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QUERIDOS LEITORES E QUERIDAS LEITORAS,
BEM VINDOS À 69ª EDIÇÃO ONLINE
DE BOLETIM DE VIVAT!
Antes de tudo, vamos acolher na
Família VIVAT nosso novo membro
associado, o Missionário Claretiano.
Vamos também parabenizar Vivat
Internacional Kenia (VIK) pela publicação da primeira edição de seu boletim
informativo.
A 69ª edição do Boletim Vivat começa
com o trabalho das Nações Unidas
sobre drogas e crimes, informações
sobre o tráfico de Pessoas em 2016,
seguida de uma publicação da
Vivat Irlandesa com reflexões sobre
multiculturalidade. Trazemos a você
uma contribuição da Vivat Argentina
para a Revista (UPR) do país, com
mais duas outras organizações.
Como resposta ao inusitado fluxo de
pessoas pelo mundo, como migrantes e
refugiados, especialmente em regiões
de conflitos, Vivat Internacional,
com outras organizações, fez uma
declaração oral e escrita sobre os
direitos dos trabalhadores migrantes
e das pessoas deslocadas por razões
climáticas.
As Irmãs Missionárias do Santo

Rosário compartilharam conosco
dois casos sobre suas atividades com
pessoas do local. Esse aqui é sobre
fortalecer (empoderar) crianças no
Brasil e a outra é sobre o projeto de
paz na Nigéria.
Frei Herman Wijuen, SVD partilhounos sobre o confisco de terras
na República do Congo por uma
companhia Canadense.
Da Igreja e da rede da mineração da
América Central e do Sul, temos um
caso de defesa do Povo Indígena
Shuar no Equador, e cujas terras estão
sendo confiscadas por companhias,
onde os defensores foram mortos
impunemente.
Essa edição termina com duas
introduções: primeiro com a pessoa
que é contato do grupo em Roma,
fazendo ponte entre o escritório da
VIVAT em Nova Iorque e Geneva e os
membros dos grupos locais; segundo,
sobre as metas do desenvolvimento
sustentável nº 1: acabar com a
pobreza em todas as formas e em
todo lugar.
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Não estão à venda!
UNODC 2016 - Reportagem sobre o tráfico de pessoas
No dia 21 de dezembro
horrendo. No entanto, dede 2016 participei do
vemos continuar a gerar a
lançamento de alto nível da
tão necessária cooperação
reportagem sobre o tráfico
e colaboração a nível interde pessoas, na sede da ONU
nacional e as necessárias
em Nova Iorque. Tal evento
capacidades de aplicação
foi iniciado pelo escritório
da lei a nível nacional e redas Nações Unidas sobre
gional para detectar, invesdrogas e crime. Na sessão
tigar e processar com êxito
de abertura, Peter Thomson,
casos de tráfico de pessoas.
presidente da Assembleia
O relatório de 2016 fez um
Geral da ONU/71ª declarou
excelente trabalho ao expor
que o tráfico de pessoas é
a situação, mas há mais a
um crime de muitos milhões
fazer” (UNODC, Relatório
de dólares. É uma indústria
Global sobre o Tráfico de
criminosa. Necessitamos de
Pessoas 2016, p. 1).
uma ação global para acabar
Esse relatório é relevancom o tráfico de pessoas,
te para o trabalho de VIVAT
atacando não as pessoas, mas
por vários motivos:
as causas na raiz. Portanto,
há uma necessidade básica
1) Muitos membros Vivat
de colaboração em todos
estão trabalhando em
os níveis: local, regional e
países onde esse crime
internacional.
contra a humanidade ocorre
Yuri Fedorov, diretor execufrequentemente;
tivo da UNODC, apontou as 8
Foto: Peter Thomson (centro) e Yuri Fredotov (esquerda).
maiores questões:
2) Já temos informações
mento forçado, mendicância forçasobre trabalhos da Vivat
da e exploração sexual;
1. O tráfico de pessoas existe em
na defesa de casos no combate
5. Tráfico nas fronteiras ocorre e
quase todo os países, com maior
ao tráfico em alguns países, como
se parece com o fluxo da migração
ocorrência na África Sub Saariana
Camarões e Indonésia. Na ONU,
regular;
(69 casos) entre os anos 2012 e 2014,
Vivat tem feito parte do Comitê
6. Conflito pode ajudar o tráfico de
seguida de Ásia Leste e Pacífico
“Parem o Tráfico de Pessoas”. A
pessoas;
(64 casos), Europa Oriental e Ásia
nível das Nações Unidas, a VIVAT
7. Crianças são as vítimas mais
Central (56 casos) e por último está
Internacional fez parte do Comitê
vulneráveis;
África do Norte e Oriente Médio (29
de ONGs para o Tráfico de Pessoas
8.
Há
um
crescimento
no
número
casos).
(NGOCSTIP). Por último, uma
de países “com estatutos que
2. O tráfico de pessoas mudou nos
vez que o UNODC está aberto à
criminaliza a maioria das formas
últimos tempos: Embora a maioria
colaboração, esta deve ser vista
de tráfico de pessoas, na linha da
das vítimas detectadas seja ainda
como uma oportunidade para os
definição usada pelo protocolo da
mulheres, o número de vítimas
membros da VIVAT participarem
ONU sobre o tema de 33 em 2003
crianças cresceu até 28% e vítimas
nas iniciativas da ONU para colocar
a 158 em 2016”. (UNODC, Relatório
homens a 21% em 2014;
esta questão no centro de seu
Global
sobre
o
Tráfico
de
Pessoas,
3. Traficantes e vítimas têm
ministério.
2016, pp. 5-12).
geralmente a mesma condição de
vida;
Robert Mirsel, SVD
No
prefácio
do
relatório
de
2016,
4. As pessoas são traficadas por váFedotov diz “Talvez a mensagem
rios propósitos, como forças de traprincipal do Relatório de 2016 seja
balho, crianças soldados, remoção
que houve incursões nesse crime
de órgãos, venda de crianças, casa-

Irlanda: Respeito pelas pessoas
VIVAT Internacional - Livro de reflexões do advento da Irlanda
Vivat Internacional da Irlanda
continua a publicar um livrinho
sobre reflexões para o Advento. Em
2014 o tema foi sobre a água e em
2015, sobre os migrantes. Neste
ano de 2016, publicaram outro
livrinho com o tema: “Unidade
na Diversidade” ou “O valor da
multiculturalidade”. A introdução do
livrinho diz: “Viver em comunidades
culturalmente mistas e trabalhar
entre povos diversos ajuda a mudar
perspectivas e desenvolver uma
compreensão mais larga e mais
positiva das questões que muitas
vezes estão faltando no debates
sobre refugiados e migrantes,
diversidade cultural e o desafio
de dar espaço a outros povos na
cultura que acolhe” (p.4).
Essa multiculturalidade tem
sido vivida por congregações
missionárias
realizando
seu
ministério entre as pessoas. Em
seu Capítulo Geral em 2012,
a Sociedade do Verbo Divino
enfatizou a importância de que a
multiculturalidade seja parte de sua
entidade e identidade. A mesma
consciência parece emergir entre os
Oblatos de Maria Imaculada, como
observou o Superior Geral nas
palavras- chave dirigidas ao Capítulo
Geral, entre as Pequenas Irmãs da
Assunção em seu Capítulo Geral
em 2005, que diz: “No contexto
de crescente mobilidade do povo,
de
desalojamentos
forçados,
estamos imersos em multiculturais
e multirreligiosas realidades. Isso
se torna um chamado diário a nós
a crescermos em solidariedade,
sendo imperioso a nós, fazer novas
relações, de procurar maneiras
de superar barreiras entre as
pessoas, culturas e religiões, em um
movimento de abertura, diálogo e
fé” (p.4).
O livreto contém 4 reflexões sobre
“Uma convicção partilhada de que

os cristãos e todos os que acreditam
em dignidade valor humano têm
sua parte a fazer na exploração
de caminhos positivos em direção
à frutuosa interculturalidade que
respeita tudo o que é unificador
e afirmador da vida em diversas
culturas” (p. 4).
Acredita-se que “no centro da
história humana existe uma que
é partilhada entre as culturas e
religiões. Somos todos/todas filhas
e filhos de Deus. É uma história que
é melhor ouvida em grupos culturais
mistos, em orações, diálogos e
trabalhos coletivos com símbolos
partilhados.” (p.5). Precisamos
do diálogo em palavras e ações.
Diálogo em palavras é necessário
para ser capaz de entendermos uns
aos outros e dialogar em ações,
para sermos capazes de unir nossas
forças e energia para fazer desse
mundo um lugar melhor e mais
seguro de se viver juntos. Diálogo
pode também ser um caminho
efetivo para prevenir o radicalismo,
racismo e exclusivismos que tem
crescido significativamente em
alguns lugares durante os últimos
anos.
A primeira reflexão para a
primeira semana do advento foi
sobre uma terra como nossa casa

comum; a segunda, nossa humana
pergunta sobre pertença; a terceira,
a certeza de que todos somos um
com nossas necessidades básicas e
a última sobre a interculturalidade
como sinal do Reino de Deus entre
nós.
Cada reflexão termina com o
chamado à ação. O primeiro é “um
chamado sobre conscientizar-se
mais sobre a interculturalidade
organizando ou participando de um
evento intercultural que celebra
a diversidade em sua terra natal,
escola ou comunidade”; o segundo
é um chamado a “promover a
dignidade, saúde e bem estar aos
outros ”; O terceiro é um chamado
“para aqueles que vivem perto
de pessoas de outras religiões ou
culturas, para convidar alguém
à sua casa e compartilhar algum
alimento ou bebida juntos”; por
último, “deixar as pessoas de outras
culturas e perguntar-lhes como eles
demonstram respeito a Deus, aos
mais idosos, à terra ou outra coisa”.
Sumário de Robert Mirsel

Argentina: Proteger e respeitar
todos os filhos de Deus
Resumo do contra-relatório do UPR 2017
A coalizão de organizações que
apresentou este contra-relatório
para o 3º ciclo do periódico
da revista da Argentina 2017 é
composta da Fundação Marista
pela Solidariedade Internacional
(FMSI), que defende os direitos das
crianças e adolescentes; Edmund
Rice Internacional, uma organização
voltada para a defesa dos Direitos
Humanos e o cuidado com o meio
ambiente; e Vivat Internacional.
O maior problema desse contrarelatório é sobre os direitos das
crianças. Na Argentina entre 25%
e 32% das crianças são pobres em
todos os aspectos com 8,4% sendo
extremamente pobres; muitas delas
sofrem de diferentes formas de
violência. A reportagem, portanto,
desenvolveu principalmente duas
questões sobre os Direitos das
Crianças e Adolescentes baseada
nas recomendações dos ciclos UPR
anteriores e pelo que a coalisão
entende que o Estado deve
melhorar:
1. Abuso sexual e violência de todas
as formas contra as crianças;
2. A falta de um defensor dos direitos
das Crianças e Adolescentes.
Pesquisando esses problemas,
conduziu um questionário com
questões abertas a diferentes profissionais trabalhando em organizações dedicadas aos cuidados das
crianças, que tiveram acesso aos
data-bases do Centro de Cuidados
PAPMAI da Caritas Argentina e fez
uma análise jurisprudencial e comparativa dos efeitos causados pelo
não cumprimento dessa prerrogativa já estipulado desde 2005 na “Lei
Integral de Proteção à Criança” na
Argentina (26.061).
A coalisão identificou duran-

te os estudos um total de
610 casos de crianças e
adolescentes envolvidos
em situações de abuso ou
violência na Província de
Buenos Aires entre 2012 e
2016, entre os quais 74,3%
eram casos de abuso sexual
e 25,7% eram situações de
violência por abusos físicos e verbais. Infelizmente
o estado da Argentina não
foi capaz de dar estatísticas concretas dos casos
citados. Isso explica a falta
ou não existência da tipificação do problema. Ainda,
como há poucos serviços
públicos
especializados
em acompanhar crianças
e adolescentes vítimas de
violência após ter começado o processo judicial, ou
após o término, não há suporte do estado para proteção e recuperação da vítima.
A Coalisão recomenda para esse
problema:
• Proibir e eliminar todos os tipos
de violência contra as crianças;
• Desenvolver ou implementar, de
maneira articulada, os processos
de denúncia, tratamento ou
acompanhamento dos casos
de crianças que são vítimas
de abusos, elaborando um
único processo de ações
que simplificam o acesso à
justiça, concentrando-se nas
necessidades delas;
• Alocar recursos humanos e
econômicos para trabalhar
com o problema das vítimas
de abusos, criando a figura do
Ombudsman e intensificando o
trabalho das agências de estado
na procura de ações concretas

na erradicação da violência
contra as crianças.
Nos prévios ciclos UPR as agências
especializadas nas Nações Unidas já
recomendaram ao Estado Argentino
a nomear um advogado pelo direito
das crianças e adolescentes.
Portanto, a coalisão recomendou
a designação de um Ombudsman
para Crianças e Adolescentes desenvolverem-se de uma maneira
efetiva, com provisão da lei nacional, e o aumento das medidas da
coordenação política e institucional
de modo que o trabalho do Ombudsman para Crianças e Adolescentes desenvolva-se de maneira
efetiva, com presença territorial e
seus próprios recursos.
Sumário de Olga Sanches

Nova Iorque: O Papel dos migrantes e a erradicação da pobreza
Declaração conjunta da International Presentation Association (IPA), dos Padres e Irmãos Maryknoll, das
Irmãs Mary Knoll de Saint Dominic, das Irmãs de Notre Dame de Namur (SNDdeN) e da VIVAT International
A comunidade global está testemunhando mudanças demográficas
devido à degradação ambiental,
bem como a instabilidades sociais e
econômicas. Em 2015, o número de
migrantes globalmente atingiu 244
milhões. Um número significativo
dessas pessoas está dentro da idade
de trabalho. Estamos, portanto,
convencidos de que, com políticas
robustas e governança em todos
os níveis, o pilar econômico criado
pelos trabalhadores migrantes
contribui para a erradicação da
pobreza.
Reafirmamos os enormes progressos feitos pelas Nações Unidas
ao abordar questões relacionadas
com a migração e as dificuldades
dos migrantes, especialmente com
a recente adoção da Declaração de
Nova Iorque, que reconhece que
“os migrantes podem fazer contribuições positivas e profundas para
o econômico e social em suas sociedades de acolhimento e à criação
de riqueza global”. Também congratulamos os esforços de vários Estados membros e da sociedade civil,
como nossas próprias organizações
não-governamentais, a diáspora de
imigrantes, o Fórum Global sobre
Migração e Desenvolvimento e A
Organização Internacional para as
Migrações (OIM), ao destacar as
imensas contribuições sociais e econômicas dos trabalhadores migrantes e os desafios que enfrentam.
No coração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (SDGs),
está o compromisso de “não deixar
ninguém para trás” e a firme convicção de que “nenhum objetivo
é considerado cumprido, a menos
que todos sejam atendidos”. Reconhecemos os seguintes objetivos
dos SDGs que explicitamente se
referem aos migrantes e à migra-

ção: 8.7, 8.8, 10.7, 10c, 16.2, 17.18.
Nós parabenizamos os poucos países que ratificaram a Convenção
Internacional sobre a Proteção dos
Direitos de Todos os Trabalhadores
Migrantes e suas Famílias e outros
instrumentos internacionais, regionais e similares da ONU.
O papel e a contribuição dos
trabalhadores
migrantes
na
erradicação da pobreza têm sido
reconhecidos durante muito tempo
no processo de desenvolvimento,
especialmente na erradicação
da pobreza através de remessas
financeiras. Dados divulgados em
2016 pela OIM mostram que a
soma das remessas enviadas pelos
migrantes internacionais para
as famílias nos países de origem
totalizou 581,6 bilhões de dólares
em 2015. Também observou que em
alguns casos os ganhos remetidos
pelos migrantes internacionais
constituem uma parcela significativa
do Produto Interno Bruto (PIB) de
alguns países. Exemplos disso são
países como a Libéria e a Moldávia
com 25%, Nepal e a República da
Quirguistão com 33%, e Tajiquistão
com quase 37%.
Apesar
das
contribuições
econômicas
e
sociais
dos
imigrantes nos países de origem e
de acolhimento, as violações dos
direitos humanos dos trabalhadores
migrantes continuam a ocorrer
regularmente. Os migrantes são
muitas vezes explorados como mão-

de-obra barata e forçada. Os dados
divulgados no início de 2016 pela
OIT indicam que 11,4 milhões de
mulheres e meninas e 9,5 milhões
de homens e meninos são vítimas de
trabalho forçado. Relata igualmente
que 19 milhões destas vítimas
são exploradas por indivíduos ou
empresas, dos quais 4,5 milhões são
vítimas de exploração sexual e mais
de 2 milhões por parte do Estado
ou de organizações criminosas.
Além disso, os migrantes sofrem
de discriminação, exclusão social e
xenofobia.
O princípio fundamental das
Nações Unidas, tal como enunciado
na Carta, é assegurar o bem-estar,
a segurança e a protecção dos
direitos humanos e da dignidade
de todos os cidadãos do mundo. A
Declaração Universal dos Direitos
Humanos sustenta que os direitos
humanos de cada indivíduo são inalienáveis. Isto inclui também os
direitos humanos dos migrantes,
não obstante o seu estatuto
migratório.
Recomendações aos EstadosMembros
e
às
instituições
relevantes:
● Ratificar as Convenções e
os Acordos Internacionais que
reforçariam os direitos e a protecção
dos migrantes e melhorariam a sua
legislação para assegurar o seu
alinhamento com os princípios
internacionais;
● Adotar e aplicar a OIT 2016

“Pontos
de
Verificação
na
Eliminação e Prevenção do Trabalho
Forçado”;
● Melhorar os regulamentos de
recrutamento para garantir que os
empregadores respeitem as práticas
justas de recrutamento;
● Educar os trabalhadores sobre
seus direitos de emprego e
residência, bem como fornecer
informações atuais sobre como
acessar a ajuda em caso de
exploração;

● Monitorar empregadores e
recrutamento;
● Agências para práticas de
recrutamento enganosas; investigar,
processar e, se necessário, retirar
a prática de licenças de agências
de recrutamento que exploram
ou abusam dos direitos dos
trabalhadores migrantes;
● Realizar uma educação
generalizada para combater as
atitudes xenofóbicas em relação
aos trabalhadores migrantes e

promover a diversidade;
● Fornecer maior disponibilidade
de operadores de transferência de
dinheiro razoáveis e fácil acesso a
informações para comparar custos
e serviços para enviar remessas.
As organizações não governamentais que se submeteram, prometem continuar a colaborar com
as Nações Unidas nos esforços para
realizar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para todas as
pessoas.

Brasil: Empoderamento de mulheres e crianças
Irmãs Missionárias do Santo Rosário São Paulo e Feira de Santana, Brasil
Sapopemba é uma vizinhança de
São Paulo, Brasil. Comecei aqui visitando famílias pobres, perguntando às mulheres se elas gostariam
de fazer alguma coisa para ganhar
um pouco para manter sua família.
Mais tarde participei da sopa da
cozinha, organizada pela paróquia,
para gente pobre. Ajudava a serví-los e me sentava ao lado deles para
tomar a sopa. Isso me deu oportunidade de conversar com as mulheres e de perguntar-lhes que outras
oportunidades elas poderiam ter
para ajudá-las ao invés de depender
sempre da sopa. Elas listaram algumas: design fashion, sabão para toalete, fazer velas, doces.
Com a ajuda de mulheres da pa-

róquia arrumamos uma equipe para
começar a desenvolver habilidades necessárias. Os desafios foram
enormes. Muitas dessas mulheres
não queriam nada além de receber
as coisas. Continuei com o pequeno
número que compareceu. Não permitimos desânimo. Pedimos a Deus

que abençoasse o trabalho
e as mulheres. Deus respondeu às nossas preces. Antes
de eu deixar São Paulo, sete
anos depois para o Estado da
Bahia no Nordeste do Brasil,
conseguimos formar uma cooperativa que ainda está funcionando e muitas mulheres
estão ganhando com isso.
Agora estou na Bahia, o Estado
mais pobre dos 27 do Brasil, tem
uma alta concentração de afrodescendentes por causa do Comércio
de Escravos. A opressão internalizada por causa da escravidão ainda é
grande e ainda afeta o povo. Aqui,
MSHR estão envolvidos em diferentes ministérios: cuidando do povo
da rua e de mulheres sob
risco (prostituição), prisão
e ministros pastorais.
Moro na região de Feira
de Santana, chamada de
Chácara São Cosme. Parte
dessa área onde trabalho
está marcada com alto desemprego, drogas, roubos,
violências, crianças abandonadas e
índices altos de desistência escolar
(crianças e adultos). Aqui também
iniciei com salão de beleza e de pintura em roupas, confecção de sabão
e etc, para oferecer oportunidades
econômicas às mulheres. Os desafios aqui eram maiores do que eu

experimentei em São Paulo. A gente fica sempre esperando o que as
pessoas querem. As crianças que
vocês vêm são de algumas dessas
mulheres que não querem fazer
nenhum trabalho. Os meninos chegaram e pediram-me para criar um
grupo de futebol para eles. O Brasil
é conhecido pelo futebol. Todo o
garoto tem um sonho: tornar-se um
futebolista internacional. O time de
futebol está realmente indo muito
bem. Juraci, de minha Comunidade
Cristã de Base, os treina. Agora começaram as competições com grupos de meninos de outra vizinhança.
Para os adultos o curso de doces
(cookery) uma vez por semana está
indo bem. Fazer velas está em voga.
Muita gente chega para cursos.
Na área de saúde alternativa oferecemos cursos de massagens e Reiki. Frei Tony Sheridan (Cssp) é um
excelente professor para capacitar
o Brasil. Eu o convidei para participar da Feira de Santana no Rio de
Janeiro. Ele veio até nós três vezes

ensinando diferentes estágios. No
próximo ano ele está voltando para
a quarta e última etapa. Ele nos ensinou a usar a energia das mãos para
curar traumas, dores e etc. Cada vez
que ele veio, muitas pessoas de diferentes áreas de saúde viriam a par-

ticipar. Eu tenho uma equipe muito
boa, com pessoas que participaram,
e nós começamos a dar os cursos.
Eu também tenho um grupo que lida
com ervas. Para serviços de aconselhamento muitas pessoas vêm a mim.
Na comunidade cristã básica, o

grupo vai para as famílias uma vez
por semana para compartilhar a palavra de Deus com eles. É uma espécie de trabalho missionário familiar.
Ir. Therese Odunulace, MSHR
Vivat I. Brasil

Nova Iorque: Quando a mãe natureza está ficando selvagem
Declaração da Comissão das Nações Unidas sobre as migrações e a deslocação induzida pelo Clima.
Entregue na Conferência de Dhaka sobre o FMMD, 12-14 de Dezembro de 2016
Subcomitê
de
deslocamento
induzido pelo clima como parte do
NGOCSocD fez uma intervenção oral
na Conferência do Fórum Global
sobre Migração e Desenvolvimento
(GFMD), realizada em Dhaka,
Bangladesh, de 12 a 14 de dezembro
de 2016. A declaração é a seguinte:
Nos últimos oito anos, uma média de 21,5 milhões de pessoas foram deslocadas anualmente por
perigos meteorológicos e geofísicos. Somente no ano de 2014, 19,2
milhões foram deslocados por esses
sintomas agudos e de mais de duas
vezes o número de pessoas que foram recém-deslocadas por conflito
naquele ano (8,65 milhões). A elevação do nível do mar sozinha, que
já exigiu a criação de planos de deslocação em massa para os cidadãos
de várias pequenas ilhas, deverá
deslocar 72-187 milhões de pessoas
até ao final do ano.
O século, dependendo de acordo
com a nossa missão de defender
os direitos dos migrantes e refugiados na arena das Nações Unidas e
no espírito do Desenvolvimento
Sustentável Meta 13 e Meta 10.7,
o Comitê de Migrações das ONGs
está comprometido em esclarecer
as mudanças climáticas e grandes a degradação ambiental em escala
como mecanismos para a negação
em massa dos direitos humanos e
os principais condutores de deslocamento. Exortamos os governos
a agir no interesse das massas de
populações do mundo, desalojadas
do clima e vulneráveis ao clima, to-

mando as seguintes medidas:
● Reconhecer as pessoas deslocadas como refugiados e garantir os
direitos de todas as provas e proteções a que os refugiados políticos
têm direito e ao abrigo das convenções, protocolos e acordos existentes e emergentes relativos ao estatuto dos refugiados;
● Incluir contribuições nacionais
para os fatores de degradação ambiental na determinação da responsabilidade nacional para o apoio aos
refugiados (emissões de carbono
per capita, consumo de combustível
fóssil, consumo de água, lucro de indústrias extrativas/combustível não
combustível - produção de resíduos
/exportação de resíduos);

● Priorizar a recolha de dados que
captem o escopo de deslocamento devido a vários tipos de riscos
ambientais (por exemplo, aumento
do nível do mar, seca, desastre geológico, degradação/degradação
do solo, poluição do ar e da água),
proximidade dos riscos à tributação
ambiental da atividade industrial e
a frequência com que a tensão ambiental severa em uma região precede imediatamente a ruptura de

conflito violento;
● Consultar as pessoas afetadas
pelo clima em todas as fases da criação da política migratória e implementação, especialmente o Quadro
de Resposta Abrangente aos Refugiados, recentemente aprovado;
● Negociações do Pacto Global
sobre Segurança, ordenada e regular; e negociações de um mecanismo global de partilha de responsabilidades para os refugiados;

● Promover e desenvolver a colaboração e cooperação bilateral e
multilateral entre os Estados-Membros para proteger os direitos humanos básicos das pessoas deslocadas no clima;
● Examinar e tomar medidas
políticas genuínas para reduzir as
contribuições nacionais para as alterações climáticas e a degradação
ambiental, incluindo o estabelecimento de um mecanismo nacional
para responsabilizar as empresas
transnacionais com sede nos seus
respectivos países pelas suas atividades ambientalmente cáusticas no
estrangeiro.
de ContatoVivat - SVD

Equador: Em nome da humanidade
Irmãs Missionárias do Santo Rosário São Paulo e Feira de Santana, Brasil

Rede de Igrejas e Mineração, uma
organização ecumênica composta
por mais de 70 entidades latinoamericanas, comunidades cristãs,
equipes pastorais, congregações
religiosas, teólogos e líderes
de comunidades afetadas pela
mineração, reivindica a vida e os
direitos humanos do povo indígena
Shuar no Equador.
A Rede de Igrejas e Minas vem
trabalhando há muito tempo com o
povo shuar através de sua pastoral,
no marco da não-violência,
denunciando os assassinatos de
José Tendentza e Freddy Taish,
líderes que defenderam o meio
ambiente, cujas mortes ainda estão
impunes.
Em agosto de 2016, a evicção
violenta da comunidade Nankints
do povo shuar para dar lugar a
atividades de mineração sem
qualquer consulta prévia, acrescenta
uma série de violações dos direitos
humanos e agressão contra o povo
Shuar. O despejo é resultado da
política pró-extrativista do Governo
equatoriano, que em aliança com
o consórcio Chino Ecuacorrientes
S.A. pretende desenvolver o projeto
mineiro Panantza-San Carlos na
província de Morona Santiago.
Observamos que antes do

despejo, a comunidade Nankints
estava em diálogo com órgãos
governamentais para chegar a um
acordo sobre a possibilidade de
realizar uma consulta anterior, livre
e informada, de acordo com a lei.
No entanto, essas tentativas de
diálogo foram interrompidas pela
ocupação violenta de territórios
ancestrais pela empresa minera. A
crise se intensificou por causa da
declaração de estado de emergência
e da militarização na área, que
é uma resposta totalmente
desproporcional.
Por outro lado, a Acción
Ecológica, uma organização de
defesa dos direitos humanos e
ambientais com comunidades locais
há mais de trinta anos, recebeu
uma notificação do Ministério do
Meio Ambiente do Equador, em 20
de dezembro, procedimento para
o encerramento da organização,
aparentemente por “desviar-se
dos propósitos e objetivos para os
quais foi constituída”. Esta situação
é um ato aberto de assédio e
agressão contra uma organização
que denunciou os impactos
negativos do projeto de mineração
Ecuacorrientes S.A. contra o meio
ambiente e os direitos do povo
Shuar indígena.

Por estas razões, a Rede de
Igrejas e Mineração não exige
apenas a defesa do povo Shuar, mas
também todos os povos indígenas
do Equador e todos os defensores
de direitos humanos que trabalham
no país.
Exortamos o governo e os líderes
das forças armadas a suspender
a agressão e a violência, a fim de
encontrar soluções democráticas,
dignas e respeitadoras aos direitos
dos povos indígenas e de todas
as nacionalidades indígenas do
Equador, de acordo com o quadro
jurídico equatoriano.
Rejeitamos os ataques contra as
organizações que defendem o Buen
Vivir, como a Acção Ecológica com
quem estamos. Mesmo em meio
às agressões e assédio, a Acción
Ecológica pediu ao governo que
estabeleça uma “Comissão de Paz
e Harmonia com a Natureza” para
investigar o que está acontecendo
no caso do povo Shuar e encontrar
formas pacíficas de resolver este
conflito grave.
Apelamos às Igrejas e à
sociedade civil internacional para
que se solidarizem com este apelo,
em defesa da vida e para estarem
atentos a esta crítica situação.
Do Brasil, Argentina, Chile,
Bolívia, Peru, Colômbia, Equador,
Guatemala, Honduras, El Salvador,
México, Estados Unidos, Canadá,
Alemanha, Itália, Suíça e Bélgica.
Rede de Igrejas e Mineração
iglesiasymineria@gmail.com

Nigéria: Abraçando a paz na Nigéria
Relatório do projeto de paz do Oriente Norte da Nigéria
De Yola (Nordeste da Nigéria)
estou muito feliz em compartilhar
com vocês um aspecto de um
programa intensivo de três
semanas: “ABRAÇANDO A PAZ PARA
A NIGÉRIA‘, que decorreu entre 25
de outubro e novembro de 2016,
no qual participei. Este programa
foi co-liderado com um colega
meu, Duke Duchschere, que tem
anos de experiência trabalhando
internacionalmente em áreas de
conflito. Nosso trabalho incluiu um
programa de cura de traumas para
pessoas internamente deslocadas,
um diário restaurador para pastores
e agricultores, um conflito e
oficinas sobre comunicação nãoviolenta (CNV) com vários grupos.
Neste artigo, compartilho sobre
nosso trabalho com os deslocados
internos.

3 de seus filhos tomadas por Boko
Haram. Todos eles enfrentam esse
tipo de dor de uma maneira ou de
outra; e ainda assim todos têm espaço para grande gratidão também.
Nós nos concentramos em
atividades baseadas no corpo para
ajudá-los a se reconectar com seu
ser físico. Nos primeiros dias, a
maioria dos deslocados apresentou
expressão emocional limitada.
Embora eles dissessem que o que
estávamos fazendo foi útil, foi difícil
discernir qualquer impacto. Não
foi até o terceiro dia, em que uma
mulher que havia perdido cerca
de 50 pessoas da família, relatou
que a noite anterior foi a primeira
noite em que dormiu durante toda
a noite sem acordar. Depois disso,
outros começaram a relatar um
sono melhorado e um sentimento
mais leve em seus corpos: uma
mulher declarou “é como se meus
ombros não estivessem levando
tanto peso”.

participantes trouxeram símbolos
de seus entes queridos falecidos ou
desaparecidos. Fiquei chocado ao
ver que pelo menos quatro pessoas
diferentes trouxeram um ramo de
árvore com muitas, muitas folhas
como um símbolo para as mais
de 50 pessoas que perderam em
suas famílias. Imaginar que essa
mulher ou esse homem diante de
mim tem suportado esse nível de
perda e ainda tem a capacidade
de resiliência para funcionar...
era uma força que eu não tinha
certeza de possuir. O ritual foi uma
experiência solene e poderosa para
os deslocados. Um deles expressou
seu enorme alívio com estas
palavras: “Com esta cerebração
do enterro, eu vejo meus entes
queridos em sua plena humanidade
e beleza e estou aliviado.” A dor da
perda estava lá, mas também era
o profundo amor que aqueles que
haviam passado, tinham trazido em
suas vidas. No final dos quatro dias
muitos relataram que sentiram uma
enorme quantidade de alívio ter
finalmente enterrado seus mortos
com o cuidado, amor e dignidade
digna de um ente querido.

Trabalhar com Pessoas
Internamente Deslocadas (IDPs)
Trabalhamos com os 35 mais
traumatizados dos 700 em um
acampamento administrado pela
Diocese Católica de Yola. Este campo abriu os braços para os deslocados de cristãos e muçulmanos.
Enquanto nos sentávamos debaixo
das árvores em uma área sombreada aberta no meio de seu acampamento, ouvimos histórias de dor
que às vezes eram chocantes, horríveis, rompendo o coração e inspiradas. Por exemplo, uma das mulheres ainda não sabe o destino de

Muitos carregavam o peso de ver
os seus entes queridos morrer em
frente a eles, e não serem capazes
de fazer qualquer coisa para ajudar
a salvá-los, ou mesmo serem
capazes de oferecer aos mortos a
dignidade de enterrarem o corpo.
Assim, no último dia tivemos uma
cerimônia em que eles foram
capazes de enterrar simbolicamente
seus mortos e/ou entregar o seu
amado que tinha desaparecido para
Deus. Durante a cerimônia ritual, os

Para mim, foi um enorme privilégio fazer parte desta viagem doce,
dolorosa e sagrada na vida de tantos. Continuo a realizar com profunda gratidão e reverência por eles.
Sr Franca Onyibor. MSHR VIVAT
International, Nigéria

DRC: Pare de usurpar nossas terras!
Comunidades da República Democrática do Congo pressionadas a ceder direitos à terra
por empresa de plantio controlada por bancos de desenvolvimento
Nos últimos dias, a Feronia Inc,
uma empresa de capital canadense pertencente a bancos europeus
e americanos de desenvolvimento,
pressionou as comunidades locais
para que assinassem um memorando de entendimento que permitisse
a continuidade da operação da empresa e a expansão das plantações
de dendê em seus territórios.
Apesar da severa pressão e intimidação, as comunidades rejeitaram o MOU e estão apelando para
apoio internacional para exigir que
Feronia respeite sua decisão. Eles
estão chamando especialmente os
bancos ou fundos de desenvolvimento, que têm um controle combinado de mais de 80% das ações da
Feronia, para respeitar suas próprias
diretrizes internas sobre o consentimento livre, prévio e informado das
comunidades. As instituições de desenvolvimento com investimentos
na Ferónia incluem os CDC do Reino
Unido, a AFD e a Proparco da França, a AECID da Espanha, da OPIC dos
EUA, da BIO1 da Bélgica, da DEG da
Alemanha, da FMO dos Países Baixos e da SECO da Suíça.
A ordem dos eventos em 8 de
março de 2015, mais de 60 chefes e
outros líderes comunitários de todo
o distrito de Yahuma, onde estão
localizadas 90% das plantações de
Lokutu da Ferônia, reuniram-se na
cidade de Mozité para pedir a resolução de suas queixas. Em uma declaração, eles diserram que Feronia
nunca os havia consultado sobre o
uso de suas terras e não tinha o direito de estarem lá.
“Exigimos, em primeiro lugar, o
início de negociações para recuperar nossos direitos sobre as terras
que foram ilegalmente tiradas de
nós nos últimos 104 anos”. “Queremos ser compensados, e só depois
poderemos prosseguir com as dis-

cussões”.
Desde então, ocorreram diversos
conflitos com a Feronia, já que a
empresa tem tentado enviar inspetores para os territórios das comunidades sem seu consentimento.
Fontes dentro da delegação
confirmaram que o objetivo da delegação era o consentimento da
comunidade para permitir que a
Feronia retomasse suas atividades
de levantamento topográfico. As
fontes também confirmaram que a
missão foi paga pela Ferónia e que
a delegação foi enviada por ordens
de Kinshasa.

Nas reuniões iniciais com a delegação na aldeia de Mozité, as
comunidades rejeitaram categoricamente o MOU proposto. A delegação continuou a pressionar as
comunidades a assinar um MOU
nos próximos dias, até 21 de julho
de 2016, quando as comunidades
se recusaram a assinar um MOU e
a delegação finalmente abandonou
sua missão.
As instituições de financiamento
ao desenvolvimento (DFIs) que efetivamente possuem Feronia têm diretrizes de que as empresas em que
investem devem seguir em suas negociações com as comunidades locais sobre terras. Os atuais esforços
para pressionar as comunidades em
Lokutu a assinarem um MOU estão

em violação direta dessas diretrizes.
As instituições de financiamento
ao desenvolvimento devem, portanto, tomar medidas imediatas
para forçar Feronia a respeitar os
direitos e exigências das comunidades locais e parar de pressionar as
comunidades a assinar um MOU.
As IFDs também devem tomar medidas para garantir a segurança dos
líderes comunitários que foram intimidados por sua oposição à assinatura de um memorando de entendimento com a Feronia.
A Feronia ainda não respeitou a
clara exigência da comunidade de
que a empresa lhes forneça provas dos direitos legais que afirma
terem de operar em suas terras.
Apoio internacional RIAO-RDC
e seus parceiros internacionais
apóiam as demandas das comunidades para o retorno de suas terras.
A RIAO-RDC e os seus parceiros
internacionais apelam ao Governo
da RDC para que cumpra as suas
responsabilidades e assegure a segurança das comunidades afetadas
e dos seus dirigentes que estão agora ameaçados de desaparecimento
e outros atos de intimidação e convida a assembleia provincial de Kisa:
Que as comunidades busquem livre
e pacificamente seus direitos e se
abstenham de pressionar as comunidades a afetar seu controle sobre
suas terras.
A RIAO-RDC e seus parceiros internacionais convocam uma missão
internacional de investigação de fatos e informações sobre a situação
das comunidades que vivem nas
áreas afetadas pelas operações da
Feronia Inc na RDC.
Jean-Francois Mombia Atuku,
RIAO-RDC, e Ange David Baimey,
GRAIN Republished de GRAIN e
RIAO-RDC, junho de 2015

Apresentação do Grupo de Contato VIVAT

A VIVAT International trabalha
em rede com tantas ONGs semelhantes em Nova Iorque, Genebra
e em algumas partes do mundo.
Ao mesmo tempo, a própria VIVAT
é uma associação de 12 congregações religiosas católicas que têm
membros em todos os continentes
e trabalham em rede entre si.
Eles são:
• Congregação das Irmãs Missionárias Servas do Espírito Santo
(SSpS)
• Sociedade do Verbo Divino (SVD)
• Congregação do Espírito Santo
(CSSp)
• Congregação das Adoradoras do
Sangue de Cristo (ASC)
• Missionários Combonianos do
Coração de Jesus (MCCJ)
• Missionários Oblatos de Maria

Imaculada (OMI)
• Irmãs Missionárias do Santo
Rosário (MSHR)
• Irmãs Missionárias Combonianas
(CMS) Pequenas Irmãs da Assunção (LSA)
• Irmãs Missionárias do Espírito
Santo (Cssp)
• Sacerdotes do Sagrado Coração
de Jesus (SCJ)
• Religiosos da Assunção (RA)
Cada congregação designa uma
“pessoa de contato” para representar sua congregação, e essas pessoas de contato formam um grupo
para melhor colaboração entre as
congregações como membros do
VIVAT.
As pessoas de contato são responsáveis por promover o trabalho
da VIVAT dentro de suas congrega-

ções. Assim, eles distribuem notícias e informações e animam os
seus membros a trabalharem através de advocacy nas questões relacionadas aos direitos humanos.
Um dos eventos importantes que
animam a adesão é a oficina VIVAT.
Sempre que houver uma oficina da
VIVAT organizada, pelo menos um
do Grupo de Pessoas de Contato
da VIVAT participará para aprender
juntos e, em seguida, tentará acompanhar o processo de fortalecimento da rede nacional de advocacia
VIVAT.
Para planejar tais atividades, as
Pessoas do Contato se reúnem três
vezes por ano. Cada congregação
tem força única em questões particulares em áreas específicas, por
isso é muito enriquecedor compartilhar experiências e ideias.
Daisuke Narui VIVAT Contact
Person for SVD

Introdução ao Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Parte 2
Na Parte I de “Introdução aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, já aprendemos os 17 objetivos
em geral. Esta parte é uma introdução ao Objetivo No. 1 dos SDGs.

Objetivo 1: acabar com a pobreza
em todas as suas formas

Alvos:
1.1 Até 2030, erradicar a pobreza
extrema para todas as pessoas
em todos os lugares, atualmente medido como pessoas que
vivem com menos de US $ 1,25
por dia.
Indicador:
1.1.1 Proporção da população
abaixo da linha de pobreza internacional, por sexo, idade,
situação de emprego e localização geográfica (urbana/rural)

1.2 Até 2030, reduzir pelo menos
a metade a proporção de homens, mulheres e crianças de
todas as idades que vivem na
pobreza em todas as suas dimensões de acordo com as definições nacionais.
Indicadores:
1.2.1 Proporção da população
que vive abaixo da linha de pobreza nacional, por sexo e idade
1.2.2 Proporção de homens,
mulheres e crianças de todas

as idades que vivem na pobreza
em todas as suas dimensões de
acordo com definições nacionais
1.3 Implementar sistemas e medidas de protecção social adequados a nível nacional para todos,
incluindo os pisos, e até 2030
alcançar uma cobertura substancial dos pobres e vulneráveis
Indicador:
1.3.1 Proporção da população
abrangida pelos pisos/sistemas
de proteção social, por sexo,
distinguindo as crianças, os desempregados, as pessoas idosas, as pessoas com deficiência,
as grávidas, os recém-nascidos,
as vítimas de acidentes de trabalho e os pobres e vulneráveis
1.4 Até 2030, assegurar que todos
os homens e mulheres, em particular os pobres e os vulneráveis, tenham direitos iguais
aos recursos económicos, bem
como o acesso aos serviços básicos, a propriedade e o controle sobre a terra e outras formas
de propriedade, herança, recursos naturais, novas tecnologias
e serviços financeiros adequados, incluindo o microfinanciamento.
Indicadores:
1.4.1 Proporção da população
residente em domicílios com
acesso a serviços básicos
1.4.2 Proporção da população
adulta total com direito de
posse, seguro à terra, com documentação legalmente reconhecida e que percebem seus
direitos à terra como seguros,
por sexo e por tipo de posse
1.5 Em 2030, construir a resiliência
dos pobres e dos que estão em
situação de vulnerabilidade e
reduzir a sua exposição e vulnerabilidade a eventos extremos
relacionados com o clima e outros choques e desastres económicos, sociais e ambientais]
Indicadores:
1.5.1 Número de mortes, pessoas desaparecidas e pesso-

as afectadas por desastre por
100.000 pessoas
1.5.2 Perdas econômicas de
desastres diretos em relação
ao Produto Interno Bruto (PIB)
global
1.5.3 Número de países com
estratégias nacionais e locais de
redução de riscos de desastres.
1.a Assegurar uma mobilização significativa de recursos de diversas fontes, incluindo através de
uma cooperação reforçada para
o desenvolvimento, a fim de
proporcionar aos países em desenvolvimento, em especial aos
países menos desenvolvidos,
meios adequados e previsíveis
para implementarem Programas e políticas para acabar com
a pobreza em todas as suas dimensões
Indicadores:
1.a.1 Proporção de recursos
alocados diretamente pelo governo para os programas de redução da pobreza
1.a.2 Proporção do total das
despesas públicas com serviços
essenciais (educação, saúde e
proteção social)
1.b Criar sólidos quadros políticos a
nível nacional, regional e internacional, com base em estratégias de desenvolvimento favoráveis aos
 pobres e sensíveis
ao género, para apoiar o investimento acelerado nas ações de
erradicação da pobreza
Indicador:
1.b.1 Proporção das despesas
governamentais recorrentes e
de capital para setores que beneficiam desproporcionalmente
mulheres, grupos pobres e vulneráveis
Através da consciência comum, da
boa vontade, da colaboração e do
compromisso sério, acredita-se que
a comunidade global será capaz de
erradicar a pobreza em todas as
suas formas em todos os lugares até
2030.
Fonte: UNDOC

PRÓXIMOS EVENTOS
• 1 - 10 de fevereiro de 2017: CSocD
55a Sessão. Local: Nova Iorque.
• 6 - 10 de fevereiro de 2017:
Comissão dos Direitos da Criança,
77ª Sessão. Local: Genebra
• 7 - 10 de fevereiro de 2017:
CEDAW, 37ª Sessão. Local: Genebra
• 13-17 de fevereiro de 2017: HRC:
Grupo de Trabalho sobre Questões
de Direitos Humanos, TNCs,
Empresas Empresariais, 16ª Sessão.
Local: Genebra
• 21 de fevereiro de 2017: Comissão
de ONGs. Local: Nova Iorque.
• 13-24 de março de 2017: CSW61.
Local: Nova Iorque.
• 13-20: Comité dos Direitos das
Pessoas com Deficiência, 7ª Sessão.
Local: Genebra
Calendário das ONU dos Dias Internacionais:
Janeiro de 2017:
1: Dia de Ano Novo
7: Natal Ortodoxo
27: Dia Internacional de Comemoração em Memória das vítimas do Holocausto
Fevereiro de 2017:
1-7: World Interfaith Harmony Week
2: Dia Mundial dos Zonas Úmidas
4: Dia Mundial do Câncer [OMS]
6: Dia Internacional de Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina [OMS]
11: Dia Internacional das Mulheres e das Raparigas em Ciência
13: Dia Mundial do Rádio [UNESCO]
20: Dia Mundial da Justiça Social; Dia do Presidente
21: Dia Internacional da Língua Materna [UNESCO]
Março de 2017:
1: Dia Zero de Discriminação [ONUSIDA]
3: Dia Mundial da Vida Selvagem
8: Dia Internacional da Mulher
20: Dia Internacional da Felicidade
21: Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial; Dia Mundial da Poesia [UNESCO];
Dia Internacional das Florestas;
21-27: Semana de Solidariedade com os Povos
que Lutam contra o Racismo e a Discriminação
Racial.
22: Dia Mundial da Água
23: Dia Meteorológico Mundial [OMM]
24: Dia Mundial da Tuberculose [OMS]; Dia Internacional pelo Direito à Verdade relativo a Violações Brutas de Direitos Humanos e pela Dignidade das Vítimas
25: Dia Internacional da Memória das Vítimas da
Escravidão e do Tráfico Transatlântico de Escravos; Dia Internacional da Solidariedade com as
pessoas detidas e desaparecidas

