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A Vida das 
Instituições

Conferência das ONGs internacionais no Conselho da Europa em 
Estrasburgo:

René Ledermann e Patrick Long participaram na sessão de 25, 26 e 27 de junho.

A Igualdade das mulheres - homens foi um dos pontos mais importantes. Não 
está consagrada na Constituição de todos os países. Devem facilitar o acesso das 
meninas à escola e lutar contra a iliteracia, a violência sexual...

Mais informações em www.coe.int/t/ngo/

   
Europa 2020 e a luta contra a pobreza

A Rede Europeia Anti-Pobreza (REAPN) apresentou a 12 de julho no Parlamento 
Europeu um plano de ação em quatro pontos. Estabelecimento de um salário 
mínimo. Acesso a serviços de qualidade. Promoção de emprego de qualidade. 
Aumento do orçamento destinado a este plano de ação ''uma "inclusão ativa", a 
qual "não deve substituir a inclusão social." A EAPN está a organizar uma 
conferência sobre a necessidade de ter em conta a luta contra a pobreza no 
contexto da estratégia para o crescimento da União Europeia 2020. 

Mais informações em www.eapn.eu
   

A responsável do grupo História da conferência das ONGs internacionais no 
Conselho da Europa aceita receber contribuições*. Envie por e-mail para Patrick 
LONG: annie.long@aliceadsl.fr

*Assunto: Qual é o papel da história na construção europeia. A história é vista 
como um espaço partilhado, visto como uma cultura de cooperação.

7 de outubro de 2012 no Conselho da Europa em Estrasburgo: 

"Debate da sociedade civil sobre o tema da democracia inclusiva."

Inscrito para este debate Carlos MARQUES TALECO Presidente da Fundação 
COI em Portugal e Vice-presidente da ESAN Aisbl

   
17 de Outubro de 2012 no Conselho da Europa em Estrasburgo:

"Para uma Europa dos Direitos do Homem se unir contra a pobreza"

Inscritos: René LEDERMANN para a mesa redonda "a participação cívica e 
política das pessoas que vivem na pobreza"... Léon DUJARDIN para a mesa 
redonda "Como fortalecer o direito à saúde para todos"... Duas outras inscrições 
estão disponíveis para as mesas-redondas "A miséria é a violência" - "romper o 
silêncio" - "construir a paz".

 
Volonteurope em Florença, em outubro

A rede Volonteurope realizará a sua 21ª conferência anual de 18 a 20 de outubro, 
em Florença, em parceria com Cesvot, membro italiano. Nessa ocasião, será 
apresentado um relatório "Bem envelhecer: a contribuição do voluntariado e o 
envolvimento cívico na Europa", tendo em conta
as boas práticas e o conhecimento dos membros, associados e parceiros da rede. 
2012 é o Ano Europeu do envelhecimento ativo e da solidariedade intergeracional.

Mais informações em www.volonteurope.org

2013 será o Ano Europeu dos Cidadãos 
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"2013, Ano Europeu dos Cidadãos!"...  
           Este é o tema decretado pela União Europeia para o próximo ano.
A ESAN lança um apelo aos humanistas para a implementação da Carta dos 
Direitos Fundamentais incluída no Tratado Europeu de Lisboa, base de uma 
política social europeia comum...

É urgente voltar a dar um futuro às gerações mais jovens, evitar que as 
famílias, os desempregados, as crianças... sejam cada vez mais vulneráveis.

É urgente realocar, o humano no centro de todas as atividades …

A ESAN lança, no âmbito do Ano Europeu de 2013, o seguinte apelo:

Cada cidadão na Europa deve sentir-se reconhecido pelo que ele é pelo que 
ele faz, no respeito... Cada um deve aceitar que um projeto de política social 
comum prevalece sobre os conflitos de interesse e grupos.
O que implica:
- construir a confiança em si mesmo e nos outros,
- promover a ideia de responsabilidade do nível local... ao nível europeu,
- promover a co-responsabilidade e a solidariedade entre as pessoas,
- inspirar toda uma geração dedicada ao bem comum, ao bem público,
- recriar uma verdadeira comunidade europeia …

 

Ligações 
Web

De 5 a 11 de outubro 2012 realiza-se em Estrasburgo “o fórum global da 
democracia” com a participação de representantes dos cinco continentes.

Consulte o sitio: http://forum_ democracy.coe.int

Conjunto de ferramentas de diálogo para o intercâmbio intercultural: 
www.dialoguetoolkit.net
Clique sobre EXPAND para aceder ao espaço de diálogo. 

Oportunidades

O que é a iniciativa de cidadania europeia?
“A iniciativa de cidadania europeia é um convite feito pela Comissão 
Europeia para apresentar uma proposta legislativa numa área em que a 
UE tem o poder de legislar. A iniciativa deve ser apoiada por pelo menos 
um milhão de cidadãos europeus, de pelo menos sete dos 27 países da 
União... Um número mínimo de signatários é exigido em cada um desses 
sete Estados-Membros.”

Uma iniciativa de cidadania pode se concentrar numa área na qual a Comissão 
está habilitada a apresentar uma proposta legislativa ... As iniciativas dos cidadãos 
não podem ser geridas pelas organizações. Estas podem, no entanto, promover ou 
apoiar as iniciativas, na condição de o fazerem com transparência... O comité dos 
cidadãos deve primeiro lugar registar a sua iniciativa neste sitio da internet antes de 
começar a recolher as manifestações de apoio dos cidadãos. Uma vez confirmado 
o registo, os organizadores dispõem de um ano para recolher assinaturas.
   

 Para saber mais >> http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts 

 

Boas 
Práticas

Para sermos ouvidos precisamos ser muitíssimos. A ESAN 
planeia reunir...
um milhão de assinaturas em pelo menos sete países 
europeus.

Para ter os meios para as suas ambições.  A ESAN dirige-se 
aos humanista ... 
Que cada um pague de 1 a 5 euros e angarie fundos junto da 
sua envolvente.

Léon Dujardin Presidente ESAN AISBL



Retratos
Testemunhos

A nossa ESAN-NEWS, 15 rue Salvador Allende, 95210 St Gratien, France
Editor-Chefe : Jean Bautier (jean.bautier@gmail.com)
Correspondentes: Martine, Fabienne, Bernard, René, Marie-Christine

A pobreza vista pelas crianças…
O sexto barómetro Ipsos / Secours Populaire, publicado na 
Convergência bimestral revela dados alarmantes sobre o aumento da 
precariedade em França e da ansiedade que ela gera.
  

 

Nota: Se o vosso logótipo não estiver publicado, por favor contacte o Editor-Chefe

Na criação de uma empresa, a experiência supera o diploma e ter uma 
comitiva empresarial influencia o sucesso do projeto, bem como a 
sua sustentabilidade.

Os criadores de empresas estão casos isolados das redes de negócios e 
mal preparados para o arranque da sua empresa (taxas de atividade mais 
baixas e dificuldade de acesso a cargos de responsabilidade)... As 
histórias de sucesso no feminino são raras.
   

O seu dispositivo principal “Iniciativas no feminino” dá prioridade a uma 
orientação dinâmico, fonte de motivação e confiança que alterna entre 
ações individuais e muitos momentos coletivos (ateliers, formações, clube 
das mulheres, sectores de atividade...).
  

Ansiosos por promover a criação de redes e iniciativas de solidariedade, a 
Initiatives Plurielles lançou em 2007 uma ação amadrinhar que permite 
que às novas criadoras beneficiar da experiência dos empresários 
experientes... Além das orientações inegáveis para as afilhadas e para as 
suas madrinhas, a ação amadrinhar contribui para a valorização do 
empreendedorismo feminino, destacando as realizações das mulheres e 
propondo modelos alternativos. 
  

O mesmo acontece com o novo programa de sensibilização lançado em 
2011 "Encorajar o empreendedorismo feminino pelo exemplo", que 
promove visitas a empresas e encontros de negócios com mulheres 
empresárias experientes  para melhor compreender o seu percurso e o 
seu quotidiano e assim... 

criar noutras mulheres a vontade  de "ousar a criação".
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Consciente desta realidade, a associação 
"Initiatives Plurielles", implementa, depois de15 
anos, ações de aconselhamento à criação de 
empresas adaptadas ao publico feminino. A 
associação aposta na capacidade de 
empreendedorismo de todas as mulheres: ela parte 
do projeto ou da simples ideia  de “estar por sua 
conta” expressa pela pessoa recebida e propõe-se 
a acompanhá-la neste processo, sem a priori.

"37% dos franceses conheceram uma situação de pobreza 
ao longo da sua vida (+7 pontos desde 2009), e 85% 
acham que os seus filhos estão mais propensos a viver 
uma situação de pobreza do que a sua própria geração.
Pela primeira vez, as crianças dão a sua opinião sobre o 
assunto. Um inquérito Ipsos / SPF, realizado a 500 crianças 
entre os 8 e os 14 anos de idade, revela, entre outras 
coisas, que 58% delas têm medo de se tornarem pobres 
um dia, ou ainda que 86% acreditam que é possível fazer 
muito mais para as pessoas afetadas pela pobreza.”
Leia o dossiê especial "As crianças e a pobreza"
  

 Descarregue a revista Convergência de setembro-outubro 2012 em formato PDF  
         http://www.secourspopulaire.fr/ 
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