do desenvolvimento. Eles estão
na sola do desenvolvimento. Estão na
wedges usando a vida cultura tribal
tradicional. Mudanças rápidas trazem
novos desafios aos Riangs. Muitos
permaneceram na terra tradicional
e outros migraram para as cidades
e vilas em busca de vida melhor,
ocupação e educação.
Há mudanças sociais devido aos
vários programas de bem estar social
do governo ou de ONGs. Isso resultou
em mudanças significativas em
seu estilo de vida, hábitos, aspecto
cultural e religião.
Um dos graves problemas enfrentados
pela comunidade hoje, é a perda da
propriedade da terra. Como outras
comunidades indígenas na Índia e no
mundo todo. Os Riangs são também
vítimas de invasões de terras por
não tribais e do governo, em nome
do desenvolvimento e urbanização.
As iniciativas de desenvolvimento
tomadas pelo governo não os
alcançam e é incapaz de protegêlos da marginalização. A parte
dominante da sociedade os excluiu da
história predominante da civilização
humana.
Diariamente enfrentam
muitas atrocidades por trás do véu
de políticas do governo e já é tempo
de que tais questões sejam tratadas.
O preparo de lideranças comunitárias
para trazer mudanças construtivas
em suas vidas é um desafio. Ficar
com eles é tomar o caminho menos
pisado.
Ir. Janet Tellis SSp´S
VIVAT Internacional
Índia

Meu estágio com VIVAT Internacional
A ESTÓRIA DE IRMÃ GENOVEVA AMARAL
presidentes da China, Mongólia,
Congo, Vietnã e Turquia. Todos
trataram de sucessos e de fracassos
nas áreas de implementação dos
Direitos Humanos. A sessão sobre
as metas do Desenvolvimento
Sustentável
focalizado
no
comprometimento dos Estados
Membros com a implementação do
SDGs na sociedade.

Os três meses de meu estágio com
VIVAT Internacional deu-me muitas
oportunidades
para aprender e
para meu crescimento pessoal.
Não apenas tive de primeira mão
o entendimento das funções da
VIVAT, sua visão, missão, objetivos
e metas, mas também tive acesso
à Sede das Nações Unidas para
participar de diferentes eventos que
tiveram lugar na Sede da ONU como
também de reuniões e programas de
advocacia pelos comitês de várias
ONGs em diferentes locais. Um
dos primeiros eventos aconteceu
durante meu período de estágio foi
a 70ª Assembleia Geral da ONU, que
aconteceu de 25 a 27 de setembro
de 2015 e contou com a presença
do corpo legislativo de países do
mundo todo e alguns representantes
de ONGs. Essa assembleia tratou de
questões relacionadas aos objetivos
do Desenvolvimento Sustentável.
Em 28 de dezembro, assisti a um
debate temático de alto nível na
Assembleia Geral da ONU, o que
me deu uma noção de como os
membros de Estado levam as
discussões, apresentam relatórios e
deliberam em questões importantes
para sua nação. A primeira parte
das discussões foi sobre os Direitos
Humanos,
apresentado
pelos

A reunião do Comitê e discussões que
assisti foram sobre o Tráfico Humano,
questões ambientais (especialmente
sobre a mineração), Igualdade
de Gênero, Paz e Segurança das
Mulheres, Trabalho de Meninas e
Religiosos na ONU. Por fazer parte
integrante do Comitê das Ongs, VIVAT
internacional colaborou ativamente;
os Comitês das ONGs reúnemse mensalmente para tratar das
questões que precisam ser levadas
à ONU. Compreendi que quando
se trabalha nesse nível, é muito
importante dar as mãos aos outros,
pois é junto com os outros que os
objetivos podem ser alcançados.
Além de reuniões, fui assistir, com
outros membros internos, o evento:
“A terceira menina do ano diz o que
pensa” que marcou a celebração do
Dia Internacional da Menina, no dia 9
de outubro de 2015, na sede da ONU.
O principal objetivo desse evento
foi o de reconhecer o os direitos das
meninas e encorajá-las a quebrar
a cultura do silêncio e começar
a lutar por seus direitos. Todo o
programa conduzido por meninas,
incluiu facilitação, palestras, poesia,
contação de histórias, canções
e monólogos que acentuam os
direitos, várias formas de injustiças
e de romper o silêncio, contra toda
forma de violência contra meninas/
mulheres. Em suas falas e outras
apresentações elas pediam a todos
os governantes e às sociedades o
respeito aos direitos humanos das

PRÓXIMOS EVENTOS
Janeiro 28 – 30
Conferência de ISTF – New Heven ,
EUA
Janeiro 30 – 31
ecosoc Dialogo sobre o Sistema de
Desenvolvimento da ONU – NYC ,
EUA
Fevereiro 3 – 12
CSCJ – NYC, EUA
Março 14 – 24
CSW/N. Yorque , EUA
Março 31
ECOSOC Fórum sobre
Parcerias – NYC, EUA.
mulheres, meninas e crianças e a
oportunidade de fazerem parte das
decisões fazendo processos.
Outros dias do seminário do qual
participei em outubro 2015 foi o sobre
Igualdade de Gênero no contexto
de paz e segurança. Esse seminário
discutiu três temas principais, a
implementação da Plataforma de
Beijing por Ações e a Resolução do
Conselho de Segurança da ONU 1325
sobre mulheres, paz e segurança,
importância de participação igual e
pleno envolvimento das mulheres
na prevenção e resolução de
conflitos e em construir a paz em
todos os esforços pela manutenção
e promoção da paz, da segurança e
vozes da base.
Esse foi um tempo de aprendizagem,
de construção de relacionamentos e
de trabalhar com os outros. Acredito
que através de colaboração seremos
capazes de criar um mundo melhor.
Genoveva da Costa Amaral SSpS

