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Instruções para as crianças migrantes
Tailândia - 5 de novembro de 2013

O

s Irmãos Maristas trabalham com outras congregações
para oferecer oportunidades de estudo às crianças birmanas emigradas em Samut Sakhon, na Tailândia. Dar esta
possibilidade aos pequenos migrantes birmanos é de crucial
importância para impedir que sejam atraídos pelos lugares
de trabalho disponíveis na indústria da pesca local.
A indústria de transformação do peixe na zona de Samut
Sakhon se coloca em primeiro lugar no recrutamento de mão
de obra de menores. É o primeiro setor de emprego que os
trabalhadores imigrantes escolhem porque é relativamente
ausente de controles da polícia e não são presos; é possível
trabalhar sem documentos e geralmente as crianças são
aceitas. Os trabalhadores birmanos representam até 90% da
força de trabalho estrangeira na indústria da pesca em Samut Sakhon. As condições de trabalho podem ser perigosas.
Os trabalhadores estão expostos a riscos, muitas vezes não
recebem a retribuição para as horas extras e o pagamento
dos salários está sempre atrasado. Neste contexto, os menores trabalhadores são os mais explorados.

ças. Nos centros são organizadas as seguintes atividades;
1. Instruções para crianças migrantes de 4 a 15 anos, que incluem: Cursos de língua tailandesa, birmana e inglês; matemática, arte, esporte, educação moral e ética; Cuidados pessoais; Almoço e lanche grátis; Visita domiciliar às famílias.
2. Cursos de língua tailandesa aos trabalhadores migrantes
nos domingos.

Neste cenário, é importante prevenir a exploração dos menores na indústria da pesca dando a eles uma alternativa.
Existem três centros que atuam em colaboração recíproca
e oferecem orientação a diversos grupos de emigrantes:
Myanmar, Karen e Mon. Estes três centros recebem, cada
dia, cerca de 370 crianças para aprender. Os Irmãos Maristas
trabalham no Centro Marista para Migrantes, com 97 crian-

3. Assistência sanitária.
4. Cultura local e atividades tradicionais pra os trabalhadores
migrantes e crianças.

No dia primeiro de outubro a FMSI dará as boas-vindas ao Ir. Evaristus Kasambwe, quarto membro do escritório da
Fundação localizado em Genebra, onde trabalhará como advogado (Advocacy Officer) dos direitos das crianças. Ir.
Evaristus vem do Maláui e é membro da Congregação dos Irmãos Maristas, pertencendo à Província da África Austral.
Ir. Evaristus trabalhou na educação da juventude, tanto em ambiente religioso quanto leigo. Em Maláui foi professor e diretor de colégio durante vários anos. Foi eleito Conselheiro Provincial da Província da África Austral por dois
mandados. Durante o período em que era Conselheiro Provincial, em 2006, o Ir. Evaristus foi trabalhar no Haiti no
postulantado marista por nove meses. Participou também do programa Missão Ad Gentes, uma iniciativa dos Irmãos
Maristas, atuando como missionário no Canadá, em New Brunswick.
A FMSI terá grandes benefícios graças às capacidades e à experiência do Ir. Evaristus no campo da educação, sem
mencionar o seu intrínseco conhecimento do contexto social africano.
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Um novo escritório do FMSI na América Latina
Itália - 10 de outubro de 2013

É

uma ideia surgida no decorrer da
formação de pessoas ligadas ao
FMSI que teve lugar em Roma no mês
de maio de 2012. Um primeiro pedido
informal chegou por meio de Álvaro
Sepúlveda, Irmão marista chileno e
pessoa de referência local do FMSI,
que em seguida recebeu o apoio de
Analía Ruggeri, argentina, também
pessoa de referência do FMSI. Houve
trocas e esclarecimentos, sobretudo
após a visita a seus países dos Irmãos
de Genebra, Manel Mendoza e Vicente Falchetto, com a finalidade de amadurecer a ideia… Em maio de 2013 o
pedido oficial da parte dos superiores
responsáveis das três Unidades administrativas do Instituto Marista que
compõem a «região» chamada «Cone
sul» tornou-se: Província de Santa
Maria dos Andes (Chile, Peru, Bolívia), Província Cruz do Sul (Argentina
e Uruguai) e o Distrito do Paraguai.
O novo escritório regional chama-se
precisamente «FMSI Cone Sul».

teve o «estatuto consultivo especial
ECOSOC», isto é, o reconhecimento
oficial da ONU. Isto significa igualmente o acesso, com plenos direitos,
aos organismos já ativos nos países
integrantes e em toda a América Latina: Foro Ibero americano, Nino Sur
(Mercosul), Redlamyc, BICE, Salve as
Crianças, UNICEF e outros organismos, e, juntos, marcar presença mais
eficaz junto às políticas públicas em
nível nacional e regional.

Os objetivos do novo escritório são
conectados principalmente ao encaminhamento das estratégias para a
promoção dos direitos das crianças
e dos adolescentes nos países do
«Cone Sul», a fim de poder estabelecer um diálogo com as instituições
governamentais locais e com as delegações das Nações Unidas, o FMSI ob-

A resposta do FMSI à proposição recebida foi positiva na medida em
que ela concorda perfeitamente com
aquilo que consta nos estatutos da
Fundação sob o nome de «Escritórios
regionais ou nacionais». Um documento do acordo oficial foi preparado, e durante o mês de setembro ele
foi assinado em l’Hermitage (Leão

Tudo isto em perfeita harmonia com
a missão marista que, após o Capítulo
Geral de 2009, engaja o Instituto na
defesa e na promoção dos direitos
das crianças e dos adolescentes em
todos os níveis e não somente no
trabalho – como tem sido sempre os
casos depois de 200 anos – no domínio da educação e da solidariedade,
falando principalmente das escolas
e de outros centros de assistência e
promoção social das crianças.

– França), no decorrer da Conferência Geral do Instituto Marista, aproveitando a presença dos superiores
das três Unidades Administrativas do
«Cone Sul», do Presidente do FMSI e
dos diretores dos escritórios de Roma
e de Genebra.
É preciso dizer que não falamos, na
realidade, de uma nova instituição,
mas, sobretudo de uma formalização
de alguma coisa que já existia e que
era operacional. Em cada Unidade
Administrativa do «Cone Sul», com
efeito, existe um escritório de solidariedade que operou não somente em
nível de projetos locais, mas também
na promoção dos direitos da infância:
basta recordar o papel desempenhado pelas pessoas de contato do FMSI,
Alvaro Sepúlveda, na criação do Observatório nacional do Chile para os
direitos da infância, que já foi tratado
neste site.
É por causa desta continuidade que
o funcionamento normal do «FMSI
Cone Sul» não necessita de investimento particular em pessoas ou em
espaços, mesmo se um orçamento
está previsto e colocado à disposição
dos interessados, além de uma contribuição da parte do FMSI. Resta a ser
definido o nome do coordenador do
novo escritório e a sede, o que será
definido antes de outubro de 2013. a pessoa escolhida se beneficiará de
um período de formação específica
em Genebra e em Roma, para uma
maior familiaridade com os procedimentos internos da Fundação.
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Paquistão: primeiras ajudas às vítimas do atentado de
Peshawar
Paquistão - 12 de outubro de 2013

O

FMSI acaba de enviar as primeiras ajudas a favor das vítimas
do atentado suicida ocorrido domingo, 22 de setembro, na igreja chistã anglicana de Khoati
Bazaar, em Peshawar
(Paquistão). O dinheiro
foi enviado aos Irmãos
Maristas da Escola Média para rapazes São
João Vianney, que moram junto ao lugar da
chacina e se colocaram
imediatamente em ação
para levar socorro à comunidade.
Conforme o relato dos
Irmãos, uma primeira
estimativa dos estragos
revela que as famílias
diretamente tocadas
pelas consequências
do atentado são mais
de 300; existe uma necessidade imediata de

alimentos, de assistência médica, de
próteses. Além disto, nos próximos
dias faz-se necessária igualmente
uma ajuda escolar para as crianças

que se tornaram órfãs em consequência da tragédia.
Os Irmãos Maristas de Peshawar agiram em concordância com o pároco Pe.
Johny, que assumiu
a situação imediatamente após o acontecido, afim de coordenar as ajudas e assistir às famílias. Eles
estão avaliando a
possibilidade de trabalhar por meio de
agências locais para
ter a certeza de que
as ajudas serão bem
encaminhadas.

Leiam o testemunho dos Irmãos Maristas de Peshawar

Para ter informações
mais detalhadas e
enviar ajuda às vítimas do atentado,
queiram contactar:
fmsi@fmsi-onlus.org

Última chamada para os microprojetos de FMSI
Itália - 8 de outubro de 2013

A

última sessão de avaliação dos
pedidos de financiamento dos
microprojetos se realizará durante a
semana de 21 de outubro. Contrariamente à prática habitual e ao que
foi anunciado, a sessão de dezembro
não se realizará, visto que a de setembro foi adiada por algumas semanas. Quem quiser apresentar pedidos
de financiamento à FMSI pode fazê-lo até 14 de outubro de 2013. Todo
pedido posterior a essa data não será
tomado e consideração para 2014.
O Programa dos microprojetos serve
para fazer pequenas intervenções a
favor das crianças e jovens desfavo-

recidos, em relação aos direitos humanos, à instrução, à saúde e ao desenvolvimento social, de preferência
nos países em via de desenvolvimento onde os Maristas estão presentes. O programa, criado para
sustentar o compromisso das
missões maristas no mundo,
está aberto a todas as pessoas
que partilham os objetivos da
Fundação, desde que estejam
ligadas ao mundo marista numa relação de colaboração e
confiança mútua. Os projetos
visam a promover os direitos
das crianças e a criar as condições materiais para que pos-
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sam realmente gozar deles. Do início
do ano até este dia, no que se refere
aos microprojetos, FMSI aprovou 14
intervenções em 12 países, e destinou cerca de 62.000 €.
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“Convenção sobre os Direitos da Criança e Estratégias de Monitoramento dos Direitos Humanos” é o tema do Workshop
da FMSI para as Américas
Brasil - 17 de outubro de 2013

A

Fundação Marista de Solidariedade Internacional (FMSI), promoveu no Centro Marista Marcelino
Champagnat, em Curitiba (Brasil), o
Workshop sobre Monitoramento dos
Direitos da Criança e do Adolescente
que teve como facilitador o Ir. Manel
Mendoza Prario. O evento ocorreu
dos dias 3 a 5 de outubro e teve como
pauta principal a Convenção sobre os
Direitos da Criança e o Exame Periódico Universal (EPU) da ONU, considerado um importante mecanismo de
cooperação baseado em um diálogo
interativo entre cada Estado examinado, Estados-membros e observadores
do Conselho dos Direitos Humanos,
a respeito do cumprimento em cada
país dos direitos humanos. Participaram do evento 10 Províncias e dois
Distritos maristas das Américas, além
de representantes da FMSI de Roma
e de Genebra.
Durante o workshop, foi apresentada
a metodologia para a elaboração, apresentação e monitoramento do Exame Periódico
Universal (EPU), nos temas
relativos aos direitos de crianças e adolescentes. Os participantes tiveram a oportunidade de dialogar sobre a
metodologia de atuação com
esse mecanismo de monitoramento e de experimentar
o processo de elaboração das
recomendações com base nas
diretrizes do Comitê de Direi-

tos Humanos da ONU.

Criança da UMBRASIL – Brasil.

Um ponto forte do evento foi a partilha entre as Províncias Maristas das
Américas sobre as ações de advocacy
e monitoramento dos direitos das
crianças e adolescentes. Foram apresentadas:

Também foi apresentada por parte da
FMSI a expectativa quanto à "pessoa
de contato" que está nas províncias
e tem a missão de estabelecer um
link com a FMSI. De acordo com os
diálogos a “pessoa de contato” posse
ser um poderoso instrumento pelo
qual FMSI, a província ou distrito podem trabalhar cooperativamente para atingir o objetivo de promover em
todos os níveis do Instituto Marista,
os direitos das crianças, adolescentes
e dos jovens e defender esses direitos
junto à governos, instituições públicas e outros não-governamentais.

O Observatorio niñez y adolescencia
– Chile;
O Sistema de Monitoramento dos
Direitos da Criança e do Adolescente
Baseados em Dados - CADÊ (2009 –
2013) – Brasil;
O Centro Marista de Defesa da Infância – desde 2009 (Rede Marista de
Solidariedade – PMBCS) – Brasil;
O programa 10 x infância - México;
O Grupo de Trabalho dos Direitos da

Além de três dias de muito diálogo e
conhecimento, os participantes puderam ainda colocar em prática algumas
ações, dentre elas, a realização de
simulações de seções do Comitê de
Direitos Humanos da ONU para o
Exame Periódico Universal. Em consonância com as diretrizes do
21º Capítulo Geral do Instituto Marista, o evento foi uma
oportunidade relevante para
fortalecer a missão marista
com o foco na defesa dos direitos da população mais vulnerável, ou seja, “converter-nos em peritos e defensores
dos direitos das crianças e
jovens de maneira valente e
profética, nos espaços onde
são definidas as políticas públicas”( XXI CG).
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