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QUERIDOS LEITORES, QUERIDAS LEITORAS,
BENVINDOS À EDIÇÃO ON LINE Nº 62 DO
INFORMATIVO VIVAT!

A

ntes de tudo, pedimos desculpas por não termos emitido a 61ª edição desse boletim, por causa de nossa situação de transição no escritório da VIVAT de Nova Iorque durante esses últimos 5-6 meses. Um
número de grandes eventos aconteceu na ONU, em Nova Iorque, desde
janeiro deste ano: a síntese do relatório de Ban Kin-Moon, sobre a Agenda
do Desenvolvimento Pós 2015; a 53ª Sessão do Comitê sobre o Desenvolvimento Social, sinalizando o 20º aniversário da Declaração de Copenhagen; a 59ª, Sessão da Comissão sobre a posição das Mulheres (CSW59),
comemorando o 20º aniversário da declaração de Beijing e a 16ª Sessão do
Fórum Permanente da ONU sobre as questões Indígenas.
De qualquer maneira, VIVAT INTERNACIONAL tornou-se parte do processo de aprofundamento, examinando criticamente os conceitos e contribuindo nas sessões relacionadas aos direitos humanos e meios de concretização da Agenda do Desenvolvimento Pós-2015, baseada em nossas
preocupações e experiências na base.
Essa 62ª edição consiste de vários artigos que expressam vários eventos, preocupações e compromisso, tanto em âmbito nacional como internacional. Os primeiros
quatro artigos referem-se a acontecimentos nas Nações Unidas, em Nova Iorque.
Outro assunto internacional é o Fórum Social Mundial, em Tunis. Os demais temas vêm da Índia, e da Indonésia e um do Brasil.
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CAMINHO PARA A DIGNIDADE
RELATÓRIO SÍNTESE DA SECRETARIA-GERAL DA ONU
SOBRE A AGENDA DE DESENVOLVIMENTO PÓS-2015
também pelo país. Esses elementos
são dignidade das pessoas, prosperidade, planeta, justiça e parceria.

AGENDA PÓS 2015
m 4 de dezembro de 2014 o Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-Moon divulgou um relatório síntese,
na Assembleia Geral sobre a Agenda
do Desenvolvimento pós 2015. Esse
relatório reenfatizou a necessidade
das 17 metas de desenvolvimento
recomendadas pelo Grupo Aberto
de Trabalho sobre a Meta em Desenvolvimento Sustentável e introduziu seis elementos essenciais
como meios de fazer face aos desafios que a comunidade global vem
enfrentando.

E

O relatório mostra um roteiro para
alcançar a dignidade humana nos
próximos 15 anos. Propõe uma
agenda universal e transformadora
para o desenvolvimento sustentável confirmada por direitos, tendo
ao centro as pessoas e o planeta. Os
seis elementos essenciais têm por finalidade ajudar a moldar e reforçar a
agenda do desenvolvimento sustentável e assegurar a aspiração e visão
expressas pelos Países Membros,
comunidades, sociedade civil, como

SEIS ELEMeNTOS
ESSENCIAIS
a - Dignidade: acabar com a
pobreza e lutar contra a desigualdade;
b - gente: assegurar uma vida
sadia, conhecimento e inclusão das mulheres e crianças;
c - prosperidade: fazer crescer uma economia forte, inclusiva e transformadora;
d - planeta: proteger nossos
ecossistemas para todas as sociedades e nossas crianças;
e - justiça: promover sociedades seguras e pacíficas e instituições fortes;
f - parcerias: catalisar solidariedade global para desenvolvimento sustentável.
2

O relatório também enfatizou que
para a agenda de desenvolvimento
ser integrada, é necessário um conjunto cooperativo de meios para
sua implementação, incluindo finanças, tecnologia e investimento
em desenvolvimento sustentável.
Também acentua a importância
de uma cultura de responsabilidades partilhadas para assegurar que
a agenda se transforme em ações
concretas. Portanto, há necessidade de uma estrutura para monitorar
e rever a execução. Finalmente,
vontade política e recursos necessários para reforçar o sistema multilateral e as nações são de grande
importância.
Em colaboração com muitas outras
organizações, grupos de trabalho e
outros grupos, VIVAT internacional
participou ativamente na discussão
examinando criticamente o relatório. Vimos esse relatório como uma
exortação nobre, mas ele deixa de
fazer uma contribuição valiosa à discussão mais ampla em torno da nova
agenda do desenvolvimento, principalmente quando se trata de navegar
pelo difícil caminho à frente.
VIVAT considera também que esse
relatório falha em não mencionar a
importância do direito à água e saneamento como elemento substancial do relatório e, portanto, propõe
recomendar à Assembleia Geral
incluir esse direito como parte da
declaração final dessa matéria na
Agenda em setembro de 2015.
Fonte: Documentos ONU
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Fortalecer o
Desenvolvimento Social
53ª SESSÃO DA COMISSÃO SOBRE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ONU

A

53ª sessão da Comissão pelo
Desenvolvimento Social da
ONU aconteceu de 4 a 13 de fevereiro, 2015, na ONU-Nova Iorque. Como parte desse evento foi
lançada uma grande campanha
para comemorar o 20º aniversário
do Programa de Ação de Copenhagen. Ela contou com mais de 500
representantes de várias organizações do Comitê Econômico e Social. O tema deste ano, “Repensar
e Reforçar o Desenvolvimento social no Mundo Contemporâneo”,
teve por objetivo propor uma nova
agenda do desenvolvimento para
alcançar os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio.
O fato de rever e reforçar o desenvolvimento social demonstra um
reconhecimento de algumas conquistas significativas, em muitas
partes do mundo, durante esses 20
anos após a Declaração de Copenhagen. Algumas das conquistas
foram a alocação suficiente de recursos às áreas críticas como saúde, educação e provisões para proteção social.

Entretanto, o mundo ainda enfrenta
um número de problemas, incluindo
pobreza. As delegações reafirmam
seu compromisso de erradicação
da pobreza e estão satisfeitas com
a proeminência dada à erradicação
da pobreza na agenda pós 2015 do
desenvolvimento. Isso requer uma
abordagem em todos os campos nos
quais os grupos vulneráveis encontram desvantagens. Os países precisam também atentar para a raiz das
causas da pobreza, com atenção no
seu impacto sobre as mulheres e sobre grupos vulneráveis.
A criação de empregos foi outra
questão. Com mais de 202 milhões
de pessoas desempregadas no planeta, a criação de pleno emprego
e trabalho decente permanece alta
prioridade. As políticas têm que
ser coerentes com os objetivos
voltados para o povo.
Proteção social é um dos aspectos
críticos do trabalho decente. Para
o crescimento econômico reduzir a
pobreza, políticas macroeconômicas e sociais deveriam concentrar3

-se na criação de empregos para
reduzir a desigualdade e colaborar
na proteção social.
Promover inclusão social é também
importante e deve ser integrada aos
esforços, tanto nacionais como internacionais, para melhorar a vida
das pessoas. Isso confirma o foco
no crescimento inclusivo e sustentável através de programas que requerem a participação de todos.
Desigualdades dos rendimentos
e não rendimentos foram mencionados durante a sessão. Ambos estão crescendo em muitos
países. Iniciativas básicas são
iniciativas chave para reduzir a
desigualdade. Enfrentar as desigualdades de gênero, envolvendo
as mulheres em todos os aspectos
da vida deve ser uma prioridade.
Leis assegurando um salário mínimo a todas as pessoas , aumento da participação das mulheres
nos sindicatos e cooperativas,
tudo isso são oportunidades de
fortalecer a presença e participação das mulheres.
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O último assunto foi mudança climática. Os riscos trazidos por essa mudança têm raízes socioeconômicas
estruturais. Enfrentar esses riscos
requer soluções sociais, econômicas
e ambientais. Portanto, uma melhor
compreensão da dimensão social das
mudanças climáticas e a integração
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das preocupações sociais das mudanças climáticas estratégicas são cruciais
para que elas tenham sucesso.
Nesse processo de duas semanas, VIVAT Internacional participou ativamente discutindo e contribuindo nos
eventos relacionados às seis questões

acima, com atenção especial ao enfoque baseados nos direitos humanos na
agenda do desenvolvimento pós 2015,
tanto em seus conceitos com em sua
implementação em âmbitos nacional e
internacional.
Fonte: Documentos da ONU

Mulheres, Dignidade e Igualdade
COLHENDO da 59ª SESSÃO DA CSW
papel das mulheres, o que constitui
violência contra elas, ainda mais que
geralmente são os homens que interpretam hábitos culturais e religiosos.
2. Promover a dignidade humana
- Aprendemos que o tráfico de vidas
humanas inclui vender óvulos extraídos de mulheres e crianças. Esse comércio de “ovos” pode causar danos
à saúde do sistema reprodutivo de
jovens mulheres. Também aprendemos alguns diferentes meios de engajar homens no processo de tratar
as mulheres com dignidade.

A

Comissão sobre a Situação da
Mulher (CSW) realizou sua 59ª
sessão na Sede das Nações Unidas,
em Nova Iorque, de 9 a 20 de março
de 2015. Nós, Arantxa Martinez,
coordenadora do programa sobre
Violência Doméstica, no Holy Spirit Life Lerning Center (HSLLC)
e Judith Wallimont, Diretora Executiva do mesmo Centro, delegadas pela Paraclete Province. Arantxa participa de algumas apresentações dos Programas. Ambas
participamos de eventos paralelos, escolhendo o que achamos vai
nos beneficiar em nosso serviço
no contexto da missão extensa da
Congregação.

Agrupamos aqui nossa
experiência sob três temas:
1. Violência contra mulheres - a
praga do consumo excessivo de álcool contribui para o abuso físico e
emocional de muitas mulheres e para
instabilizar a vida familiar. Também
aprendemos sobre os efeitos de conflitos armados em mulheres e crianças.
Uma das maneiras dos pais tentarem
proteger seus filhos/filhas é através
de casamentos arranjados; mulheres entram na prostituição para salvar
suas vidas e a dos filhos/filhas, sendo
“pagas” ou pela simples “promessa”
de proteção. Práticas culturais e religiosas muitas vezes determinam o
4

3. Trazendo mudanças – Nossa
preocupação, quando olhávamos
para nosso próprio ministério e
nosso trabalho na área da violência doméstica, era: Como levar o
que aprendemos e experimentamos
na CSW e aplicá-lo no contexto de
nosso ministério?
Somos gratas à Direção da Paracleto Province e a VIVAT Internacional por nos oferecerem essa oportunidade. Nosso objetivo é trabalhar
junto com outros para construir famílias e vizinhanças onde paz e respeito mútuo ocupe o lugar da violência e desconsideração pelo valor
da vida humana.
Por Arantxa Martinez e
Judy Vallimont
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“OUTRO MUNDO É POSSÍVEL”
FÓRUM SOCIAL MUNDIAL

ma equipe de 36 pessoas
participou do Fórum Social Mundial – FSM, que aconteceu na Tunísia entre 24 e 28
de março passado. O FSM teve
início apenas uma semana após
o ataque terrorista aos turistas no Museu Bardo, em Tunis.
Por esse motivo, a caminhada
de abertura do FSM terminou
no Museu Bardo, como protesto
contra a futilidade e insanidade
do terrorismo. O povo tunisiano
que encontramos no caminho
agradeceu aos participantes do
FSM por sua solidariedade com
o povo de Tunis.
Os membros da Rede Comboniana eram de 17 países. Éramos
um dos grupos mais internacionais e multiculturais em Tunis.
Isso foi de grande ajuda e uma
atração na hospitalidade da tenda Comboniana, onde tivemos
oportunidade de encontrar gente
e explicar-lhes quem somos e o
que fazemos.
Além das Irmãs Missionárias Combonianas, padres e irmãos, a Delegação Comboniana incluiu um
bispo Xaveriano aposentado, Dom
George Biguzzi, que trabalhou em
Serra Leoa, duas Irmãs Missionárias Servas do Espírito Santo (Ruth
Mulyani da Indonésia e Carmen
Bandeo, da Argentina), pessoas leigas da Itália, Brasil e Uganda, além
do bem conhecido teólogo brasileiro, Marcelo Barros, que ajudou os
membros da delegação a aprofundar sua reflexão sobre o que estavam experimentando. Nossa equipe
apresentou seminários sobre vários
assuntos. A maior parte das oficinas
foi organizada em parceria com outras organizações civis e religiosas
da sociedade.

Alfred Avuni, leigo, diretor dos programas do Centro Fé e Justiça, em Campala, Uganda, que é parcialmente patrocinado pelos Missionários Combonianos
e o Centro de Justiça e Paz João Paulo
II, em Uganda, apresentaram “Combatendo o Tráfico Humano, a experiência
de Uganda”. Mabel Mariotti, CMS e
Anna Pozzi, uma experiente jornalista
e ativista social, fizeram uma apresentação em inglês e francês sobre o Combate ao Tráfico Humano.
Jean Claude Kobo, do DR Congo, fez
uma apresentação sobre a prevenção de
comércio ilícito e contrabando de armas.
Elena Balati, CMS fez uma apresentação
sobre “Sudão Sul, a Mais Nova Nação
do Mundo em Necessidade Desesperada
de Unidade, Paz e Desenvolvimento”.
Dario Bossi, que coopera com Justiça nos Trilhos, assessorou o seminário, “O papel das igrejas na Mineração”; Annamaria Sgaramella, CMS,
assessorou a discussão sobre “Culturas e Religiões: Fatores de Conflito ou Diálogo pela Paz”.
O autor fez uma apresentação sobre Mudança Climática Global que,
5

acredito, irá trazer devastadoras
consequências na vida das pessoas jovens de hoje e de seus descendentes se as nações do mundo
não escolherem atuar rapidamente
de maneira conjunta. Foi muito feliz que os organizadores do FSM
me puseram na equipe de George
“Paz” Martin e Julie Enslow, das
Três Fundações Liberty com base
em Milwaukee, WI. Ambos são
muito bem conhecidos nacional e
internacionalmente e fizeram sua
própria apresentação sobre Militarismo e Mudança Global do Clima.
Tudo no FSM foi uma experiência
positiva. Os Missionários Combonianos levaram vantagem por
estarem acampados em Tunis,
puderam encontrar-se uns com os
outros e preparar uma carta a nossos membros sobre a necessidade
de engajamento com a humanidade toda sobre questões de justiça
social como uma parte essencial
da evangelização. Um mundo melhor, de fato, será possível se todos nós fizermos nossa parte para
que isso aconteça.
John Converset, MCCJ
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“Não Deixe Ninguém Para Trás”
Povos Indígenas Denunciam o Governo Brasileiro no 14º
fórum Permanente sobre Questões Indígenas

O

governo brasileiro foi duramente questionado durante o curso
do 14º Forum sobre questões indígenas, em abril passado, na ONU-NY.
Neste ano, o objetivo do Forum era o
de discutir violações dos direitos humanos e a concretização da Convenção 169 da Organização Internacional
do Trabalho, pelos países signatários.
Os povos indígenas do Brasil foram
representados por lideranças, como
Lindomar Terena, do Conselho e da
Articulação Nacional dos Povos Indígenas no Brasil (APIB); Eliseu Lopes,
representando a Grande Assembleia
Guarani Kaiowa, Aty Guasu e Conselho Continental das Nações Guarani – (CCNaGua) e Soninha Guajajara
(APIB): Kotok Kamayurá, da Associação dos Indígenas do Xingu, representando 16 povos do Parque Indígena do Xingu; também Ariabo Kezo e
Marcondy Maurício de Souza, representando a juventude indígena.
A fala de Lindomar Terena causou
ao menos 30 minutos de debate
entre o Fórum Permanente, Dalee
Sambo Dorough e o representante da Missão Brasileira na ONU.
Queixas sobre a suspensão do processo de demarcações das terras
indígenas e o recuo nos direitos indígenas arduamente conquistados
dominaram o Fórum. Dorough disse que foi a segunda vez que Lindomar Terena participou do Fórum
e depois de doze meses trouxe as
mesmas queixas, o que o fez acreditar que suas queixas eram verdadeiras. Os problemas estão em todas
as três dimensões do governo. O judiciário revogou a decisão anterior
dizendo que os povos indígenas não
teriam o direito às suas terras, caso

já não tivessem a posse
delas na ocasião da aprovação da nova Constituição, em 1988. O Legislativo está discutindo uma
proposta de emenda à
Constituição (PEC) 215A, que devolve ao Congresso o poder de decidir
sobre a demarcação das
terras indígenas e quilombolas. Tal legislação representa efetivamente o fim
dos processos de demarcação. O executivo falhou em não concluir a demarcação resolvendo assim os
conflitos envolvendo povos indígenas.
O plano do Estado Brasileiro de lançar,
nas Nações Unidas, a copa mundial dos
Indígenas a ser realizada no estado do Tocantins não foi o suficiente para mascarar
e abafar essa violação séria dos direitos
humanos sofrida pelos povos indígenas,
sobretudo no Mato Grosso do Sul.
Eliseu Lopes, em sua contundente fala durante o Forum Permanente, denunciou a pobreza vivida pelo
povo Guarani Kaiowá, em Mato
Grosso do Sul. Representando aproximadamente 45 mil indígenas, ele
relatou o massacre e extermínio das
lideranças indígenas, o recorde de
suicídios de membros jovens, crianças com fome e mal nutridas, pessoas sem terra acampadas em beiradas
de rodovias e a omissão do Estado
com relação a tais problemas.
A Relatora Especial, Victoria, Tauli-Corpuz, numa reunião com representantes indígenas, disse que recebeu um convite informal de Antonio
de Aguiar Patriota, Representante
Permanente do Brasil na ONU e
6

aguarda somente o convite oficial
do governo brasileiro para visitar
os povos indígenas do Brasil, especialmente no Mato Grosso do
Sul, para ter acesso à situação real
em que eles vivem.
Em uma entrevista para a Rádio
ONU, em português, Eliseu e Lindomar denunciaram o extermínio
das lideranças indígenas, a omissão do Estado em levar adiante o
processo de demarcação e em proteger a terra já demarcada, a proposta de privatização dos Serviços
de Saúde Indígenas e a não implementação da educação indígena diferenciada.
O Brasil tem mais de 300 grupos
indígenas e está longe de cumprir a
Convenção 169 em seus aspectos
mais básicos. A política externa do
Governo Brasileiro no Fórum foi
fortemente criticada pelos representantes de movimentos indígenas da
base, que contrastaram grandemente
com as posições sobre as questões
indígenas apresentadas pelo governo
brasileiro nas Nações Unidas.
Por Caroline Hilgert
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BRASIL: DEFENDENDO QUILOMBOLAS
MOAB
VINTE E CINCO ANOS DE LUTA E RESISTÊNCIA

N

o sul do Estado de São Paulo
- Brasil, um extenso vale
cercado de montanhas e cortado
por um rio principal, o Ribeira de
Iguape, juntamente com abundancia de córregos e ribeirões formam
uma grande bacia hidrográfica.
O Vale do Ribeira se destaca por
abrigar a maior biodiversidade do
planeta e um complexo de cavernas com 273 registradas e um patrimônio arqueológico que atraem
turistas e pesquisadores que indicam vestígios de agrupamentos humanos na região há mais de 12 mil
anos. Foi decretado pela UNESCO
em 1993 como reserva da biosfera
e patrimônio mundial. É uma paisagem de beleza extraordinária que
está sendo ameaçada pelo grupo financeiro CBA: Companhia Brasileira de Alumínio, construtor de
barragens para geração de energia
com o risco de inundar todo esse
patrimônio do povo brasileiro.
É nesse Vale que vive um povo cuja
história remonta à colonização do
Brasil pelos portugueses em busca
de ouro na região. Trouxeram com
eles negros africanos para trabalhar no garimpo e na lavoura. Esses portugueses, após a extinção
do metal precioso, foram em busca
de riquezas em outras paragens do
Brasil, deixando para trás os negros que, livres, formaram comunidades. Outros negros fugindo da
escravidão se embrenharam pela
mata do Vale do Ribeira e foram
‘aquilombando-se’ em novas comunidades formando um entrelaçamento de amizade e parentesco

entre elas. Atualmente são em torno
de 60 comunidades no Vale do Ribeira/ São Paulo e mais de 20 no Vale do
Ribeira/ Paraná, originárias de antigos quilombos que vivem do trabalho da terra em harmonia com a natureza. São comunidades que, mesmo
em interação com o povo branco,
conservaram seus costumes, seu palavreado, suas cantorias, suas danças,
suas comidas e sua cultura. Para esse
povo, a terra tem um valor inestimável e todos são parentes. O parentesco entre os negros não é somente de
sangue, mas também do destino, da
terra em comum. Para eles a terra é a
própria mãe.
Em 1986, chegaram à região as Irmãs religiosas da Congregação de
Jesus Bom Pastor- Pastorinhas - para
o trabalho missionário. Em visita
a essas comunidades ouviram sobre a preocupação com os projetos
de construção de quatro barragens,
para geração de energia elétrica, no
7

Rio Ribeira de Iguape. Não sabiam o
que viria se os projetos fossem concretizados; o que aconteceria com
as comunidades? As religiosas Maria Sueli Berlanga e Angela Biagioni também não sabiam. Formaram,
então, um grupo de pesquisa sobre
construção de barragens. De 1986 a
1989 pesquisaram várias barragens
para geração de energia elétrica, em
vários pontos do Brasil, e chegaram
à conclusão que os projetos de barragens na região iriam trazer desgraças, tirá-los da terra, acabar com suas
origens, matar suas riquezas, destruir
o rio, a fauna, a flora e as comunidades onde viviam. O único objetivo
do projeto era beneficiar um grupo
financeiro. Surgiu, então, a primeira mobilização contra barragens, em
1989, e a voz foi unânime: “Não queremos barragens no Vale do Ribeira”.
Foi, então, formada uma comissão de
articulação das comunidades ameaçadas. As religiosas assumiram com
eles o compromisso de ajudá-los na
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formação de lideranças, na conscientização e organização das pessoas contra
todos os projetos que poderiam ameaçar a vida. Iniciaram com as comunidades um estudo étnico antropológico
para que as comunidades, em questão,
fossem reconhecidas como remanescentes de quilombos para legalização
de suas terras, o que lhes garantiria uma
indenização caso os projetos de barragem se concretizassem. Ao mesmo
tempo, foi iniciado um intenso programa sócio-político, um trabalho de valorização da vida, da memória dos antepassados, de sua história e da cultura
afro com as mulheres e com as comunidades negras de toda região.
A organização de luta contra barragens
não ficou restrita ao povo das comunidades negras e quilombolas. Simpati-
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zantes das cidades de toda região foram
agregando-se ao movimento: igrejas,
instituições ambientais, entidades diversas, sindicatos, indígenas, caiçaras.
Um local que servisse de escritório e
apoio aos trabalhos do movimento tornou-se necessário. Ganhou um nome:
MOAB – a sigla do Movimento dos
Ameaçados por Barragens. O MOAB,
como movimento organizado, cresceu
significativamente. Ficou conhecido
nacional e internacionalmente. É uma
organização respeitada por uma política em defesa do meio ambiente, das
comunidades tradicionais e de toda população do Vale do Ribeira ameaçada
por projetos de construção de barragens
para geração de energia. O Movimento
é formado por pessoas que defendem a
vida, a preservação da população e do
meio ambiente, a regularização da terra

das comunidades quilombolas, a valorização da pessoa e da cultura, enfim,
a busca de melhoria da saúde, da educação, da geração de renda e alternativa
econômica.
O MOAB é um movimento que
começou em 1989. Completou
vinte e cinco anos de existência e
resistência em 2014. Os projetos
que ameaçam a vida ainda pairam
no ar, mas as comunidades estão
fortalecidas.O MOAB continua desenvolvendo várias ações junto às
comunidades para que a luta siga
em frente. O MOAB segue em frente com o grito que ecoa por TERRA
SIM! BARRAGEM NÃO!
Maria Aparecida Mendes Pinto
Militante do Moab

INDIA: Celebrando o Dia das Mulheres

O

Dia Internacional das Mulheres foi celebrado em Mysore
& Tarikere e reuniu mais de 3500
participantes. O dia foi marcado por
um grupo de 2000 mulheres que,
vestidas de uniforme sari, fizeram
o rally. Elas caminharam 2 km gritando slogans por seus direitos. Na
preparação do Dia das Mulheres fizemos diversas competições,como
danças, cantos, dramas, sátiras, vestidos fantasias e esportes. Também
fizemos sessões sobre construção de
capacidades, importância das mulheres, papel das mulheres na família e na sociedade, qualidades das
mulheres e consciência do assédio
e atrocidades para com as mulheres
que acontecem na sociedade.
O rally teve início às 9 h e às
10h30min iniciamos as funções
inaugurais. A convidada principal,
Dra. Pushpa Amarnath, falou sobre
o fortalecimento das mulheres em
seu papel na sociedade. Ela disse:
‘Por trás de cada homem bem sucedido está uma mulher’ é, de lon-

ge, a frase mais usada no mundo. E é
verdade. As mulheres têm um papel
vital na vida de cada pessoa, sejam
mães, tias, irmãs, melhor amiga ou
companheira de vida. Essa é uma das
principais razões para celebrar o Dia
Internacional das Mulheres. O Tema
da ONU para o Dia Internacional das
Mulheres de 2015 é "Fortalecendo as
Mulheres, Fortalecendo a Humanidade". Foi um dia em que você pode
se sentir especial, um dia dedicado
8

ao espírito forte e cuidadoso das mulheres que nos traz orgulho de sermos
mulheres.
Houve também muitos outros convidados. As mulheres mostraram seus
talentos, danças culturais, dramas,
cantos, etc. Os ganhadores nas competições foram premiados. O programa terminou às 15h com um lanche.
Por Mini Vadakumcheery, ASC
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Uma Mercadoria Chamada
Ser Humano
Uma Análise da mídia sobre o trafico de
pessoas na Província NTT, Indonésia

E

m Maumere, Flores, Indonésia, foi feito um estudo
pelo Centro de Pesquisas sobre Tráfico de Pessoas (TIPs),
na Província NTT, entre junho
e agosto de 2014. Empregando
conteúdo de análises de notícias e opiniões em dois jornais
locais, POS KUPANG e FLORES POS publicadas entre janeiro de 2010 e dezembro de
2013, esse estudo tem por objetivo identificar vítimas de TIPs,
atores ou agencias de atores,
causas de vulnerabilidade aos
TIPs, beneficiários dessa prática e avaliação de ações feitas
para combater o problema.
Esse estudo também mostra um
número crescente de casos expostos de tempos em tempos:
ele cresce de 36 notícias e 3
opiniões em 2010 a 70 notícias
e 5 opiniões em 2013. A maioria
das vítimas (87%) foram mulheres e crianças, na sua maior
parte vindas de zonas rurais da
província. Pobreza e desemprego foram os maiores fatores
da vulnerabilidade ao TIPs. O
problema tem crescido por duas
razões: primeiro, não há estratégia e sistemas locais para prevenir o crime; segundo, o sistema
legal é tão corrupto que a maioria dos casos foi rejeitada pela
polícia investigatória ou pela
corte criminal.
Os três principais modos de
tráfico de pessoas são: primei-

ro, são recrutadas diretamente
por agências/companhias; segundo, o recrutamento é feito
através de intermediários e, terceiro, o recrutamento é por indivíduos por seus próprios propósitos.
Tendo aprendido sobre companhias, alguns agentes individuais
recrutam pessoas da base e pagam
alguma soma às vítimas e a seus
familiares. O processo seguinte é
assim: uma vez a vítima estando
nas mãos de seus recrutadores, recebe nova identidade com nome,
endereço data de nascimento mudados. Em colaboração com autoridades locais, como polícia,
chefes de distritos ou líderes da
comunidade, o perpetrador pode
facilmente fazer tal manipulação.
Ao mesmo tempo, as vítimas são
proibidas de ter contatos com seus
familiares ou parentes durante ou
após o processo até serem ven9

didas no país ou no estrangeiro
como força de trabalho barato e
forçado e/ou trabalho sexual.
Finalmente, esse estudo, descobriu
que a maioria desses casos expostos
em dois jornais não foi processada
legalmente por causa do envolvimento direto ou indireto de funcionários da polícia e oficiais em todos
os níveis do governo da província.
Esse estudo propõe que os governos regional e local da Província ITT, bem como o governo
nacional da Indonésia aceitem as
convenções internacionais e leis
nacionais sobre tráfico humano
e tomem sérias medidas no combate ao tráfico de pessoas, pelo
combate à raiz do problema, especialmente quando diz respeito aos
problemas sociais acima mencionados, pobreza e desemprego.
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INDIA: DECLARAÇÃO SOBRE MIGRAÇÃO
Consulta Nacional

Participantes da Consulta sobre Migração, 20-22 de março no Instituto Social da Índia, Bangalore

C

ento e oito lideranças participaram da Consulta Nacional sobre Migração realizada nos
dias 20 a 22 de março, 2015, no
Instituto Social Indiano, em Bangalore. Os participantes refletiram
sobre os desafios trazidos pela
migração através do país e sobre
possíveis maneiras de enfrentar
essa realidade complexa. VIVAT
Internacional-India, em colaboração com o Instituto Social Indiano
organizou e assessorou a consulta.
Após três dias de troca de ideias
e experiências partilhamos nossa
visão comum sobre migração.
Concluímos que:

2 – Dalits, Tribos, Mulheres e Crianças são as populações mais vulneráveis no fluxo migratório.

3 – Ver a possibilidade de formar
grupos de solidariedade entre os
migrantes;

3 – A falta de uma política nacional
sobre migração torna os migrantes
vulneráveis.

4 – Estabelecer VIVAT Internacional India, seus mecanismos estruturais e seus princípios baseados
em visão-missão-objetivos, metas;

1 – A migração é inevitável. As
pessoas migram por muitas razões,
entre elas, na procura de melhoria
nas condições de vida, de oportunidades para ganhar a vida.

2 – Iniciar ações para enfrentar a
vulnerabilidade tribal e migração de
dalits, gênero e migração e questões
infantis, tanto na sua fonte como nos
lugares de destino;

Comprometemo-nos a:
1 – Aumentar nossa disposição de
trabalhar a questão angustiante da
migração, tanto na fonte como nos
lugares de destino. Queremos entrar na vida do migrante, ouvir sobre
suas experiências, documentar sua
sabedoria e refletir sobre as lições
aprendidas;
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5 – Conectar-se com organizações
da sociedade civil, do governo,
movimentos e pessoas com o mesmo interesse;
6 – Fortalecer VIVAT Internacional
Índia através de partilhas de práticas
efetivas e informações periódicas;
7 – Criar políticas de formação e entrega de serviços para migrantes na
esfera Congregacional e de Província.
Por VIVAT Internacional, India

VIVAT- Reunião da Mesa Diretora
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TRABALHADORES MIGRANTES
DA INDONÉSIA
História de Sumatra Sul

E

sta é uma história sobre meu
envolvimento na pastoral com
migrantes trabalhadores na Sumatra, Indonésia. Por alguns anos
estive entre os trabalhadores migrantes da Ilha do Timor em plantações de palmeiras para a extração de óleo, na parte sul da ilha da
Sumatra. A maioria deles era originalmente de ex-refugiados do Timor Leste que fugiram para o Timor
Oeste, Indonésia, após o referendo
no início de setembro, 1999. Como
sabemos, após Timor Leste conquistar a independência da Indonésia, os
Timorenses do Oeste estavam divididos em duas facções: os pró-independência e os pró Indonésia.
Um dos principais fatores da migração dessa gente para Sumatra
foi a pobreza. Eles não tinham
terras nem propriedades quando
fugiram e se instalaram, temporariamente, no Timor Oeste. O desemprego foi outro fator que os
impulsionou. Desta maneira, viajar
até Sumatra era visto como uma saída, o que, na verdade, não aconteceu. Muitos deles caíram em armadilhas, como força de trabalho
barata, ou mesmo, não paga. Foram
lançados em condições de vida miseráveis: sem água potável, moradia, educação e serviços de saúde.
Um dos migrantes, Sr. Agus X.
Martins, contou-me sobre essa migração até Sumatra em 2000, um
ano após o referendo, quando Timor Leste tornou-se um novo estado independente. Em colaboração
com o departamento de Força de

Dwi Promono, SCJ sentado entre os trabalhadores migrantes
Trabalho e Transmigração da Indonésia, ele foi mandado para Sumatra Sul, com sua filha e centenas de
outros ex-refugiados de Timor, para
trabalhar numa Companhia de plantação de palmeiras oleiras, chamada
PT Cintra Futura (CIFU), em Muara
Enim, Sumatra Sul. Outros refugiados o seguiram alguns anos depois.
Na verdade, esses trabalhadores migrantes mudavam de um lugar para
outro a fim de conseguirem um trabalho decente e melhores salários.
Alguns deles já trabalhavam lá, por
mais de 13 anos, sem nenhuma melhoria de vida. Isso piorou por causa de
outros três motivos: não tinham economias para o futuro, a maioria tinha apenas educação básica, não recebiam dote
elevado quando casavam. Portanto, havia um grande desejo de voltar a Timor.
A maioria dos trabalhadores migrantes do Timor é católica. Assim, fui
encarregado de pastoreá-los. Apesar
de bastante devotos à fé cristã, eu
via problemas quanto à vida religiosa deles. Primeiro, alguns deixaram
suas esposas e casaram-se com ou11

tras mulheres. Isso torna a vida
deles como católicos mais complicada. Também, alguns deles
dispersaram-se em diferentes lugares de plantação de palmeiras o
que torna difícil para eu fazer um
acompanhamento pastoral conveniente. Entretanto, propus algumas ações pastorais para ajudar
a solver esses problemas. Uma
coisa que já fiz quatro vezes foi
oferecer cursos sobre casamento e
família com o objetivo de prepará-los melhor para isso.
Também ajudei a organizar reuniões, cursos, confissões, celebrações eucarísticas, cerimônias de
batismos e casamentos.
O futuro desses migrantes, entretanto, é incerto. Parece que eles não
têm vontade de residir para sempre
em Sumatra Sul, mas, vão também
enfrentar potenciais dificuldades
como falta de salário, de terra ou de
outra propriedade para recomeçar
quando voltarem ao Timor.
Por Antonius Dwi Pramono, SCJ
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Igrejas e Mineração na América Latina
Um vídeo de denúncia e esperança
http://youtu.be/Fw0cxGoIiMQ
que impactam centenas de comunidades
ao longo dos minerodutos ou das ferrovias que exportam a grandíssima maioria de nossos minérios.
Conflitos e manifestações populares,
espionagem e criminalização das lideranças.

M

egaminas a céu aberto, desmatamento e expulsão de famílias e comunidades inteiras. Povos indígenas e comunidades quilombolas ameaçados por interesses
mineradores sobre seus territórios.
Poluição das águas, da terra e do ar.
Processos de escoamento do minério

Apesar de tudo isso, a mineração no
Brasil pretende aumentar de 3 a 5 vezes nos próximos 20 anos. A proposta
do novo Código de Mineração, cada
vez mais criticada por comunidades,
sindicatos, movimentos sociais e entidades do País inteiro, visa flexibilizar
a legislação para facilitar os interesses
das empresas mineradoras.
Diversas comunidades atingidas são
apoiadas, assessoradas e defendidas
também pelas igrejas. A Igreja Católica
se posicionou com críticas contunden-

tes contra a nova proposta de Marco
Legal da Mineração. Várias lideranças cristãs de América Latina estão
se articulando para buscar alternativas às agressões da mineração.
‘Iglesias y Minería’ é um grito de
sobrevivência, resistência e esperança, o grito das comunidades e da
vida que não se deixará arrancar.
--Iglesias y Minería é um grupo ecumênico de leigos, leigas, religiosas
e religiosos empenhados em defesa das comunidades afetadas por
mineração nos diversos países do
Continente. Desde 2013 o grupo
articula os atingidos entre si, com a
hierarquia das igrejas que queiram
e possam apoiá-los, e com instituições internacionais de defesa dos
direitos humanos.
iglesiasymineria@gmail.com

PRÓXIMOS EVENTOS
6-8 Julho
ECOSOC - Fórum

13 Julho

Político de Alto Nível,
Nova Iorque

Reunião da Mesa Diretora
da VIVAT Internacional,
Roma, Itália

11 Julho

13 – 16 julho

Reunião da Equipe
Executiva e Secretaria
Executiva – Roma, Itália

12 julho

Reunião da VIVAT
Internacional e JUPIC ,
Roma, Itália

Terceira Conferência
Internacional sobre
Financiamento para o
Desenvolvimento, Addis
Abeba, Etiópia

1-5 Setembro

Treinamento e Capacitação
12

em Direitos Humanos e
Defensoria – Jharsuguda, índia

25 – 27 Setembro

Reunião de Cúpula das nações
|Unidas – Nova Iorque, EUA

18 – 23 outubro

Seminário – Madri, Espanha

30 Novembro – 11
Dezembro

COP 21 – Paris.

