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Vida das 

instituições 

Conferência das OING 
… sessão de 25 a 28 junho, no Conselho da Europa em 

Estrasburgo 
 

Grupo de trabalho Direitos Humanos e Religião 
Esta sessão da Conferência votou o texto dirigindo-se aos Estados… 
O elemento fundamental consiste em relembrar a primazia dos direitos 
Humanos sobre qualquer reivindicação religiosa… 
 

Comissão Democracia, Coesão social e Desafios Mundiais 
Durante as intervenções sobre o tema «Autoridades locais e participação dos 
cidadãos: boas práticas a partilhar», foi desatacado o impacto da gestão das 
cidades sobre a situação do conjunto da população de um Estado. Desta 
forma foi destacada a necessidade da participação dos cidadãos a montante 
de cada decisão relacionada com os desafios locais (e não a consulta pública 
apenas após a validação da decisão)… 
 
 
Sobre o tema dos «Desafios mundiais », dois assuntos foram explicados  
 

1/ Alterações climáticas e direitos humanos 
…é relembrado que qualquer decisão relacionada com as alterações 
climáticas devem ter em conta os desafios ligados aos direitos humanos… As 
alterações climáticas afetam as populações mais pobres e, em 2010, 38 
milhões de pessoas foram  deslocadas , a previsão é de 200 milhões de 
pessoas  deslocadas em 2050. É necessário promover o direito a viver num 
ambiente saudável. 
 
2/ Conflito na Síria 
 

Pierre Salignon, Diretor-Geral dos Médicos do Mundo interveio para falar da 
situação do acesso aos cuidados de saúde no conflito sírio. 
A regionalização do conflito, a proliferação das partes, os inúmeros crimes 
de guerra cometidos por todas as partes, a tortura e o sequestro dos 
cuidadores tornam extremamente difícil o trabalho dos cuidadores… 
A ajuda humanitária é primeiro prestada pelos próprios Sírios e a assistência 
internacional é manipulada pelo regime… 
A medicina é usada conflito para tornar-se uma ferramenta de opressão. 
 

Jean-Pierre Estival, responsável do grupo de trabalho sobre as evoluções 
políticas e sociais nos países do sul e do leste do Mediterrâneo, também 
interveio para realçar a saturação dos campos de refugiados nos países 
vizinhos da Síria e do retorno dos numerosos refugiados na Síria devido às 
condições de vida nos campos. Denunciou igualmente a recusa de 
numerosos países em acolher os refugiados. 
 

Claire Magnoux <claire.magnoux@hotmail.fr>   
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Os Objetivos do Milénio para o Desenvolvimento (OMD)  
estão prestes a ser atingidos, mas… 

 

Em 2000, a ONU estabeleceu os ODM para 2015 em 8 
domínios: a redução da pobreza, a educação, a 
igualdade de género, a saúde materna e infantil, o 
ambiente, a luta contra a malária e a SIDA, a promoção 
da ajuda internacional… 
Entre as principais conclusões: «A proporção de pessoas que 
vivem em situação de pobreza extrema foi reduzida em 
metade… Mais de 2 milhões de pessoas passaram a ter acesso 
a fontes de água potável melhoradas… Progressos notáveis 
foram alcançados na luta contra a malária e a tuberculose… A 
meta de redução da fome está ao alcance… » 
 

Mas o relatório sublinha o significado óbvio desta taxa: «uma em cada oito pessoas no 
mundo está cronicamente subnutrida».  Além disso, apesar dos progressos realizados, «Um 
crescimento acelerado e uma ação mais ousada são necessárias em muitos domínios»:  a 
sustentabilidade do meio ambiente; a sobrevivência infantil; a mortalidade materna; o 
tratamento e a prevenção do HIV; a escolarização; «Os avanços em matéria de 
saneamento são impressionantes mas insuficientes»; finalmente, «No geral, menos 
dinheiro é destinado à ajuda, e isto afeta os países mais pobres ». 
 

É claro que, 2015 não constitui o fim dos esforços, mas «O sucesso das OMD até 2015 deve 
permanecer uma prioridade mundial, criando assim uma base estável para as futuras ações 
de desenvolvimento». Deve ser portanto, intensificada a mobilização. 
 

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2013/French2013.pdf 
 

Fonte: Le long terme au jour le jour N°78 / [http://www.confrontations.org] 
 

Boas 

práticas 

O Secours populaire français organiza este verão… 
uma estadia para 100 crianças sérvias e bósnias 

 

Pelo primeiro ano, o Comité do Livro e da Federação de Viena 
organizarão, em colaboração com 9 federações do SPF, uma 
estadia para 50 crianças sérvias e 50 crianças bósnias, em Mokra 
Gora* e Zlatibor, na Sérvia. 
Uma forma de transmitir os nossos valores de solidariedade às 
gerações mais jovens. 
 

De 2 a 4 de julho, as crianças participaram numa 
JOV (Journée des Obliés des Vacances - Jornada dos 
Esquecidos das Férias) e em numerosas atividades 
em torno do teatro, do desporto e do canto. 
Este projeto surge na continuação das ações de 
solidariedade do Secours Populaire Français, 
desenvolvidas na região há mais de 20 anos. 

 

CONTACTO: Roland Pénichoux, 06 83 36 31 49, [rpenichoux@hotmail.com] 
 

*Vila que o realizador Emir Kusturica criou 
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Os ciganos encontram-se em situação de grande pobreza e 
são vítimas da falta de respeito pelos Direitos Humanos. 

 

Para ajudar as ONG que desenvolvem ações de solidariedade para com os 
ciganos, acolhemos Claire Magnoux… até ao final de outubro de 2013… 
A Claire tem por missão: 
- A redação de um levantamento dos ponto-de-situação. Este documento terá por 
objetivo destacar os mecanismos de exclusão laboral das comunidades ciganas. 
- A redação de um documento salientando as boas práticas das ONG em matéria de 
apoio à inserção das comunidades ciganas. 
-  A procura de um possível financiamento europeu para a implementação de um 
programa de troca de experiências e de competências entre ONG no que diz 
respeito à inserção das comunidades ciganas. 
 

A Claire participou na sessão de junho da Conferência das OING em ESTRABURGO… 
Na sequência dos contactos estabelecidos como a Presidente da Comissão dos 
Direitos Humanos Anne-lise OESCHGER, vai preparar e participar no Dia 
Internacional para a Erradicação da Pobreza de 17 de outubro de 2013 no Conselho 
da Europa. 
 

Se aceitar participar nesta missão, agradecemos que entre em contacto com… 
[claire.magnoux@hotmail.fr]  
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Casa da Europa - Estrasburgo (Alsácia) 
A MESA é uma associação que tem por missão: 
- O diálogo sobre os desafios da construção europeia 
- Fornecer aos cidadãos informações pertinentes para que eles exerçam os 
seus direitos e deveres na Europa de hoje. 
A MESA é membro da Federação Francesa das Casas da Europa, presidida 
por Catherine Lalumière. 

 

Visite o site da MESA em Estrasburgo [www.mesa-strasbourg.eu] 

 

 Ser jovem numa Europa em crise 
Conferência de Philippe Duval, quinta-feira 19 de setembro às 18H30 

Na ERAGE, 4 Rue Brûlée, Estrasburgo 
«A juventude europeia é, na sua maioria, confrontada com uma crise 
económica sem precedentes: « uma juventude sacrificada »! » 
Em todos os países europeus (particularmente em Fança), qual é o impacto 
da família, da sociedade e, especialmente, da educação quando os jovens 
atingem a idade adulta?... Principais vítimas da crise, estão eles igualmetne 
e efetivametne preparados para fazer-lhe frente? 
Comparar as sociedades, as mentalidade, os sistemas educativos permite 
conhecer melhor e melhor entender estes jovens europeus tão diferentes e 
tão semelhantes, mas também tomar consciência dos desafios e das 
expetativas que os aguardam. Uma realidade e um desafio europeu e 
francês que não pode ser ingorado ». 
 

Philippe Duval é inspetor-geral honorário da Educação Nacional; Editor-chefe da 
revista Internacional de Educação (2001-2008); membro da direção das Casas da 
Europa. 

A Conferência é aberta ao público e a entrada é livre. 
No entanto, recomendamos que se inscreva junto da MESA  

por email para secretariat.mesa@gmail.com  
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