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Sr. Presidente, Excelências, Senhoras e Senhores, 

Sou a representante das Religiosas do Sagrado Coração de Maria, uma  ONG ECOSOC creditada com membros em 

14 países e várias partes do mundo onde trabalhamos com pessoas nas bases locais, promovendo suas vidas e 

dignidade. Agenda 2030 tem gerado uma visão inspiradora e planos desafiadores de ação que nos desafiam e 

comprometem. 

1. O compromisso de “não deixar ninguém para trás” permanecerá apenas em 

palavras, a menos que prioridade seja dada para colocar os últimos em 

primeiro. Isto significa prestar toda atenção em “quem conta” e “quem é 

contado”. Nossa experiência de trabalho com as comunidades marginalizadas é 

que muitas delas permanecem não contadas. Estas incluem 

 Crianças pobres cujo nascimento nunca fo registrado, 

 Viúvas cuidando de seus HIVs – netos órfãos 

 Menores abandonados fugindo de situações de conflito, violência e pobreza. 

Muitos desses “últimos dos últimos” são invisíveis nas estatísticas nacionais 

e fora do visor do radar de grande número de programas de desenvolvimento e projetos. Sua invisibilidade 

os torna vulneráveis à exploração e ao tráfico. 

2. Nós lhes pedimos escutar as vozes que vêm de baixo, a incluir os que vivem na pobreza e em clima de 

vulnerabilidade desenvolvendo estratégias apropriadas ao nível local. Sua ativa participação é importante no 

planejamento, implementação e avaliação dos esforços para o desenvolvimento. Vozes que vêm de baixo nos 

falam do bem-estar humano e do cuidado da terra, - não apenas do crescimento econômico. Elas nos 

oferecem exemplos concretos, ilustrando o que Shumacher escreveu cerca de 40 anos atrás em seu clássico 

“Pequeno é lindo: Economia é se as pessoas importam”.  

3. As bases locais são importantes. Semana passada a ONG Comitê sobre Desenvolvimento Social lançou o 

relatório de uma pesquisa de 70 comunidades baseada em iniciativas em 26 países. Muitos dos projetos 

integraram com sucesso as dimensões sócio- econômico- ambiental 

do Desenvolvimento Sustentável -  e têm feito isso por muitos anos! 

Eles mostram que pequena escala, iniciativas locais podem assumir 

múltiplos ODS de uma forma integrada. Muitos deles oferecem 

“melhores práticas” de inclusão social e financeira, incluindo os mais 

excluídos e estigmatizados, empoderando mulheres, promovendo a 

vivência sustentável e demonstrando resiliência em temos de crise. 

Nós o encorajamos em aumentar o apoio às iniciativas nas bases locais, empoderando-as para a realização do seu 

inexplorado potencial de promover o desenvolvimento sustentável e atingir os mais em risco de serem “deixados 

para trás”.            Muito obrigada! 
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