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APELO  
Somos os "Jovens por um Mundo Unido" e fazemos parte do Movimento dos 

Focolares, que nasceu em 1943 a partir da experiência de Chiara Lubich. Somos jovens do 
mundo inteiro, de diferentes religiões, culturas, crenças e tradições; nos reconhecemos no 
princípio da fraternidade universal e nos esforçamos em viver segundo a chamada Regra de 
Ouro, que convida a fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós.  

Estamos conscientes do atual cenário mundial marcado por numerosos conflitos, do 
qual brotam fenômenos como a migração das pessoas que tentam escapar da violência por 
causa da extrema pobreza, da fome e das injustiças sociais que enfrentam em seus países. 
Estas feridas profundas nos envolvem diretamente e nos levam a procurar soluções práticas, 
às quais dirigimos o nosso compromisso pessoal. 

Como Jovens por um Mundo Unido, realizamos no mundo inteiro várias iniciativas 
para promover a paz, a cooperação e a unidade entre os povos. Reunimos todos esses 
fragmentos de fraternidade no Projeto Mundo Unido, um projeto que nasceu do desejo de 
delinear um mapeamento histórico e geográfico da fraternidade universal para mostrar que a 
fraternidade, além de ser uma orientação existencial, pode tornar-se um novo ponto central 
da política, da economia, do trabalho, do esporte e de todos os campos da atividade humana. 

Para realizar a fraternidade universal não é suficiente a boa vontade do indivíduo. 
Estamos convencidos de que é necessária uma ação política destinada a combater as causas 
do conflito e as condições que geram desigualdade. 

Em primeiro lugar, para a construção da paz se impõe a questão das grandes despesas 
das nações para implementar a importação e exportação de armamentos. Todos os anos há 
cerca de meio milhão de vítimas por causa das armas. 

 Analisando os fluxos de exportação de armas nota-se que os grandes fabricantes 
convergem para os países mais afetados pelos conflitos em curso (arquivo de 
Desarmamento). Segundo dados do ACNUR, só em 2014 foram, pelo menos, 218 mil os 
refugiados que cruzaram o Mar Mediterrâneo para escapar dessas regiões de conflito, 
enquanto as vítimas confirmadas são 3419: uma crise humanitária que requer a ação 
coordenada da comunidade internacional.  

Em 2000, os Chefes de Estado e de Governo de todos os Estados membros da ONU 
assinaram em Nova York a "Declaração do Milênio", na qual se afirmava que "A 
civilização globalizada do terceiro milênio tem a riqueza, o conhecimento e os meios para 
coroar o sonho de uma humanidade livre da pobreza e da falta de necessidades básicas". 
Estes objetivos deveriam ser alcançados em 2015, mas isso não ocorreu.  

 



 

Há muitas questões em aberto. Assim, apelamos às instituições e pedimos para: 
1. Reduzir o financiamento público destinado ao armamento a fim de garantir uma 

redistribuição mais equitativa dos recursos. Atualmente, em nível mundial, os 
gastos militares ascenderam a 1740 bilhões de dólares (Arquivo de 
Desarmamento). Acreditamos ser necessária uma mudança de rumo no 
investimento atual, que promova uma maior cooperação entre os países para a 
construção da paz. 

2.  Operar na raiz da desigualdade para combater a pobreza. A crise financeira, de 
fato, tem acentuado a disparidade entre ricos e pobres. Mais de 35% da 
população mundial está em um estado de desnutrição, enquanto 20 centavos por 
dia seria suficiente para salvar uma criança da fome (Programa Alimentar 
Mundial). A este respeito são significativas as palavras do Papa Francisco: "Não 
é possível que a morte por enregelamento dum idoso sem abrigo não seja notícia, 
enquanto o é a descida de dois pontos na Bolsa (...). Isto é exclusão. (...) Esta 
economia mata" (Evangelii Gaudium).   

3. Rever os atuais modelos de governo: é necessário um maior controle 
democrático na escolha de políticas econômicas e monetárias e uma maior 
supervisão das instituições financeiras, cuja conduta tem sido um dos principais 
fatores da crise econômica. É preciso redescobrir uma visão política voltada para 
o bem comum e que o dinheiro e os recursos sejam instrumentos e não a 
finalidade do nosso agir. 

4. Adotar um modelo de lei organizada em oposição a fenômenos criminais, como 
o tráfico de drogas, o tráfico de seres humanos, a exploração ilícita do meio 
ambiente. Em particular, pedimos que se renove o empenho de combater 
eficazmente a corrupção desenfreada na área institucional.   

5. Garantir um nível de educação primária universal, a fim de permitir o pleno 
desenvolvimento da pessoa humana e da sua capacidade de autodeterminação. 
Segundo dados recentes da UNESCO (2014), uma em cada dez crianças não têm 
acesso a uma escola e 759 milhões de adultos são incapazes de ler e escrever. 

 

Confiantes na escuta de todos e gratos pela forma com que acolherão as nossas 
aspirações e demandas, cumprimentamos cordialmente a todos, renovando a nossa plena 
adesão em viver "Seja a mudança que você quer no mundo" (Gandhi). 
 

12 de março de 2015 
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