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QUERIDOS LEITORES – QUERIDAS LEITORAS,
BENVINDOS À 60ª EDIÇÃO DO BOLETIM INFOR-
MATIVO  VIVAT INTERNACIONAL

OS ÚLTIMOS MESES foram repletos de atividades em Nova Ior-
que: Fórum sobre os Povos Indígenas, duas sessões do Grupo 

Aberto de Trabalho sobre Desenvolvimento Sustentável e Fórum Político 
de Alto Nível sobre o mesmo tema, e muitas outras conferências, even-
tos, comemorações... Ao mesmo tempo, em junho último, em Genebra, o 
Conselho de Direitos Humanos da ONU realizou sua vigésima sessão.

VIVAT INTERNACIONAL contribuiu, ativamente, nessas 
sessões, particularmente com a preocupação nossa e de nossos 
membros, sobretudo daqueles/daquelas no trabalho de base, 
especialmente em relação às várias violações dos direitos hu-
manos. De modo particular, defendemos o direito à água e sa-
neamento, na Agenda pós-2015 e, também, a implementação 
do Piso de Proteção Social, Erradicação da Pobreza, etc.

Nesta Edição vocês vão encontrar vários artigos expressando 
nosso compromisso e o trabalho de nossos membros e par-
ceiros, no mundo todo: atividade mineradora, no Brasil, o 
Processo UPR na Bolívia, a reconstrução pós-terremoto nas 
Filipinas, ações de despejo ilegais no Paraguai e passos im-
portantes contra abusos por parte de Corporações.
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AGENDA PÓS-2015

De 16 a 20 de junho de 2014 e 
de 14 a 18 de julho, o Grupo 

Aberto de Trabalho sobre as Me-
tas do Desenvolvimento Sustentá-
vel (MDSs) realizou duas sessões 
para consultas e relatório. O do-
cumento será submetido à Assem-
bleia Geral em setembro. 

As organizações da sociedade ci-
vil – incluindo VIVAT – partici-
param ativamente dessas sessões 
e de muitos eventos e reuniões pa-
ralelas. Queríamos partilhar as vo-
zes de nossos membros e parceiros 
do trabalho de base, especialmente 
neste contexto onde eles/elas ain-
da experimentam violações dos 
direitos humanos. Estamos preo-
cupados, pois, o fato de a agenda  
do desenvolvimento ainda não es-
tar explicitamente comprometi-
da em sustentar direitos humanos 
vitais possa acabar minando-os. 
Por isso, nós defendemos terminan-
temente que as MDMs deveriam 
estar explicitamente alinhadas na 
estrutura dos direitos humanos.  

AGENDA PÓS-2015 – O Grande Desafi o

AS METAS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
PARA OS PRÓXIMOS 15 ANOS

PRINCIPAIS DESAFIOS

A agenda pós-2015 deve ser 
dirigida à pessoa humana, 
dando-lhe, assim, segurança e 
liberdade contra a violência. 

As MDSs deveriam incluir não 
apenas o desafio atual da 
pobreza, mas, também mu-
danças climáticas e a cres-
cente desigualdade.

Afi rmamos vigorosamente que 
os direitos humanos e os direi-
tos da natureza são interde-
pendentes.

Equidade de gênero deve-
ria ser uma questão que per-
passa todas as metas e ob-
jetivos.  

Pensamos que devemos tam-
bém combater o consumo in-
sustentável e estilo de vida de 
uma pequena população, a 
maioria no Hemisfério Norte.

AÇÕES DA VIVAT

Em resposta à exclusão dos 
direitos humanos do Es-

boço Zero, nós respondemos 
com uma carta intitulada “A 
necessidade urgente de prote-
ger e promover o direito hu-
mano à água e saneamento nas 
MDS ONU”. A carta foi apoiada 
por mais de 300 organizações. 
Para a agenda do desenvolvi-
mento pós-2015 atingir seus ob-
jetivos de ser justa, centrada no 
povo e sustentável, as metas de-
vem priorizar o direito humano 
à água para a saúde, vida, ali-
mento e cultura sobre outras de-
mandas em recursos hídricos. 
Isso é ainda mais crítico devido 
ao papel chave da água para al-
cançar outros objetivos do de-
senvolvimento sustentável, tais 
como energia sustentável e pro-
dução como, de alimentos, igual-
dade de gênero e atenuação das 
mudanças climáticas. A carta foi 
partilhada com o Grupo Aberto 
de Trabalho da ONU sobre 
MDSs (WWW:miningwg.com).
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"Mais de 70% da popu-
lação do mundo não 

está coberta, adequadamente, por 
proteção social", diz um novo re-
latório da Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT) publi-
cado em junho passado. 

Conforme a Coalizão Global 
para o Piso de Proteção Social, 
isso significa que "em pleno 
século XXI, o mundo continua 
um lugar injusto, desigual, in-
seguro e insalubre para a maio-
ria da população". Em âmbito 
global, quatro entre cinco pes-
soas não têm acesso à proteção 
social ampla. 

A COALISÃO GLOBAL pelo 
Piso de Proteção Social consta 
de mais de 70 organizações so-
ciais e sindicatos, VIVAT Inter-
nacional incluída. Juntos, ten-
tam criar mais consciência ao 
redor do mundo, sobre a impor-
tância de promover proteção so-
cial para todas as pessoas, como 
garantia universal, conforme 
as metas do desenvolvimento.  
Ao mesmo tempo, a Coalizão 
intenta levar os Estados a assu-
mirem sua responsabilidade no 
cumprimento da Recomendação 
Nº 202, da OIT, concernente ao 
Piso de Proteção Social.

Infelizmente, a maior parte da 
população global ainda está vi-
vendo na insegurança social. 
Aproximadamente 30% da po-

PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL
EM MUITAS PARTES DO MUNDO O PROGRESSO 

SOCIAL É DESIGUAL E LENTO

   Uma das recomendações é "segurança de renda básica"

pulação do mundo não têm acesso 
a cuidados adequados para com 
a saúde.  Cada segunda criança 
é pobre e milhões delas morrem, 
anualmente, de causas que pode-
riam ter ser evitadas. Milhões de 
pessoas idosas enfrentam a pobre-
za, dificuldades e, por fim, doen-
ças. A desigualdade está crescen-
do em muitas partes do mundo. O 
progresso social é desigual, mo-
desto e lento. 

Conforme o relatório da OIT, "as 
políticas de proteção social têm 
um papel crítico na realização 
do direito humano à segurança 
social universal, na redução da 
pobreza, das desigualdades e na 
promoção do crescimento. Isso 
tudo impulsiona o crescimento 
humano, produtividade, manu-

tenção das necessidades domés-
ticas e a transformação estrutural 
da economia nacional". 

É por isso que a Coalizão Global 
para o Piso de Proteção Social 
pede a definição do direito hu-
mano à proteção social, ao menos 
como garantia de que renda bá-
sica e acesso aos cuidados bási-
cos de saúde serão realizados até 
2030 – nova data da agenda para 
o desenvolvimento global. 

O PISO DE PROTEÇÃO SO-
CIAL é um instrumento chave 
para alcançar a meta social da 
agenda global para o desenvol-
vimento. A proteção social é um 
dos fundamentos para um desen-
volvimento inclusivo, equitativo 
e sustentável. 
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Há poucos anos, a revista 
Forbes publicou uma lista 

das 10 maiores economias do 
mundo. Eu estava esperando en-
contrar na lista as cem economias 
mais ricas do mundo. Não foi as-
sim. Na verdade, cinquenta dos 
listados entre os mais altos no 
rico clube eram Grandes Compa-
nhias. Isso não é surpreendente, 
já que muitas são desse tamanho 
– Grandes, e mesmo maiores em-
presas. Assim, as 50 maiores Cor-
porações no mundo têm um valor 
econômico maior que 143 países. 

Podemos entender porque muitos 
países sentem-se impotentes face 
a tais gigantes. Todos os países 
não têm a mesma capacidade de 
pesquisar, minerar e explorar re-
cursos naturais de seus territórios, 
de modo que os cidadãos e cida-
dãs de sua pátria possam também 
se beneficiar. Desse modo, são de-
pendentes dessas companhias para 
tais serviços e, no processo, al-
guns se beneficiam e são criados 
alguns empregos. Mas, o Estado é 
dependente da tecnologia e conhe-
cimentos que tais operadores pri-
vados possuem. Podemos nos per-
guntar o que as organizações in-
tergovernamentais estão fazendo 
para enfrentar os problemas, as 
questões relativas aos direitos hu-
manos que surgem com o desen-
volvimento e condutas das gran-
des economias. Aqui, vou apre-
sentar brevemente um esboço dos 
esforços para tratar da questão, 
Não é um tratamento exaustivo, 
mas um sumário do desenvolvi-
mento na área. 

A partir dos anos 1960 anos 1960, 
constatamos que o tema do traba-

NEGÓCIOS E DIREITOS HUMANOS

lho e direitos humanos tem sido dis-
cutido dentro do contexto das Na-
ções Unidas. O debate, começado 
em Nova Iorque, estava ligado às 
multinacionais. Quando aparece-
ram na cena as companhias Trans-
nacionais, tivemos uma mudança 
no título dos tópicos, sem nenhuma 
mudança nos padrões a serem-lhes 
aplicados. Durante a Guerra Fria o 
assunto continuou em debate den-
tro da Organização Internacional do 
Trabalho - OIT, enquanto a ONU, 
com outras preocupações, deixou a 
questão de lado. 

Então, a OIT foi a primeira e 
única organização intergoverna-
mental, com membros do mundo 
todo, a monitorar atividades e a 
desenvolver algumas normas con-
cernentes ao comportamento de 
corporações multinacionais. Ba-
seada no trabalho inicial, em 1977 
a OIT adotou a Declaração não 
vinculada sobre empresas multi-
nacionais. Essa Declaração con-
tinuou a ser revista , anualmente, e 

permaneceu, que permaneceu a 
única diretiva por muitos anos. 

Entre 1980 e 2000, foram reali-
zadas pesquisas no mundo aca-
dêmico, tentativa de clarificar 
o problema relacionado às com-
panhias multinacionais e procu-
rar padrões e possíveis regras 
para governar suas atividades. 
Em 1997, a comissão de Direi-
tos Humanos criou um grupo de 
trabalho para desenvolver nor-
mas sobre as responsabilida-
des das Corporações Nacionais 
e outras Empresas de Negócios 
Transnacionais, no que diz res-
peito aos direitos humanos. 
Disso saiu um esboço de princí-
pios orientadores. 

EM MARÇO, 2005 a comissão 
adotou uma resolução para in-
dicar um Relator/Relatora Es-
pecial da Secretaria Geral, para 
negociar esses princípios orien-
tadores. Em junho, 2005, foi 
indicado o Professor John Ru-
ggie, que fez um relatório pro-
gressivo a cada ano. Em 2011, 
ele apresentou o resultado final. 
Após muitas conferências re-
gionais e muito debate Os Prin-
cípios Norteadores debate fo-
ram adotados.  Além desse ins-
trumento, o Conselho dos Di-
reitos Humanos, tem um grupo 
operacional para tratar da apli-
cação dos Princípios Norteado-
res. Ainda em 2011, o Conselho 
de D.H. decidiu ter um fórum 
sobre Negócios e Direitos Hu-
manos. Agora, esse é um evento 
anual que acontece no início de 
dezembro, por três dias. 

Edward Flynn
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CORPORAÇÕES - Parem com os abusos

Em 26 de junho, o Conselho 
dos Direitos Humanos, da 

ONU, adotou uma resolução que 
começará o processo de elabora-
ção de um instrumento internacio-
nal, legalmente obrigatório, sobre 
negócios e direitos humanos. 

Apesar da forte oposição da União 
Europeia e dos Estados Unidos, a 
resolução recebeu votos afi rmativos 
de 20 Estados membros, no Conse-
lho dos Direitos Humanos enquanto 
que houve abstenção de 13 Estados. 

Tal adoção vai resultar no estabele-
cimento de um grupo intergoverna-
mental aberto, que terá a incumbên-
cia de elaborar um instrumento obri-
gatório para regular as atividades das 
Corporações Transnacionais e de ou-
tras Empresas de Negócios. 

VIVAT Internacional e muitas ou-
tras organizações da sociedade ci-
vil trabalharam, por anos a fi o, por 
padrões obrigatórios para tornar 

O CONSELHO DOS DIREITOS HUMANOS CONCORDA EM 
ADOTAR AÇÕES CONTRA MULTINACIONAIS

as corporações responsáveis, onde e 
quando cometerem crimes ambien-
tais e violações dos direitos huma-
nos. Mais de oitenta nações e 610 or-
ganizações da sociedade civil apoia-
ram o movimento para um tratado 
legalmente vinculante sobre negó-
cios e direitos humanos. Conforme 
Amigos da Terra Internacional, uma 
das organizações na liderança, "De-
fensores do Meio Ambiente enfren-
tam, muitas vezes, terríveis conse-
quências por suas ações, sofrendo 
violação de direitos e violência. Cor-
porações Transnacionais estão, mui-
tas vezes, direta ou indiretamente 
envolvidas nessa violação de direi-
tos. Defensores do meio ambiente 
merecem e exigem um tratado legal-
mente vinculante para levar tais cor-
porações à justiça. Porém, eles tam-
bém exigem que a comunidade tenha 
acesso à justiça, o direito de protesto, 
reparação e restauração do meio am-
biente agredido e meios de subsistên-
cia; para corporações infratoras, a res-
ponsabilidade criminal". 

RESULTADOS 
DOS VOTOS

Dos 47 membros do CDH, 20 
votaram a favor, 14 contra e 
13 abstiveram-se. Os Estados 
Unidos e membros da União 
Europeia, incluindo França, Ale-
manha, Itália, Reino Unido, Ir-
landa, Áustria, Estônia e Repú-
blica Tcheca, juntamente com 
Coreia do Sul e Japão, votaram 
contra a resolução. 

Encabeçadas pelo Equador e 
África do Sul, a resolução rece-
beu votos positivos da China, 
Índia, Indonésia, Kenia, Paquis-
tão, Filipinas e Algéria, entre 
outros. 

As Nações Árabes, como 
Arábia Saudita, Emirados 
Árabes Unidos e Kuwait, jun-
tamente com México, Peru e 
Maldivas, abstiveram-se. 

Corporação Multinacional 
é uma corporação com vín-
culos em operações interna-
cionais em mais de um país 
estrangeiro. Como exem-
plos temos General Electric, 
Exxon ,Wal-Mart, Mitsubishi, 
Daimler,Chrysler, entre outras.

Corporação Transnacional é 
uma Multinacional que opera 
disseminadamente sem ser 
identifi cada com uma base na-
cional. Diz-se que ela opera 
em uma base sem bordas. 
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BRASIL – Usina de Belo Monte
Os programas do governo 

para o crescimento acele-
rado, que tem como foco o cres-
cimento econômico, têm feito es-
forços consideráveis para melho-
rar a infraestrutura do país atra-
vés de projetos, como rodovias 
e barragens. Uma dessas barra-
gens é a de Belo Monte, no Rio 
Xingu, Amazonas, que está pro-
jetada para ser a terceira maior 
no mundo, com uma produção 
de energia de 11,233 megawatts. 
Enquanto isso pode parecer um 
avanço na energia para o país, 
suas violações dos direitos huma-
nos ultrapassam, em muito, seus 
benefícios. 

Para começar, há aproximada-
mente 20.000 pessoas vivendo 
em Altamira, região do Pará, no 
norte do País, onde a usina está 
sendo construída e ainda mais 
pessoas serão forçada a deixar 
sua casa quando o nível do rio 
subir acima do nível para condi-
ções habitáveis. Entretanto, com 
a chegada de trabalhadores da 
construção, houve uma explosão 
populacional de quase 100.000 
pessoas na região, como parte do 
projeto da usina. Violência, tráfi-
co e custo de vida estão em alta 
por causa de tudo isso, de modo 
que as forças policiais e hospi-
tais não conseguiram acomodar 
todo esse fluxo de pessoas. É uma 
cena de caos e completa desesta-
bilização. Para a população indí-
gena, como os Arara, Asurini e 
Xikrin, a fundação antropológica 
na qual sua cultura é constituída 
está sendo arrasada. A barragem 
vai causar enchentes em algumas 
regiões e estiagens em outras, o 
que afetará os estoques de peixes 

e devastarão a própria floresta, da 
qual esses grupos dependem para 
a sobrevivência. 

A Norte Energia, companhia es-
tatal responsável pela construção 
da barragem, reage a essa crise 
"comprando" o povo Indígena 
com cestas de alimentos e di-
nheiro, negando a necessidade de 
plantar. Com mais dinheiro e sem 
ter que fazer colheita, há um cres-
cimento do consumo de álcool e 
consequente violência, bem como 
uma perda da cultura indígena. As 
aldeias recebem "voadeiras", bar-
cos de alumínio com motor fora da 
borda de 90 cavalos - uma justapo-
sição que ameaça as tradições pro-
fundamente enraizadas dos povos 
indígenas. INTERESSANTE, po-
rém, a Convenção 169 da Organi-
zação Internacional do Comércio, 
que trata dos direitos indígenas e 
da qual o Brasil é signatário, es-
tipula que a população indígena 
deve ser consultada a respeito de 
tais projetos que exploram suas 
terras. O método para fazer isso 
não é claro, o que leva muitos a 
questionar se os povos indígenas 
estão sendo, de fato, consultados.

Em 2011, vários grupos Indíge-
nas fizeram uma queixa legal 
a respeito de Belo Monte e a 
Comissão Internacional sobre 
Direitos Humanos pediu que o 
governo brasileiro suspendesse 
a construção até que a questão 
tivesse sido resolvida. O go-
verno simplesmente recusou, 
dizendo ser a queixa "precipi-
tada e injustificável". O pró-
prio argumento de que a cons-
trução de Belo Monte iria criar 
empregos é infundado. Traba-
lhos em construções são tem-
porários, o que significa que, 
após seu término, esses em-
pregos não mais existirão. Os 
trabalhadores recebem apenas 
entre R$800,00 e R$1.200,00 
do que seria entre $1.700 e 
$2,655.  Com isso, não é pos-
sível economizar durante um 
trabalho temporário. As condi-
ções de vida dos trabalhadores 
estão longe do ideal, com em-
pregados residindo em dormi-
tórios e relatos de bordeis nas 
imediações. Considerando tudo 
isso, podemos nos interrogar 
sobre se o potencial progresso 
da região compensa os 'custos' 
negativos dessa obra.   A vazão 
do Xingu, dependente de esta-
ções, significa que, em média, 
Belo Monte vai produzir so-
mente 4.500 megawatts – 40% 
do que foi projetado. Nos me-
ses de estiagem, entretanto, ela 
produzirá apenas 1.000 mega-
watts. Claro, o brilho dos avan-
ços na infraestrutura e os estí-
mulos econômicos obscurecem 
a verdade profunda e escondida 
dos impactos socioeconômicos 
negativos e das violações dos di-
reitos humanos, em grande escala.



Informativo Vivat nº 60 Maio – Julho /2014 Email: viny@vivatinternational.org

7

PARAGUAI – Y'APO SOB ATAQUE
UMA COMUNIDADE INDÍGENA DESPEJADA À 

FORÇA DE SUAS TERRAS 

A COMUNIDADE INDÍ-
GENA DE Y'Apo, Ava 

Guarani, tornou-se vítima de 
vários abusos, nos últimos me-
ses, que incluem violenta e bru-
tal expulsão de suas terras an-
cestrais, demolição de suas ha-
bitações e tortura física. Desde 
tempos imemoriais, a comuni-
dade ocupa essa terra, situada 
na Província de Canindeyú, es-
pecificamente os lugares cha-
mados Pindoty Porá, Yvyraro-
vana e Laguna Santo Antonio, 
onde vivem conforme seus pa-
drões ancestrais. 

Em 20 de maio passado, mais 
de 100 casas e também luga-
res ancestrais e sagrados fo-
ram profanados, queimados 
até às cinzas. A milícia  tam-
bém destruiu todos os perten-
ces dos indígenas encontrados 
no local. Isso foi feito por uma 
força de aproximadamente 300 
policiais, de maneira total-
mente arbitrária, com o pre-
texto de executar uma ordem 
judicial, em flagrante violação 
e desrespeito à lei e aos direi-
tos dos povos indígenas, tanto 
nacional como internacional-
mente.  Os membros da comu-
nidade foram forçados a fugir 
pela floresta para evitar outros 
abusos. As irmãs missionárias, 
envolvidas na Pastoral Indige-
nista da área, foram testemu-
nhas desse triste episódio. 

Como a polícia não pode cum-
prir esse intento na primeira 
tentativa, a Companhia Laguna 
S.A. alugou guardas particula-

res, que foram à comunidade indí-
gena no domingo, 15 de junho de 
2014, e começaram a atirar com 
revólveres contra os indígenas, 
deixando mais de uma dúzia feri-
dos, alguns em condições críticas. 
A milícia argumentou que decidiu 
intervir por causa da inação da 
força policial. Na verdade, com 
esse ataque violaram não ape-
nas os direitos do povo indígena, 
mas, as leis nacionais. Ninguém 
pode apropriar-se da lei. 

Não há nenhuma dúvida de que 
a terra onde Y'apo está situada é 
parte do território ancestral dos 
Ava Guarani, conhecida como 
Yvyrarovana. Vários estudos his-
tóricos e pesquisas antropológi-
cas certificam que os Guarani de-
monstraram a profunda conexão 
que existe entre essa terra e suas 
crenças religiosas. Nessas terras 
os povos indígenas têm os túmu-
los de seus ancestrais que lá vive-
ram, mesmo sacrificando suas vi-

Comunidade Y'apo após o ataque

das defendendo o território. 

A responsabilidade do Paraguai 
em proteger esse direito humano 
está consagrada na Constituição 
Nacional e deve salvaguardar o 
respeito pela lei, consequente-
mente, condenar  todos os que ten-
tam privar os povos indígenas das 
terras, legalmente suas.

O alto grau de consciência da co-
munidade indígena sobre seus di-
reitos territoriais os está ajudando 
a defender seus direitos. Para nós, 
Irmãs Missionárias Servas do Espí-
rito Santo e a CONAPI (Coordena-
ção Nacional do Serviço aos Povos 
Indígenas da Conferência dos Bis-
pos do Paraguai), não há alternati-
va senão continuar nossa luta em 
apoio ao povo indígena, apesar dos 
perigos e desafios envolvidos.

Raquel Peralta, SSpS
Coordenadora Nacional

 do CONAPI
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INDONÉSIA – Fim do Kalimantan?
Sérios Riscos de Destruição Ambiental

K alimantan Leste é a se-
gunda maior Província da  

Indonésia e uma das mais ricas 
em termos de  recursos naturais, 
como óleo, gás natural, carvão, 
madeira e grande biodiversi-
dade com milhares de espécies 
da flora e fauna. 

Desde que governos dos distri-
tos e cidades licenciaram indús-
trias para investir na mineração, 
plantação de palma oleaginosa 
e plantação de florestas para in-
dústria, a região corre seriamente 
o risco de destruição ambiental. 
Crise ecológica e pobreza são 
dois problemas chave enfrenta-
dos pela população da Província 
Kalimantan Leste. Os estragos 
ambientais são causados, sobre-
tudo, por três fatores: mineração, 

plantação e silvicultura, que têm 
tido clara preferência para o tipo 
de desenvolvimento econômico 
conduzido pelo governo Indoné-
sio, desde 1960. Além disso, o 
desflorestamento é causado tam-
bém pela exploração da madeira, 
inclusive exploração ilegal. 

A destruição do meio ambiente, 
em Kalimantan Leste, é feita con-
tinuamente em uma escala mas-
siva. Pelo menos 70% da região 
tornou-se área de concessões de 
mineração, que foram depois so-
brepostas por outras concessões.

No ano 2007, o Governo dos Dis-
tritos/Cidades concederam 633 
licenças para a extração do car-
vão de 1.7 ha2. Em 2009, a área 
cresceu muito para cobrir 1,180 
de 3,1 milhões ha2. Além disso, 
há 33 corporações recebendo di-
retamente do governo central li-
cenças para extração do carvão, 
de 1, 3 milhões de ha2.

Além do carvão, há um número de 
projetos para gás e extração mineral 
em três SUBDISTRITOS (Aggana, 

Samboja e Muara Jawa) do Distri-
to de Kutai Kartanegara, situado ao 
longo do delta do Rio Mahakan, so-
bre uma área de 5,200km2.

PREOCUPAÇÕES SOCIAIS 
E ECOLÓGICAS:
Olhando de perto o negócio da 

indústria extrativa, muitas pre-
ocupações sociais e ecológicas 
vêm à tona, pois suas conse-
quências afetam diretamente a 
vida e a sobrevivência de muita 
gente: 

1. Grande redução da biodiversidade;
2. Mudanças da estrutura geográ-
fica das terras e disputa de terras; 
3. Aumento de inundações;
4. Poluição da água e enfermidades;
5. Dano na infraestrutura pública;
6. Prostituição.

2020: FIM DE KALIMANTAN?
Quando observamos o estrago 
contínuo das florestas, da ter-
ra e da água causada pela in-
dústria mineradora, plantação 
e silvicultura, pensamos que 
Kalimantn vai, provavelmente, 

sofrer um colapso pelo final da 
próxima década. Se o desma-
tamento e o negócio da mine-
ração do carvão continuarem, 
Kalimantan vai tornar-se um 
deserto selvagem.
 

Paul Rahmat SVD
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Em 15 de outubro de 
2013, um terremoto de 

7,2 graus de magnitude atin-
giu a Província de Bohol, 
nas Filipinas. OCHA, edi-
ção especial de fevereiro de 
2014 sobre o terremoto disse 
que: "O terremoto destruiu 
ou danificou as casas de 
367,760 pessoas. Um total 
de 1.910 pessoas permanece 
em centros oficias de evacu-
ação, em fevereiro". 

Muitas ONGs e GOs fizeram 
esforços humanitários, em 
colaboração com o governo 
local. Essa situação de emer-
gência tornou mais vulnerá-
veis as mulheres e crianças, 
especialmente aquelas vi-
vendo em tendas improvisa-
das e abrigos.  SSpS WINGS 
(Interação de mulheres por 
Novo Crescimento de Ser-
viços), por\JUPIC, braço 
do desenvolvimento social 
das SSpS da Província Fili-
pinas Sul, procura dedica-
-se à proteção e de mulheres 
e crianças e à prevenção da 
violência de gênero e tráfi-
co, em parceria com o Fun-
do das Nações Unidas para a 
População. O projeto é cha-
mado: Projeto de Proteção 
e Prevenção para mulheres 
e crianças contra violência 
de gênero, tráfico sexual e 
outros abusos relacionados 
ao gênero, em terremotos 
nas áreas afetadas de Bohol, 
particularmente nos muni-
cípios de Loon, Sagbayan, 
Catigbian e San Isidro. Esse 
projeto foi montado em 

FILIPINAS  TERREMOTO
Trabalhando Pelos mais Vulneráveis

três meses (jan.15 – abril 15, 
2014). Consistiu, principal-
mente, no estabelecimento de 
medidas preventivas de vio-
lências de gênero e formação 
ou fortalecimento das estrutu-
ras comunitárias e mecanismos 
para assegurar respostas  rápi-
das e efetivas. 

Cento e vinte defensores vo-
luntários das comunidades 
vindos dos quatro municípios 
parceiros, receberam treina-
mento sobre as leis das Filipi-
nas: Anti assédio sexual, anti 
estupro, anti-tráfico de pesso-
as e anti-violência contra mu-
lheres e crianças.  

O modelo  referencial foi pro-
jetado para respostas imedia-
tas e efetivas ao Grupo VBG, 
para incidentes de violência e 
tráfico, em situações huma-
nitárias. Um bom número de 
casos de violências não repor-

tados veio à tona na discussão 
durante o treinamento dos de-
fensores comunitários. 

O Conselho Municipal contra 
o Tráfico e Violência Contra 
Mulheres e Crianças foi ativa-
do nos quatro municípios par-
ceiros.  Usando as Prescrições 
Executivas de seus respectivos 
municípios como estrutura, eles 
formularam um programa para 
responder a esses casos. Fora 
desses quatro municípios, o pes-
soal da SSpS WINGS fez visitas 
ao Espaço Amigo das Mulheres 
nos Centros de Evacuação Tu-
bigon e Carmen. Nossas visitas 
revelaram como o aumento da 
consciência e as informações 
massivas foram cruciais para a 
salvaguarda delas, quando ainda 
estavam nas tendas. Uma série 
de sessões foi dirigida também 
às crianças, sobre o valor de 
cada pessoa, de seu corpo físico  
e como distinguir toques segu-
ros de abusivos. 

Nesse  momento, Bohol está 
recuperando gradativamente. 
Porém, "ainda há necessidade 
significativa de acolhida, rápi-
do restabelecimento e a perma-
nência dos serviços  de saúde".

(Boletim fev.2014 do OCHA)
A iniciativa de SSpS WINGS 
por JUPIC, na proteção de mu-
lheres e crianças, ainda tem um 
longo caminho a percorrer.

Beth, SSpS
Por SSpS WINGS para JUPIC
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Durante um ano, VIVAT vem 
colaborando com um grupo 

de organizações, em Cochabamba, 
Bolívia. Isso é parte de uma  cam-
panha, usando como veículo a 'Re-
vista Periódica Universal da Bolí-
via',  num esforço para ajudar nas 
mudanças estruturais relativas às 
preocupações comuns.

Através de uma cuidadosa pers-
pectiva construtiva e reconhe-
cendo avanços no diálogo com o 
governo, as pesquisas de campo 
e teóricas revelaram situações de 
chocantes injustiças. Uma das 
maiores preocupações refere-se às 
crianças e adolescentes: 83% delas 
sofrem de alguma forma de violên-
cia física, psicológica ou sexual, 
em casa ou na escola. Na Bolívia, 
aproximadamente 848.000 crian-
ças estão trabalhando. 

Crianças e Adolescentes  uma Grande Solicitude

Outra área de vulnerabilidade é a 
situação dos prisioneiros: mais de 
80% deles nem sequer foram con-
denados, mas, já estão em detenção 
pré-julgamento de longo termo.

Como  ponto chave da estratégia, 
VIVAT ajuda o grupo a preparar o 
relatório para a Revista Periódica 
Universal da Bolívia. Informações 
de primeira mão foram adquiridas 
diretamente de diferentes grupos de 
mulheres, de um Sindicato de crian-
ças trabalhadoras, em Cochabam-
ba, de entrevistas individuais . Dois 
fóruns comunitários ajudaram a 
elaborar análises e recomendações 
para o relatório às Nações Unidas.

UM FÓRUM reuniu a juventude 
de dez escolas para ouvir e docu-
mentar suas opiniões e propostas 
relativas às suas experiências com 

familiares, vizinhos e escolas. 
Aproximadamente cem pessoas 
participaram, incluindo mulhe-
res de várias vizinhanças, ONGs, 
polícia e instituições governa-
mentais, Defensoria do Povo, 
bem como religiosos/religiosas e 
leigas/leigos da Igreja Católica. 

O RELATÓRIO incluiu análi-
ses detalhadas sobre diversos 
temas: violência contra mulhe-
res e crianças, trabalho infantil, 
direito à saúde das mulheres e 
crianças, igualdade de gênero, 
violência política contra os po-
vos indígenas e a situação das 
mulheres nas detenções. O grupo 
vai continuar trabalhando, nacio-
nal e internacionalmente, prepa-
rando o material para a Revista 
Periódica da Bolívia, em outu-
bro deste ano. 

Crianças e Adolescentes  uma Grande Solicitude
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VIVAT- Reunião da Mesa Diretora 

UMA DAS OPÇÕES para che-
gar ao Haiti é parar em Nova 

Iorque.  Essa escala me deu a opor-
tunidade de conhecer, um pouco, 
sobre o trabalho de VIVAT 
 Internacional e sobre nosso con-
frade Daniel LeBlanc OMI, que é 
nossa "contribuição" como mem-
bro associado. 

Decidimos primeiro visitar o es-
critório da (ONG)  VIVAT, que 
está no "prédio da Igreja", onde 
diferentes organizações religio-
sas, mas, também outras, como 
Anistia Internacional, têm seus 
escritórios – grande oportunidade 
para encontrar e planejar ativida-
des conjuntas: o famoso Lobby. 
Eu já conhecia a equipe execu-
tiva: Zelia Cordeiro, irmã SSpS 
(brasileira) e Felix Jones, padre 
SVD (indiano). Também Olga, 
irmã Comboniana (México) esta-
va lá para um estágio. Com uma 
xícara de chá, me disseram quais 
são,atualmente, os assuntos mais 
candentes.

No ano passado, o assunto que 
consumiu mais energia foi o da 
mineração, com seus tremendos 
efeitos na economia e ecologia 
dos países com recursos natu-
rais. Graças à boa participação 
de muitas congregações, conse-
guiu-se um quadro amplo, quais 
países são mais afetados, com 
quais consequências, por quais 
companhias. Houve uma impor-
tante reunião convocada pelo 
vaticano, com representantes de 
grandes negócios, na perspec-
tiva de chegar a condições mais 
favoráveis para os países atingi-
dos e suas populações. 

Outro assunto sério é o do tráfi-
co humano e migração. VIVAT 
participa em vários comitês, 

ESTADOS UNIDOS - Descobrindo VIVAT 

falando com representantes de 
países e tentando influenciar as 
decisões da ONU. Trabalho de 
formigas!

À tarde fomos com Daniel aos 
prédios da ONU, passando por 
vários controles. Há muitos sa-
lões, escritórios e salas de con-
ferências, nos quais diferentes 
sessões sobre diferentes assun-
tos acontecem ao mesmo tempo. 
Uma vez dentro, a gente pode en-
trar nas salas.

Em uma, o representante do Pa-
quistão estava falando. Fomos a 
outra, onde se tratava de ter ou 
não a próxima reunião de cúpula 
de todos as Nações Membros.   

OS GRANDES (G8) já haviam se 
declarado contra – exceto Rússia, 
que – surpreendentemente - votou 
a favor. Ou talvez não cause sur-
presa, pois, a sua postura na Ucrâ-
nia está sendo questionada, assim, 
precisa melhorar sua posição.  

Ainda fomos até outro salão de 
conferências, onde o tema era 

"população" (nesse comitê eram 
discutidas posições éticas confli-
tivas). 

Tudo isso representou um relan-
ce, uma impressão, ter uma vaga 
ideia de como as pessoas traba-
lham nessas instâncias. Voltamos 
ao escritório VIVAT para nos des-
pedir. No dia seguinte tivemos 
que viajar até Washington, onde 
Daniel pode participar, juntamen-
te com uma irmã da Índia, de uma 
reunião do FMI e do Banco Mun-
dial (o presidente estava disponí-
vel para ouvir sobre como pode-
riam ajudar melhor os países mais 
necessitados...) Para essa sessão 
não consegui credencial. 

Essas são apenas algumas pin-
celadas, suficientes, porém, para 
convencer-me sobre a impor-
tância de estar, como religiosos, 
comprometidos com os pobres, 
presentes também no centro do 
processo decisório. Obrigado 
pelo trabalho de VIVAT.  Vale a 
pena apoiá-lo!

Miguel Fritz OMI
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PRÓXIMOS EVENTOS

JULHO - AGOSTO

Junho 30 - Julho 9
Fórum Político de Alto 
Nível

Julho 14-18
Grupo Aberto Sobre 
Desenvolvimento 
Sustentável

Agosto 27-29
2014 Conferência anual 
das Nações Unidas 
Sede - Nova Iorque

TRABALHOS RECENTES EM ASSESSORIA ATRAVÉS 
DOS MECANISMOS DOS DIREITOS HUMANOS DA ONU

JUNHO
Durante o mês de junho, participa-
mos, seguimos e intervimos em to-
das as sessões, na ONU. Aqui você 
pode encontrar informações e docu-
mentações:

Junho 17- 18
Direitos Humanos e Regras da Lei

Junho 23-25
ECOSOC Assuntos Humanitários

Junho 16-20 / July 14-18
Oficina Abertas sobre 
Desenvolvimento sustentável

Junho 30 - Julho 9
Fórum Político 

Junho 10 - 27
26ª Sessão do Conselho de 
Direitos Humanos- Genebra

NOVOS RELATORES ESPECIAIS
David Kaye (Estados Unidos) 
Relator especial na promoção e prote-
ção do direito à liberdade de opinião e 
expressão;
Danius Puras (Lituânia) 
Relator Especial no direito de todas as 
pessoas a desfrutar o mais alto grau de 
saúde física e mental. 
Maria Grazia Giammarinaro (Itália)
Repórter especial sobre o tráfico de 
pessoas, especialmente de mulheres e 
crianças;
Baskut Tuncak (Turquia)
Repórter Especial nas implicações nos 
Direitos Humanos de um sadio mane-
jo do meio ambiente, eliminação de 
substâncias perigosas e do lixo;
Seong-Phil Hong (Republica da Coreia)
Membro do Grupo de Trabalho sobre 
Detenções Arbitrárias nos Países da 
Ásia-Pacífico 
Sabelo Gumedze (África do Sul)
Membro do Grupo de trabalho sobre 
População Afro Descendente. UPC 

Aproximadamente 350 representan-
tes da sociedade civil, academia, setor 
privado e organizações intergoverna-
mentais reuniram-se na Conferência 
das Nações Unidas sobre Comércio e 
Desenvolvimento – UNCTAD, para 
debater a desigualdade global e seus 
impactos no desenvolvimento.

O tema do 5º Simpósio Público, em 18 e 
19 de junho, foi Uma Ordem Econômi-
ca Mundial por Mais Igualdade e Desen-
volvimento sustentável Pós-2015.

SETEMBRO

Setembro 22
Sessão especial da Assembleia 
Geral Conferência 
Internacional sobre População e 
Desenvolvimento – Além 2014

Setembro 22-23

Conferência Mundial sobre os 
Povos Indígenas

REUNIÕES, 
OFICINAS, 
SEMINÁRIOS

AGOSTO
oficina VIVAT Paraguai

Setembro 15-19
VIVAT Oficina - Nigeria

Dezembro

Seminário: Diálogo sobre 
Vida e Mineração no Brasil


