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BEIJING + 20 
Você pode lembrar referência à conferência 

muito significativa de mulheres em Beijing, 

em 1995. Três das nossas irmãs estavam 

presentes neste histórico encontro que 

divulgou o PLANO DE AÇÃO DE BEIJING.  Este 

tem sido uma poderosa agenda para a 

conscientização das mulheres desde 1995. Ele 

trata de áreas como pobreza, educação, 

saúde, violência, conflitos armados, poder de 

tomar decisões, direitos humanos, infraestrutura, mídia, promoção das mulheres e 

moças. As irmãs que participaram deste movimento internacional foram: Mary Sujita 

Kallupurakkathu, Mary Sudha Varghese e Kathryn Freeley.  Encontros regionais 

pretendiam renovar a energia política e a mobilização social 20 anos depois, enfocando 

as seguintes questões: 

1. Visão geral e análise das conquistas e desafios desde 1995 

2. Progresso na execução de áreas cruciais de interesse da Plano de Ação, com ênfase nos 

anos desde 2009 

3. Dados estatísticos 

4. Prioridades emergentes 

Informações da Região Africana (Addis Abeba): http://www.uneca.org/beijing-plus-20 

 Europa e América do Norte (Geneva):http://www.ngocsw-geneva.ch/home/beijing20/ 

 América Latina e Caribe (Santiago) informações:  http://www.cepal.org/mujer/ 

Ásia e Pacífico (Bangkok) informações: http://www.unescapsdd.org/beijing20\ 

Ásia Ocidental (local a ser anunciado) 

http://www.escwa.un.org/sites/BeijingPlus20/index.asp 

O resultado desses processos de revisão regionais será o conteúdo da 59ª Reunião da 

Comissão sobre a Condição das Mulheres em março de 2015. 

   Planejando para o Terceiro Dia Internacional da 

Menina 
11 de outubro marca o Terceiro Dia Internacional da Menina na 

ONU. Algumas das nossas escolas já estão se preparando. “Ajudar a 

reanimar o entusiasmo de todo mundo para perspectivas de vida 

melhor para as meninas  e proporcionar-lhes oportunidades de 

mostrar liderança e chegar ao seu pleno potencial” é o objetivo das 

mulheres jovens da Dame Academy, Toledo, Ohio. O Programa de 

Diploma de Bacharelato Internacional está oferecendo liderança para um projeto que não 

somente preenche os requisitos para o projeto culminante de um Diploma IB, mas 

desenvolverá consciência da dificuldade que as meninas encontram pelo mundo, baseadas  

somente no seu gênero.  

Duas jovens mulheres, com este apoio do seu Diretor de IB, Sra. Angela Joseph, 

reconheceram que muitas meninas vivendo na pobreza carecem de necessidades básicas, 

dentre elas recursos materiais para o cuidado pessoal. Esta situação resulta na 
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incapacidade de as meninas frequentarem uma escola regular.   

Carra Gibson e Isabel Abu-Absi estão planejando uma formação no 

campo da multimídia para o Dia da Menina, em suas palavras” para 

promover conscientização sobre essa questão e não só informar as 

meninas do NDA sobre as necessidades que em geral estão 

presentes, mas para engajá-las e  capacitá-las a fazer algo sobre 

isso.” Carra e Isabel estão em contato com a Irmã Jeannette 

Pierre-Louis, SND de Namur. A Irmã trabalha no Centro da Família 

Notre Dame em Les Cayes, Haiti, oferecendo educação básica, serviços de saúde, e 

treinamento de habilidades para mulheres e crianças. NDA ajudará com fundos para 

compra de produtos femininos e no processo de conhecimento da cultura local e dos 

membros do centro de juventude local, juto com voluntários. 

 http://beijing20.unwomen.org/en/in-focus/girl-child 

 

Menores abandonados: Que realidade acelera a imigração? 
 Nos últimos anos, advogados da Imigração estão cientes do 

crescimento no número de pessoas jovens, viajando sozinhos para 

os Estados Unidos, em busca de asilo. Contudo, como o perigo com 

drogas e gangues cresce, os pais temem pela vida desses filhos. 

Outro aspecto da imigração é a fragmentação da família, devido às 

demoras no sistema de imigração, além das crescentes deportações 

de trabalhadores que não conseguem os vistos para a legalização de sua presença nos 

Estados Unidos.  O número de crianças atravessando as fronteiras para os Estados Unidos 

pela Guatemala, El Salvador, Honduras e México cresceu para 60.000 só neste ano de 

2014.  Muitas ONGs e grupos de Igreja estão assistindo a essas pessoas jovens com abrigos 

básicos e nas necessidades sociais, bem como em matriculá-las na escola. Serem capazes 

de ir à escola tem sido outra questão para as crianças que foram amedrontadas por 

gangues e têm medo de sair de casa. Muitas dessas gangues são ligadas ao narco-tráfico.  

Educar as comunidades onde as crianças estão chegando é crítico; muitos estão se 

reunindo aos pais, que eles não veem há anos. A grande maioria das crianças está fugindo 

de países entre os mais violentos do mundo, por isso existem territórios de asilo e o caso 

dessas crianças requer uma representação legal.  

Abertura da 69ª Assembleia Geral das Nações Unidas 
 

Em Setembro, depois dos dias feriados, 

as Nações Unidas tornam-se de novo 

um centro de atividade com os 

encontros anteriores à Assembleia 

Geral, que acontece a 26 de Setembro. 

O novo Presidente da Assembleia vem 

da Uganda. Sam Kahamba Kutesa é 

atualmente Ministro do Exterior, da 

Uganda.  Ele propôs como tema da 69ª sessão: ‘Entregar e Implementar uma Agenda de 

Desenvolvimento Transformador para 2015’ Ele disse que isso enfatiza a necessidade de 

concordância sobre as propostas da agenda de 2015 e também assegura sua 

implementação. Enfatizou a necessidade de “direcionar os recursos da implementação, 
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em termos de recursos financeiros, desenvolvimento tecnológico, transferência de 

capacidades, construção”, incluindo uma estreita parceria global.   

Kutesa também expressou compromisso em alcançar um acordo global sobre as mudanças 

climáticas, um avanço na igualdade dos gêneros, e na emancipação da mulher. A cada 

ano outra região tem a oportunidade escolher um candidato para presidir a Assembleia 

Geral. Então os 193 membros efetivos lutam para ver quem dos delegados vai ocupar o 

primeiro lugar. Este ano vai ser Cuba. Os outras estados seguirão em ordem alfabética. 

Segunda-feira, 22 – 

Terça-Feira, 23 

setembro 

Plenária de alto nível da Assembleia Geral, conhecida como 

Conferência Mundial dos Povos Indígenas 

Segunda, 22 Setembro 

Das 13 às 21 h. 

Sessão Especial na Assembleia Geral sobre como implementar o 

Programa de Ação da Conferência Internacional sobre 

População e Desenvolvimento.  

Terça, 23 Setembro “Cúpula do Clima 2014″ conduzida pelo Secretário Geral 

Quarta 24 September 

“Debate Geral” (colocações sobre o tema de qualquer um dos 

193 membros que o desejarem) 

Delegações da Assembleia Geral, entre as quais as ONGs tem representação ativa, 

começam no dia 7 de Outubro. 

Um lembrete sobre o link para nossa ONG  nas Nações Unidas, SNDs 

blog:www.sndatun.wordpress.com 

UN SNDs página no facebook:  http://tinyurl.com/3ccygc3 

Para contato -  Sr. Mary Jo nas Nações Unidas:  maryjotto@snd1.org 
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