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Implementação das D.O. 2009-2011

Cerca de trezentas delegadas da AIC participarão na próxima 
Assembléia em Madri (Espanha) no período de 30 de Março a 
03 de Abril de 2011. 

Devemos aproveitar essa oportunidade para levar adiante e 
sempre melhorar a nossa missão junto à AIC: Agindo contra 
todas as formas de pobreza das mulheres e a exclusão das 
mesmas, implementando projetos que possam mudar suas 
vidas. 

Há alguns anos a AIC começou a focar o seu modo de pensar e 
as suas ações, no estado de pobreza das mulheres. Ao mesmo 
tempo, estamos trabalhando juntas com a Família Vicentina 
a fim de criar um Processo de Mudança Sistêmica para que as 
nossas ações possam realmente mudar as vidas dessas pessoas 
em estado de pobreza.  

Relembremos: 
2007, Roma: as origens culturais do estado de pobreza das  -
mulheres,
2009, México: a discriminação contra as mulheres, uma das  -
maiores causas de pobreza.

As nossas Diretrizes Operacionais 2009-2011(«D.O.»), vide p 4, 
sugerem três níveis: 

Pessoal: Tanto as mulheres em estado de pobreza quanto  B
nós estamos envolvidas, 
As nossas ações da AIC,  B
A sociedade como um todo.  B

Introduçâo

Avaliar o caminho percorrido
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Onde ficamos?
Esse livreto pode ajudá-las a avaliar o progresso realizado:

Como os nossos projetos podem aplicar as nossas  ●
Diretrizes Operacionais e criar uma real mudança 
sistêmica? (capítulo I)
Quais os resultados dessos  ● Objetivos do 
Desenvolvimento do Milênio (ODM) nas vidas das 
mulheres? (capítulo II)
Quais as fundações bíblicas e teológicas da dignidade  ●
igualitária entre homens e mulheres? (capítulo III)

Essa nova etapa deverá ser benéfica para todos os grupos da 
AIC e na preparação da Assembléia de 2011: 

Educar,
un caminho para construir juntos

AIC México
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1 - As Diretrizes Operacionais de 2009 - 2011 
Cientes de que:

O estado de pobreza da mulher está diretamente relacionado  -
com a cultura; 
As culturas podem mudar;  -
Para que as mudanças ocorram, as pessoas devem mudar.  -

As associadas à AIC se comprometem a: 
Apoiar as mulheres em sua caminhada rumo à mudança 1. 
pessoal, responsabilidade e conscientização
Estamos convencidas de que: 

Cada voluntária pode mudar o seu modo de pensar e de agir;  ●
A mudança deve vir da mulher e de sua conscientização sobre a  ●
situação;
Cada mulher deverá encontrar dentro de si mesma os recursos  ●
para construir seu próprio plano de vida; 
Cada mulher é capaz de promover mudanças em sua própria  ●
cultura.

Dentro da AIC, aumentar o nosso comprometimento de 2. 
para resolver o aumento do desafio sobre a pobreza das 
mulheres  
A través de:

Criando e desenvolvendo discussões para agrupar os  ●
problemas, unir esforços, criar vínculos e encontrar 
soluções; 
Promovendo um melhor equilíbrio entre os sexos; ●

Capitulo I 
Estamos cientes de como a implementação das diretrizes operacio-
nais e da mudança sistêmica responde à questão da pobreza das 
mulheres, nos projetos da AIC? 
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Treinando para a promoção e defesa dos direitos humanos,  ●
mais especialmente os direitos humanos das mulheres e a 
defesa das mesmas, como também encorajar a ação política 
em vistas de criar e aplicar leis em prol das mulheres.

Criar a socialização pessoal e política dentro da sociedade3. 
Aumentando:

A rede de contatos para promover as mulheres; ●
A intermediação para que a sociedade se envolva; ●
A conscientização da mídia promover a dignidade das  ●
mulheres.

Reafirmando os valores que dão base às ações da A.I.C.:
Respeito pela dignidade das mulheres;  ●
Solidariedade entre as mulheres;  ●
Fortalecimento dos laços familiares;  ●
Treinamento em prol de uma espiritualidade Vicentina que seja  ●
profunda e verdadeira.

AIC Perú - Projeto de luta contra a violência em favor das mulheres 
Ganhador 2009 do prêmio Claire & Jean Delva 
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O projeto objetiva fornecer e preencher completamente todos os 
requisitos de uma comunidade de oitenta (80) mulheres, mães 
de crianças com múltiplas deficiências. 
Em sua grande maioria essas mulheres são mães solteiras, que 
frequentam um Centro de Senhoras de Caridade da AIC, para 
pessoas com deficiências. Elas são treinadas para se tornar as 
co-terapeutas de seus filhos e têm aulas teóricas e práticas sobre 
essas deficiências (sintomas, insuficiências, etc.) e tratamentos 
atuais. 

Durante esse “workshop” a mãe administra o tratamento 
diretamente sob a orientação e liderança de um grupo de 
instrutores multidisciplinares, ou seja, um fisioterapeuta, um 
terapeuta profissional, um fonoaudiólogo, otorrinolaringologista, 

2 - Projeto “Mães Co- Terapeutas” 
(Cali, AIC Colômbia)

AIC Colombia - Projeto Cali
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um psicólogo e quinze (15) voluntárias da AIC que apóiam 
diretamente as atividades do Centro.   

Diretrizes Operacionais 
e Implementação da Mudança Sistêmica 

O propósito desse projeto é o de aplicar a mudança sistêmica, 
considerando-se tanto as crianças com deficiências e suas mães. 
Esse projeto foca na pobreza, não apenas devido a recursos 
pessoais e econômicos, mas também no contexto de uma 
sociedade que ainda está propensa à discriminação. 
Além disso, esse projeto aplica as três (03) Diretrizes 
Operacionais que se seguem: 

Esse projeto principalmente cuida da saúde psico-emocional  ▪
e espiritual, ajudando-as a aceitar essas deficiências e a se 
desenvolverem pessoalmente. O projeto também oferece 
às pessoas a chance de passarem por um treinamento 
espiritual, mas também “workshops” dedicados à família, à 
arte, à terapia e ao relaxamento, a fim de ajudá-las em seu 
desenvolvimento holístico. 

1 H a e 2a D.O.:
“A mudança deve vir da pessoa e de sua conscientização  -
sobre a situação: 
Cada mulher deverá encontrar dentro de si mesma, os  -
recursos para construir seu próprio plano de vida;
Criar e desenvolver discussões para tratar sobre os  -
problemas, unir esforços, criar laços e encontrar soluções.”

Esse treinamento para que as mães atuem como co-terapeutas  ▪
é novo, pois o propósito do mesmo é o de promover uma 
mudança cultural no comportamento da sociedade no que se 
refere à deficiência e reabilitação. 
O projeto foi criado para promover uma mudança cultural no  ▪
conceito, na reabilitação em cidades onde o mesmo está sendo 
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realizado “atrás de portas fechadas”, e aonde as autoridades 
locais aumentam a dependência dos pacientes e adotam uma 
abordagem puramente clínica, e não, infelizmente, focada 
nos processos de reabilitação.  

Preâmbulo D. O.: H  “Cientes de que: 
A cultura e o estado de pobreza das mulheres estão  -
interligados; 
Cada cultura pode mudar.”  -

Um outro aspecto básico desse projeto é a sua importância  ▪
social, vista que deseja buscar uma mudança cultural 
no comportamento da sociedade quanto à deficiência e 
reabilitação. Além disso, graças a uma rede de apoio que 
foca nos benefícios e impactos do projeto, que podem ser 
copiados por outras autoridades municipais, esse projeto 
atrairá outras mães que enfrentam os mesmos problemas 
há pouco tempo. 

2 H a e 3a D.O. : “Aumentando-se:
Treinamento para a promoção e defesa dos direitos humanos,  -
mais especialmente os direitos humanos das mulheres e a 
defesa das mesmas, como também encorajar a ação política 
em vistas de criar e aplicar leis em prol das mulheres; 
A intermediação para que a sociedade se envolva; -
A rede de contatos para promover as mulheres.” -
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3 - Projeto “Paloma” 
(Alicante - AIC Espanha )

O Projeto Paloma (Pomba) de Alicante, 
na Espanha segue as seguintes Diretrizes 
Operacionais 2009 - 2011: “apoiar 
as mulheres para as tornarem 
pessoalmente responsáveis...”, “aumentar o compro-metimento 
para solucionar o estado de pobreza das mulheres ...” e ” tornar 
a sociedade como um todo ciente de suas responsabilidades...” . 
Na verdade:

Em concordância com o chamado de nosso fundador, São  ▪
Vicente de Paulo, que disse: “Amemos Deus mas que seja 
através da força de nossos braços e do suor de nossos rostos”, 
e de acordo com as necessidades de nossos vizinhos, a 
Associação de Caridade São Vicente de Paulo criou o Projeto 
Paloma, em 1990.  Graças a esse projeto, criamos um Centro 
para as mulheres em situação de perigo. Esse centro as 
recebe e satisfaz as suas necessidades, mas também lhes 
oferece “uma tábua de salvação” para que possam sobreviver 
por seus próprios meios. 
Criamos “workshops” de treinamento. Atualmente eles são  ▪
gerenciados por quarenta e três (43) voluntárias (da AIC, MW 
e vários patrocinadores de nossa associação). Organizamos 
workshops de culinária, arrumação, corte e costura, 
alfabetização e escola. 

1 H a D.O. : “Estamos convencidas de que:
A mudança deve vir de dentro da pessoa e da sua  -
conscientização da situação; 
Cada mulher deveria buscar recursos para construir seu  -
próprio plano de vida dentro de si mesma; 
Cada mulher é capaz de mudar e de buscar a mudança em  -
sua própria cultura.”
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Con los años, hemos ido creciendo y adaptándonos a las  ▪
Evoluímos com o tempo e nos adaptamos às novas requisições. 
No presente momento, temos “workshops” sobre o aprendizado 
da lingual espanhola, educação parental, assistência 
domiciliar para idosos, auto estima, como também serviços 
legais, psicológicos e sociais.   Além disso, enquanto as mães 
participam dos “workshops” promovemos educação, grupos 
de brincadeiras e cuidados para com as crianças.  
Essas mulheres podem ir a um serviço terceirizado de  ▪
Caridade, para ter acesso ao mercado de trabalho, o que 
constitui uma mudança importante. 
Em 2009 recebemos setecentas e trinta e cinco (735)  mulheres   ▪
sendo que destas, cento e noventa e três (193) ficaram em uma 
lista de espera e não puderam participar dos “workshops”. 
Esse ano, devido à crise econômica, fica mais e mais difícil 
para as mulheres que tem acesso ao nosso Centro, encontrar 
um emprego. Consequentemente, estamos vivendo situações 
emergenciais diárias e graves para satisfazer suas requisições 
alimentares.  Tivemos que enviar um apelo urgente aos oficiais 
de justiça para se conseguir comida para essas mulheres que 
participam dos “workshops” e para suas famílias.  

AIC Espanha : Projeto Paloma
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2 H a D.O. : “Através da: 
Criação e desenvolvimento para agrupar os problemas ,  -
unir esforços e encontrar soluções.
Criar um melhor equilíbrio entre os sexos”. -

Dentre as mulheres que frequentam o Centro Paloma, há  ▪
muitas migrantes que deixaram suas terras e famílias 
para buscar os recursos necessários para sobreviver em um 
outro país.  Consequentemente, elas buscam um emprego, 
querem aprender como vivemos na Espanha para talvez 
trabalharem como empregadas domésticas. Durante os 
nossos “workshops” de culinária, nós as ensinamos esse 
ofício e graças ao serviço terceirizado elas podem entrar no 
mercado de trabalho mais facilmente. Esse é o principal 
objetivo desses workshops e os resultados são superiores às 
nossas expectativas. 
Mesmo que esses clamores dessas mães não sejam claramente  ▪
ditas, sempre estamos prontas a ouvi-las, abrir os braços 
e acolhê-las. O Projeto Paloma gera novas amizades e 
novas redes sociais e humanas, e esse é o nosso principal 
propósito.

3a D.O.:  H “Estreitando-se:
As redes sociais para promover as mulheres; -
Políticas que envolvam a sociedade como um todo”.  -

O Projeto Paloma também foi projetado de acordo com o modelo 
da Mudança Sistêmica, ou seja: 

Cada mulher que nos procura é responsável por sua própria  H
mudança , e não é nem uma vítima e nem está em busca  
de proteção. 
O real contexto do projeto está sempre sendo estudado e  H
nos adaptamos às novas circunstâncias. 
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Trabalhamos lado a lado com as mulheres e suas famílias,  H
nas áreas psicológicas, biológicas e sociais e respeitamos 
suas crenças religiosas assim como as guiamos 
espiritualmente. 
Acessamos e coordenamos todos os aspectos  H
interdisciplinares: usuários, voluntários, técnicas e 
recursos externos. 
Estabelecemos redes sociais com serviços sociais municipais,  H
os “Centros de Acolhida de Mulheres Benacantil, Oblatas, 
Adoratrices”, Centros de Saúde, Caridades, a Cruz 
Vermelha e “Acolhida de Alicante”, a fim de assegurar uma 
coordenação e evitar um gasto desnecessário de recursos.  
O auto apoio é assegurado desde cedo no projeto, definindo- H
se metas e resultados, como também a renda e os gastos.  

Em resumo, trabalhamos com e para os pobres, 
nos adaptamos às circunstâncias predominantes e 
avaliamos as nossas atividades , sempre com o espírito 
de São Vicente de Paulo de que “não há caridade sem 
justiça”.  
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Durante os últimos anos, na AIC, focamos nossas ações e 
pensamentos no estado de pobreza das mulheres e no Processo 
da Mudança Sistêmica. 
Os dois projetos acima mencionados oferecem respostas diretas 
à questão do estado de pobreza das mulheres, mas na AIC 
há muitos outros projetos que não são dirigidos unicamente 
às mulheres, mesmo sabendo-se que elas são as principais 
beneficiárias. Cada projeto pode ser esboçado de acordo com 
as Diretrizes Operacionais e podem promover a Mudança 
Sistêmica. Estamos plenamente cientes de que a situação das 
mulheres, das pessoas menos favorecidas e das crianças , irá 
mudar.
O projeto a seguir objetiva as pessoas mais idosas e trouxe uma 
mudança importante. 

4 - Projeto “Refeição conjunta”
( Loehne - AIC Alemanha )

Um grupo de voluntárias em Loehne, uma pequena cidade 
alemã da diocese de Paderborn forneceu refeições quentes, 
durante toda uma semana, a seus paroquianos. Essa cantina, 
aonde as refeições eram servidas, não era distante de uma 
escola. Após algum tempo, o diretor dessa escola informou ao 
grupo de voluntárias que alguns dos alunos não tinham uma 
refeição quente diária, pois suas famílias se encontravam em 
uma situação de miséria e esses alunos tinham que se contentar 
com qualquer tipo de “fast food” após as aulas.  

a) Introdução

b) Projeto
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As voluntárias, em conjunto, discutiram esse assunto e decidiram 
ampliar o escopo do projeto, incluindo os jovens estudantes, com 
os seguintes objetivos: 

Oferecer às crianças uma  refeição saudável e, 1. 
As pessoas idosas, que viviam sozinhas, teriam a 2. 
oportunidade de conhecer pessoas jovens e de estabelecer 
contatos com uma outra geração.

Uma refeição quente e saudável, todos os dias, era tudo de 
bom para as crianças, adolescentes e as pessoas idosas. Além 
de oferecer refeições saudáveis, o projeto tem um propósito 
educacional: as refeições são uma oportunidade para os 
adolescentes encontrar pessoas idosas, aprender como se 
comportar em uma refeição conjunta e para que uns se sintam 
responsáveis pelos outros. 
Essa decisão representa um momento decisivo no projeto, ao 
mesmo tempo em que está em concordância com as Diretrizes 
Operacionais da AIC que dizem que: “Cada voluntária pode 
mudar seu modo de pensar e agir” e enfatiza a importância de  
“Criar e desenvolver a troca”. 
A organização desse projeto com dois grupos alvo diferentes, 
necessitou da cooperação de muitos grupos e muitas instituições: 
o conselho da cidade, as igrejas católica e protestante, o serviço 
de saúde da cidade, o “Lions Club”, a escola, os pais das crianças 
e os idosos, que eram os beneficiários do projeto. 
Todos esses contatos contribuíram para que a visibilidade da 
AIC crescesse nessa pequena cidade. 
As voluntárias da AIC ( mais de 20) estão comprometidas em 
preparar as refeições, angariando fundos, fazendo todos os 
contatos com instituições oficiais e estando à disposição de 
seus “convidados”. Elas estão comprometidas em melhorar a 
sociedade civil da cidade. 
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Esse tipo de ação implementa a 3ªD.O.:
“Fortalecimento das redes sociais. -
Envolvimento da sociedade” - .

*

Podemos derivar algumas  sugestões desses projetos, 
para uma implementação da Mudança Sistêmica.  

Os três projetos mencionados acima, por exemplo, nos mostram 
que a implementação das Diretrizes Operacionais da AIC levam 
à Mudança Sistêmica.  Eis alguns exemplos: 

Quando agimos, que sejamos corajosos o suficiente para 1. 
contemplar completas mudanças, e que sejamos bravos o 
suficiente para implementá-las. 
Façamos uma análise completa para obtermos uma nova 2. 
perspective e introduzi-la ao projeto. 

AIC-Madagascar: Projeto Tsiry, ganhador do Prêmio da Familia 
Vicentina para a Mudança Sistêmica
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Tenhamos uma visão holística e consideremos toda uma gama 3. 
de requisições humanas, tanto sociais quanto individuais, 
espirituais e físicas – mais especificamente: saúde, educação, 
desenvolvimento spiritual, emprego, etc. 
Enfatizemos programas que capacitem as pessoas a 4. 
permanecerem autônomas e lutarem contra todas as causas 
de pobreza. 
Desenvolvamos uma visão que seja compartilhada por vários  5. 
segmentos: comunidades pobres, beneficiários, doadores, a 
Igreja, ONGS, o setor privado, uniões de comércio, a mídia, 
organizações, redes internacionais, etc. 
Incluamos beneficiários a cada etapa do projeto: crianças, 6. 
adolescentes, mulheres, pessoas idosas. 
Acessemos as nossas atividades sob todos os aspectos 7. 
interdisciplinares: usuários, voluntários, técnicas e recursos 
externos. 
Determinemos objetivos e resultados, renda e despesas, ao 8. 
início de um “ workshop”, a fim de criar um projeto auto-
apoiador. 
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CAPÍTULO II
Nas organizações internacionais, os programas para o 
empoderamento das mulheres progrediram? 

1 - Comissão sobre o “Status” das Mulheres 

Em 1995, a adoção da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, 
pela Ação, Igualdade, Desenvolvimento e Paz, foi uma consolidação 
de esforços prévios para unir os assuntos e maiores obstáculos, com 
o propósito de se obter uma igualdade de sexos e o empoderamento 
das mulheres.  De 01 a 12 de Março de 2010, a Comissão sobre o 
“Status” das Mulheres, em sua 54ª sessão, realizou uma revisão 
dos quinze (15) anos de implementação dessa declaração.  

(CSW): Pequim + 15 

Enfatizou-se o partilhar de experiências, com o propósito de 
superar obstáculos remanescentes e novos desafios, incluindo 
aqueles relatados nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.  
Estados Membros, representantes de ONGs e de entidades das 
Nações Unidas, participaram da sessão.  

54a sessaõ das NU sobre o Status da Mulher - New York Março 2010
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ONGS: um importante passo à frente 

Muito recentemente as Assembléia Gerald a ONU adotou uma 
resolução para estabelecer a Agência das Mulheres da ONU 
em prol da igualdade entre os sexos. Esse é o resultado de uma 
campanha de quarto anos das ONGs. 
Agora elas tem que reunir seus esforços para assegurar que o 
novo Comitê tem os recursos humanos e financeiros necessários 
para serem bem sucedidas.

Uma grande imensidão de mulheres, 
de todas as partes do mundo, se 
reuniram na sede da Organização 
das Nações Unidas em Nova Iorque. 
A Comissão sobre o Status das  
Mulheres foi criada em 1964 pelo 
Conselho Econômico e Social, a 
fim de preparar recomendações 
e relatórios para o Conselho, 
sobre a promoção dos direitos das 
mulheres, que foram definidos 

na Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Mulheres, adotada em 1979 através 
de uma Assembléia Geral da ONU. Essa citada Convenção foi 
ratificada por muitos países, mas ainda está longe de ser posta 
em prática em todos os lugares. 
As Nações Unidas tem sido uma arena importante para estimular 
o progresso nos direitos das mulheres e o empoderamento das 
mesmas nos últimos 60 anos, mas muito pouca coisa mudou no 
mundo em relação às mulheres. 

www.ngocsw.org/en/donations
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O estatuto do milênio foi adotado nas Nações Unidas em 
Setembro de 2000, durante uma cúpula sobre o papel das 
Nações Unidas no novo milênio. 
Esse estatuto inclui oito (08) objetivos com indicadores 
mensuráveis a serem alcançados até 2015:

2 - Os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio  
(ODM)

reduzir a pobreza extrema e a fome;1. 
assegurar educação básica para todos;  2. 
promover o equilíbrio entre os sexos e o empoderamento 3. 
das mulheres;  
reduzir a mortalidade infantil;  4. 
melhorar a saúde maternal; 5. 
lutar contra HIV / AIDS, malaria e outras doenças; 6. 
proteger o meio ambiente;  7. 
criar uma parceria para o desenvolvimento mundial.8. 

www.undp.org/mdg



20

Implementação das D.O. 2009-2011

Ban Ki Moon o Secretário Gerald a ONU, convocou os líderes 
de Estado a participarem de uma cúpula em Nova Iorque, no 
período de 20 a 22 de Setembro de 2010, com o propósito de 
acelerar esses objetivos. As ONGs são convidads a se fazerem 
ouvir na Internet, como uma preparação para essa cúpula. 
O mundo possui o conhecimento e recursos necessários  para 
alcançar os Objetivos do Milênio. Evidências são mostradas pelo 
fato de que certo número de países aumentou significantemente 
a educação primária, controlou a malária e a tuberculose e 
melhorou a saúde das crianças. A mortalidade infantil diminuiu 
12,6 milhões em 1990 para 9 milhões em 2007. Entretanto, o 
progresso foi barrado com a crise econômica, a desaceleração 
do crescimento, o número reduzido de países doadores e as 
mudanças climáticas. Esse progresso é particularmente limitado 
no que se refere à saúde das mulheres: cerca de 1500 mulheres 
morrem todos os dias durante a gravidez ou nascimento do 
filho. O número acentuado de mulheres com HIV / AIDS é muito 
preocupante. A violência contra as mulheres impede a conquista 
desses objetivos enquanto envolve um alto custo econômico e 
uma grande angústia pessoal.  
O Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas preparou 
um relatório com uma completa avaliação das medidas a 
serem tomadas para aumentar o desenvolvimento sustentável 
e diminuir a pobreza no mundo, assim como enfatizar a 
interdependência dos objetivos do milênio.  Vide site: 

Questões: 
Você conhece um escritório para objetivos do desenvolvimento 
do milênio em seu país? 
Você faz propaganda do mesmo? 

www.undp.org
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e a exclusão social

A pobreza também significa que não há um outro meio de vida 
alternativo o que causa a exclusão social.
Em concordância com o seu princípio fundamental de 
solidariedade, a União Européia juntamente com seus países 
membros decidiu que 2010 será o Ano Europeu contra a pobreza  
e a exclusão social. Os objetivos chave são o de fortalecer a 
conscientização das pessoas sobre esse assunto e renovar a 
União Européia e o comprometimento político desses países 
contra a pobreza e a exclusão social.

O tema principal do Ano Europeu-2010 é o de fazer o público 
prestar atenção às mazelas dos pobres e párias sociais, ao 
mesmo tempo em que encoraja os cidadãos e as outras pessoas 
envolvidas a se comprometerem com esse problema importante.  
Esse Ano Europeu também tenta questionar a pobreza 
relacionada a estereótipos e percepções coletivas. Apoiando 
os princípios Europeus de solidariedade e parceria, 2010 nos 
dá um forte sinal: as causas da pobreza devem ser tratadas 
“de cabeça erguida” para que todos tenham um papel ativo na 
sociedade. 

Cerca de 84 milhões de Europeus são 
acometidos pela pobreza: eles se sentem 
inseguros e não tem muitas coisas 
essenciais. A pobreza pode acarretar todos 
os tipos de problemas: não ter dinheiro 
suficiente para comprar roupas  ou comida, 
viver em situações difíceis e até mesmo 
não ter um teto.  

3 - 2010: Ano Europeu contra a pobreza
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As organizações da sociedade civil e os parceiros sociais, 
juntamente com os países participantes e a Comissão Européia, 
organizarão inúmeras atividades em 2010. Duas conferências 
Européias acontecerão em Janeiro e em Dezembro. Além 
disso, um evento de arte irá estabelecer uma conexão entre o 
mundo da arte e as vítimas da pobreza e da exclusão social.   
Sessões especiais de treinamento oferecerão à mídia e aos 
tomadores de decisão, um novo olhar sobre esses assuntos 
complexos. Eventos locais e nacionais acontecerão em cada país 
membro como também na Islândia e na Noruega: campanhas 
de conscientização, workshops e seminários informativos 
em escolas. Filmes, revistas e outros tipos de mídia serão 
produzidos para tornar as comunidades cientes da pobreza e 
da exclusão social. As pessoas diretamente preocupadas com 
esses problemas, terão a oportunidade de aproveitar essa 
oportunidade para obter informações sobre seus direitos.  
Juntamente com as autoridades públicas, as pessoas que 
vivenciaram a pobreza agirão como embaixadores, isso 
aumentará a visibilidade e a credibilidade dos eventos 
organizados durante o Ano europeu, ao mesmo tempo em que 
encoraja os outros cidadãos a se envolverem.

Questões:
Os membros da sua associação já participaram de alguma 
das atividades mencionadas acima? 
Já participaram na organização de eventos locais? 
Obtiveram e fizeram circular fichas de informação?
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Estatuto da AIC: « 2010
Ano Europeu contra a pobreza e a exclusão social » 

ESTATUTO  DA AIC
para o Ano Europeu contra a POBREZA  

As Associações Européias da AIC, em conjunto, prepararam 
uma declaração mostrando a ação da AIC.  Essa declaração será 
submetida às organizações públicas e privadas com as quais 
trabalhamos. 

Na Europa, 80 milhões de pessoas – 17% de sua população 
vivem em condições de pobreza. Dezenove milhões de 
crianças se encontram em risco de pobreza. 
Nós, as associações nacionais da AIC na Europa, com 
mais de 100.000 voluntárias trabalhando em doze (12) 
países, estamos diretamente comprometidas na luta 
contra a pobreza  e com os Objetivos do Desenvolvimento 
do Milênio. 
Todos os dias, enfrentamos situações difíceis localmente, a 
maioria delas muito dolorosas, e percebemos que com esse 
nível de envolvimento do público, os Objetivos não serão 
alcançados. Oferecemos um ambiente positive as pessoas 
que vivem em estado de pobreza, os tornamos parceiros de 
suas próprias recuperações para se tornarem autônomos, 
e trabalhamos com eles para encontrar, dentro deles 
mesmos, a auto confiança necessária para progredir na 
vida.
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ODM 1: Reduzir a pobreza extrema e a fome.
AIC se engaja, primeiramente, em simples ajudas com comida, 
guiando as pessoas para atividades de integração social.  

AIC ITÁLIA ●
Cidade: dois centros existentes em Biella e Cossato (Piedmont).   
Dois outros centros serão abertos em Avigliano (Potenza) e  
Candelo (Piedmont). 
Nome: “Empori” (“Centros de ajuda com comida”)
Descrição: O objetivo é o de aproveitar as imposições legais 
em supermercados, para satisfazer as necessidades das 
famílias pobres, de alimentos frescos e nutritivos. Uma rede 
de organizações sociais, como a AIC, recolhe a comida dos 
supermercados a as redistribui às pessoas mais vulneráveis, 
seguindo os mesmos critérios. A AIC tem um papel importante 
nas “ouvidorias” aonde as famílias são assessoradas e 
acompanhadas durante todo o ano. 

AIC UCRÂNIA ●
Cidade:  Charkov
Nombre: Ajuda para Crianças de Rua 
Descrição: Juntamente com profissionais da “Depaul 
Trust”, as voluntárias da AIC viajam para locais diferentes 
da cidade, onde geralmente vivem as crianças de rua. As 
voluntárias levam comida e cuidados médicos, se necessário.  
As voluntárias também tentam levar as crianças ao Centro 
onde elas podem participar de algumas atividades. 

A seguir, a AIC apresenta alguns exemplos concretos, 
melhores práticas e resultados na Europa. 
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ODM 2: Assegurar educação básica a todas as pessoas. 
As ações da AIC pretendem que as pessoas completem e 
educação formal, com um acompanhamento pessoal, a 
fim de fazer com que as crianças projetem seus futuros 
com esperança. 

AIC ESPANHA ●
Cidade: Bilbao, Biscaye
Nome: “Cultura y Ocio Infantil” 
Descrição: O objetivo é o de dar apoio a trinta e cinco (35) 
crianças de dois (02) a doze ( 12 ) anos, vivendo em famílias 
precárias (conflitos, drogas, baixa renda, desemprego, 
álcool) o que as coloca em risco de exclusão social. As 
voluntárias dão apoio afetivo e escolar, aumentam 
a auto estima dessas crianças e oferecem atividades 
extra curriculares, para que essas crianças tenham um 
desenvolvimento complete, de ordem humana, intelectual 
e físico. 

AIC UCRÂNIA ●
Cidade: Stara Krasnoshora (Bukowina)
Nome: Crianças Sorridentes 
Descrição: As voluntárias se organizaram em dois grupos 
para apoiar crianças de nível escolar primário, cujos 
pais são alcoólatras. Durante encontros regulares, as 
voluntárias tentam fortalecer essas crianças confrontadas 
com situações difíceis em suas famílias. Essas crianças 
também seguem um tipo de programa de prevenção ao 
álcool para evitar uma dependência futura.
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ODM 3: Promover a igualdade de sexos e o 
empoderamento das mulheres • AIC dá um apoio 
concreto às mulheres para que essas possam se tornar 
autônomas vencendo a dependência.

AIC FRANÇA ●
Cidade: Bordeaux
Nome: Workshops de Computação 
Descrição: O objetivo é o de dar às mulheres que vivem em situação 
precária, a oportunidade de receberem Treinamento em computação.

AIC ALEMANHA ●
Cidade: Mannheim (Rheinland – Pfalz)
Nome: Frauenoase Mannheim (Oásis para mulheres)
Descrição: Como se tornou cada vez mais difícil organizar 
refeições para as pessoas sem teto, pois as mulheres eram 
hostilizadas verbalmente pelos homens, as voluntária decidiram 
fundar um novo projeto: “Frauenoase” (Oásis para  mulheres).  
As voluntárias alugaram um apartamento “só para mulheres”. 
Todos os dias, entre dezoito (18) e vinte e cinco (25) mulheres vão 
até lá para preparar uma refeição em conjunto. Essas mulheres 
também recebem conselhos e um serviço de consultoria de 
profissionais, para resolver seus problemas pessoais. 

A AIC é uma rede mundial com 200.000 voluntárias – em grupos 
locais e associações nacionais, em cinquenta e dois (52) países. 

A nossa ação se materializa através de projetos concretos de 
acordo com a realidade local, individuais ou coletivos - no momento 
cerca de 16.000 - lutando pela subsistência, saúde, educação dos 

necessitados e lutando contra a violência às mulheres. 

AIC, Rampe des Ardennais, 23, 1348 Louvain la Neuve, Bélgica
www.aic-international.org - info@aic-international.org
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Esse é um decálogo sobre a dignidade inviolável das mulheres, 
do Papa Bento XVI, em 09 de Fevereiro de 2008. 

Homens e mulheres são iguais em dignidade; espera-1. 
se que sejam unidos na especificidade, reciprocidade, 
complementaridade, colaboração e comunhão.
Essa unidade dual entre homens e mulheres é 2. 
fundamentada na dignidade de cada pessoa criada à 
imagem e semelhança de Deus que criou o “homem e a 
mulher” como  descrito na Bíblia.  
Essa unidade dual evita uma uniformidade indistinta e 3. 
uma igualdade fraca e empobrecida, como também uma 
diferença irreconciliável e conflituosa. 
Consequentemente, quando homens e mulheres exigem 4. 
ser autônomos e totalmente auto suficientes, eles correm 
o risco de ficarem fechados em uma utopia prejudicial ou 
até mesmo uma auto confiança agressiva.  
Tentar eliminar, anuviar ou confundir as diferenças 5. 
sexuais da natureza humana, é contra os desígnios de 
Deus e contra a verdade. 
A mentalidade masculina ignora a novidade da 6. 
cristandade.  Nada vai mais contra a fé cristã e a religião 
do que a marginalização das mulheres.

1. Decálogo sobre a dignidade das mulheres

CAPITULO III
Se homens e mulheres são criados de maneira igual em 
sua dignidade, por que as mulheres são tão frequentemente 
sujeitas à discriminação?
Pensemos sobre isso à luz de nossa fé. 
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Consequentemente, devemos incondicionalmente rejeitar e 7. 
condenar atos de violência contra as mulheres, tornando-as 
objeto de maus tratos e exploração. Para dar fim a esse flagelo, 
a sociedade tem que agir a partir da “raiz” do  problema. 
A Igreja e os cristãos deveriam reconhecer a dignidade 8. 
sagrada que, por lei, pertence às mulheres. Eles devem 
contribuir para erradicar a violência que testemunhamos 
contra as mulheres, por causa da discriminação sexual. 
Deus confia à homens e mulheres uma vocação e missão 9. 
específicas, como por exemplo  dentro do seio familiar, aonde 
o papel de ambos os conjugues, dos pais, é extremamente 
importante.
A sociedade e a Igreja precisam das mulheres. Eles 10. 
necessitam de sua valiosa e indispensável colaboração na 
construção de um melhor presente e futuro, ao mesmo tempo 
em que apreciam o típico “gênio feminino”. 

Mulheres, obrigado por serem mulheres! O mundo e a Igreja 
precisam de vocês!

Jesús de las Heras Muela
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Análise do documento “Carta aos Bispos da Igreja Católica sobre 
a Colaboração das Mulheres na Igreja e no Mundo” ( Congregação 
pela Doutrina da Fé, 31 de Maio de 2004).  
Gostaríamos de apresentar algumas idéias sobre essa carta, uma 
vez que ela se tornará um instrumento precioso na defesa das 
mulheres (e dos homens) em suas dignidades e valores básicos. 
Essa carta apresenta a opinião daqueles que estabelecem uma 
distinção radical entre sexos (explicando as diferenças físicas 
entre homens e mulheres) e gênero (derivados culturalmente 
e explicando que a sociedade estabelece uma distinção entre os 
papéis masculinos e femininos).  Essa distinção tenta ir além da 
supremacia de um sexo sobre o outro, diminuendo-se a importância 
do físico (sexo). Esse parece ser o único meio de se conseguir uma 
total equivalência entre homens e mulheres. 

2. Iguais na dignidade 

No Livro do Gênese, sobre a criação, descobrimos que a humanidade, 
de acordo com o projeto de Deus “é articulada na relação homem- 
mulher . É essa humanidade sexual (ambos homens e mulheres) 
que é explicitamente declarada a imagem de Deus”.

Os homens e mulheres foram criados para viverem “lado a 
lado”, mas também “um pelo outro”. Eles refletem a imagem do 
Deus da Trindade cujas Pessoas são reveladas como sendo uma 
comunhão de amor.  
“Deveria ser enfatizado que os seres humanos são pessoas”. Isso é 
válido tanto para homens quanto para mulheres sem quaisquer 
diferenças: “eles tem dignidade e coragem semelhantes Além 
disso”. Devemos considerar “a importância e o significado de 
diferenças sexuais como uma realidade profundamente inscrita 
nos homens e mulheres”. 
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São Paulo diz que “em Cristo” não há diferenças entre homens e 
mulheres. Ele quer dizer que “em Cristo, a rivalidade, a inimizade e a 
violência que desfiguram a relação entre homens e mulheres podem ser 
superadas e tem sido superadas”. “A partir daí novas perspectives se 
abrem para uma compreensão mais profunda sobre a dignidade das 
mulheres e o papel das mesmas na sociedade humana e na Igreja.” 
O “gênio das mulheres” (uma expressão geralmente utilizada pelo 
Papa João Paulo II) tem um papel insubstituível na família e, 
consequentemente, na sociedade como um todo. De acordo com essa 
carta, os membros de uma família “aprendem a amar mais, uma 
vez que são amados incondicionalmente e, como são respeitados, 
aprendem a respeitar as outras pessoas; eles aprendem a conhecer 
a face de Deus à medida em que recebem uma primeira revelação 
dessa face de um pai e mãe cheios de atenção a seu respeito”.  
Ao mesmo tempo, espera-se que as mulheres sejam ativas no 
mundo do trabalho e na organização da sociedade, com suas 
especificidades femininas. Podemos ler o seguinte: “Isso também 
implica que a mulher deve estar presente no mundo do trabalho e 
na organização da sociedade e que as mulheres deveriam ter acesso 
à cargos de responsabilidade, o que permite que elas inspirem as 
regras das nações e promovam soluções inovadoras e soluções para 
problemas econômicos e sociais”. 
Consequentemente, se as mulheres precisarem ou quiserem 
realizar outras tarefas, elas “podem assim o fazer, com um horário 
de trabalho apropriado e não tem que escolher entre deixar a vida 
familiar de lado ou viver em contínuo estresse, com consequências 
negativas para o seu bem estar e para a harmonia familiar”. 
Em outras palavras, o documento não tem a intenção de deixar de 
lado a luta das mulheres por seus direitos que não foram respeitados 
no passado. O que deve se buscar são os meios apropriados de 
concentrar as defesas das mulheres e a promoção de esforços. 
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O documento também analisa “a topicidade dos valores femininos 
ba vida da Igreja”. Mais especificamente, “o poder do amor”, amor 
que apesar de aparente fraqueza é capaz de lutar e superar mazelas, 
pecados e o mundo. 
“Dessa forma, as mulheres tem um papel de máxima importância na 
vida da Igreja, contribuindo de forma única para mostrar a verdadeira 
face da Igreja, esposa de Cristo e mãe dos que crêem”.  
A leitura dessa carta, como todos os documentos da Igreja, nos leva 
a pensar graças à dádiva da fé.  Não há dúvidas de que esses valores 
são universais, ao alcance de todas as mulheres e homens de boa 
vontade. 

Fichas Espirituais 2010-2011 : 
“Deixemo-nos guiar por Sta Luiza,

Animadora das 1eras Confrarias da Caridade”
Como seguimento do ano jubilar, o Comitê Executivo 
decidiu aprofundar a vida de Santa Luiza de Marillac.
As fichas espirituais estarão à sua disposição, pouco a 
pouco, no portal www.aic-international.org.
Graças a Maru Magallanes e Marla Barros que redigi-
ram essas fichas a partir de uma conferência de Soror 
Elisabeth Charpit, IdC. Graças também aos tradutores. 

*
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Associação Internacional de 
Caridade 

Uma associação internacional, 
especialmente de mulheres, 

com quase 200.000 voluntárias 
em 52 países. 

Fundada por São Vicente de Paulo 
em  1617 para lutar contra 

todas as formas de pobreza e de 
injustiça e, para dar às mulheres 

uma vida ativa reconhecida, 
ajudando a comunidade com o 

espírito de solidariedade.

Editora responsável:
Natalie Monteza 

Tel.: 32 (0) 10 45 63 53 
e-mail: info@aic-international.org

www.aic-international.org
Assinatura por 01 Ano:

10 Euros
Na conta de sua Associação 

Nacional da AIC.

As seguintes pessoas 
colaboraram nessa 

edição:

Redação
Laurence de la Brosse
Loly Camacho 
Marina Costa
Christa Foelting
Pepita Herrero Cremades
Aliette de Maredsous

 Desenho 
Tayde de Callataÿ

Tradução
Cristiane Taissoun 


