No Dia da ONU 2014, secretario-geral convoca todos para uma causa e bem comum

‘Convoco governos e indivíduos para trabalhar em uma causa comum para o bem comum’, diz
Ban Ki-moon

Hoje, dia 24 de outubro, é uma data marcada anualmente como o Dia da ONU - Organização
das Nações Unidas. Como parte das comemorações, o secretário-geral pronunciou comovente
apelo que deveria chegar ao conhecimento de todo ser humano. Se atendido, o mundo seria
bem melhor para se viver.

A OAPAZ - Ordem dos Agentes da Paz e da Solidariedade que luta em prol destes mesmos
objetivos, pelos direitos humanos e no combate à todo tipo de violência, divulga aqui a
mensagem do secretário-geral da ONU onde além de outras ações, ele pede que se dê mais
atenção as pessoas marginalizadas e vulneráveis.

1/3

No Dia da ONU 2014, secretario-geral convoca todos para uma causa e bem comum

A OAPAZ vem também solicitar a você que não se omita diante desta campanha mas que
participe divulgando o texto ou pelo menos curtindo e compartilhando esta mensagem que
pode ser lida a seguir:

Mensagem do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, para o Dia da ONU 2014

As Nações Unidas são, mais do que nunca, necessárias neste momento de múltiplas crises. A
pobreza, a doença, o terrorismo, a discriminação e a mudança climática estão sendo um
pesado fardo.

Milhões de pessoas continuam a sofrer uma exploração deplorável através do trabalho forçado,
tráfico humano, escravidão sexual ou condições inseguras nas fábricas, campos e minas. A
economia global continua a sofrer com uma situação de desigualdade.

A fundação das Nações Unidas foi uma promessa solene dos povos do mundo para por fim a
tais ataques à dignidade humana, e liderar o caminho para um futuro melhor. Houve recuos
dolorosos, e há muito trabalho pela frente para realizar a visão da Carta da ONU. Mas
podemos nos sentir motivados por nossas conquistas.

Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da ONU inspiraram a campanha antipobreza mais
bem-sucedida da História. Tratados das Nações Unidas enfrentando a desigualdade, a tortura
e o racismo têm protegido as pessoas, enquanto outros acordos têm protegido o meio
ambiente. As Forças de Paz da ONU apartaram forças hostis, nossos mediadores
solucionaram disputas e os nossos trabalhadores humanitários forneceram ajuda que salvaram
vidas.

Neste momento crítico, vamos reafirmar nosso compromisso em empoderar os marginalizados
e vulneráveis. No Dia das Nações Unidas, convoco aos governos e indivíduos para trabalhar
em uma causa comum para o bem comum.

(Foto e matéria extraída do site oficial da Unic Rio de Janeiro: http://unicrio.org.br/ )
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_______________________
Saiba mais sobre a data em www.un.org/en/events/unday

Ouça a mensagem no site http://bit.ly/1sUkecs
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