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Tema escolhido pela ONU para este ano :

« Unir-se com os mais excluídos para construir
um mundo no qual os direitos humanos e a dignidade
sejam universalmente respeitados. »
Todos vocês que se empenham
juntamente com pessoas que lutam
contra a grande pobreza, falem-lhes

No dia 17 de outubro de 1987, mais de 100.000 pessoas se reuniram

na Praça do Trocadéro em Paris no lugar onde tinha sido assinada, em
1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Na ‘laje em honra das vítimas da miséria’,
inaugurada nesse mesmo dia, estavam
gravadas as seguintes palavras :

« Lá onde os homens estão condenados
a viver na miséria, aí os direitos
humanos são violados. unir-se para os
fazer respeitar é um dever sagrado. »
Padre Joseph Wresinski.

deste dia 17 de Outubro, perguntem-lhes onde
vão buscar a força para continuar dia após dia.
Escrevam-nos o que elas vos disserem,
perguntem-lhes se elas deixam que vocês
nos mandem o seu testemunho para que
outras pessoas, no mundo inteiro, o possam
ler. Se elas preferirem, mudem o nome para
que a confidencialidade seja respeitada.

Todos vocês, que compreendem a importância de um dia
internacional como este, falem nele à vossa volta! Tornem-no

Há hoje inúmeras cópias dessa laje no
mundo inteiro.
« Este marco, é uma parte de mim mesmo,
é uma parte de todos nós. Este marco, antes
de ter sido colocado aqui, estava já dentro das nossas cabeças, dos nossos
sonhos. Agora que ele aqui está, poderá ficar gravado na memória de todos,
para que ninguém esqueça o que lá está escrito. » Ilha Maurício

conhecido através das redes sociais: coloquem o cartaz no vosso portal
internet, na Facebook, na Twitter ou outras mais… Fazer com que, a
nível internacional, a voz dos mais desfavorecidos seja ouvida, que
bela maneira de comemorar o 17 de outubro!
http://mundosemmiseria.org/article/cartaz-17-de-outubro-2018

No coração deste dia, a voz dos mais desfavorecidos!

O Comité internacional do 17 de Outubro é constituído

« Vêem-nos muitas vezes como se fôssemos preguiçosos e burlões,
porque as pessoas não nos conhecem. Quase todos nós nos sentimos
assim catalogados; e isso começa muitas vezes logo na infância, na
escola. »
« No ano passado fui a um médico perto de
minha casa. Quando lhe indiquei onde morava,
disse-me que era lá que moravam todos
os casos sociais e eu nem me atrevi a
responder. Aquela frase do médico fez-me
sentir no lugar mais fundo da sociedade. »
« Quando somos apoiados por pessoas
que nos respeitam, é mais fácil lutar, por si
próprio e pelos outros, lutar com os outros. »
Suíça

por 18 pessoas de todas as origens, muitas das quais em situação de
pobreza. Empenhadas todas juntas na luta contra a exclusão, o seu
objetivo é promover um Dia Internacional enraizado na vida dos mais
pobres entre os mais pobres. Um dia que reafirme
que a miséria não é uma fatalidade!
« No dia 17 de outubro, vamos pôr-nos à escuta das
pessoas da grande pobreza que nos dizem
como é para elas difícil criar os filhos,
obterem alojamentos decentes,
sentindo-se isoladas, sem que
ninguém as ouça...
Elas preparam-se cada ano
para se fazerem ouvir
graças ao apoio de outras
pessoas que nelas acreditam.
No dia 17 de outubro elas querem,
acima de tudo, dizer ao mundo « Eu também sou alguém! » »
Jean Stallings, Estados Unidos, membro do Comité Internacional do
17 de outubro.

Comentários de defensores dos direitos humanos sobre o tema do dia.

« Se não formos à procura dos excluídos, nunca poderemos juntar-nos a eles para que as coisas mudem. » França
« Este tema começa pela coisa mais importante: ir ter com os excluídos. No contexto do Guatemala, dizer que as pessoas
vivendo na pobreza são agentes de mudança não é nada fácil... » Guatemala
« Há milhares de comunidades subsaarianas migrantes na África do Norte que continuam a ser vítimas de desprezo, de
discriminações, de exclusões, de racismo e até por vezes de agressões... » Argélia
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