Declaração do Secretário-Geral, Sua Excelência. Sr.
Georges Rebelo Pinto Chikoti, por ocasião do Dia
Internacional Nelson Mandela
A 18 de julho, comemoramos a vida e o legado de Nelson Rolihlahla
Mandela, um ícone global e grande estadista. A vida de Mandela é uma
prova de que, embora nossas origens possam contribuir para nosso
destino, elas não o determinam. Por meio de seu exemplo, sabemos
que a injustiça e a intolerância podem ser vencidas. E sabemos que a
desigualdade e a xenofobia não são barreiras intransponíveis para
aqueles que estão determinados a superá-las.
No aniversário de “Madiba”, comemoramos não apenas o nascimento
deste ser humano extraordinário, mas também a Década de Paz de
Nelson Mandela, que se estende até 2028.
Durante este ano, no qual observamos o 75º aniversário das Nações
Unidas, a contribuição de Mandela para a luta pela democracia e a
promoção de uma cultura de paz ressoa ainda mais do que nunca.
Contra o cenário atual dos distúrbios decorrentes do assassinato injusto
do senhor George Floyd nos EUA, juntamente com os assassinatos de
inúmeras outras vítimas de minorias negras e negros e o racismo
sistêmico que apoia e ameniza essas injustiças, mantemos firme, neste
dia , nesta década, aos sacrifícios, aos ensinamentos e à liderança
desse homem que nos mostrou que mudanças sociais, paz e
reconciliação são possíveis.
O dia 18 de julho é um momento para todos nós renovarmos os valores
que guiaram Mandela e sua crença inabalável na igualdade e dignidade
de toda a mulher e homem.
Como a Organização dos Estados da África, do Caribe e do Pacífico
(OACPS) celebra o seu 45º aniversário este ano, intitulado "O Poder da
Mudança", consideramos como podemos contribuir para a mudança que
desejamos ver.

A OACPS informa, porém, o lançamento de uma nova série de diálogos
sobre tópicos chave e socioeconómicos importantes para os seus
membros, os Diálogos OACPS Ubuntu. O primeiro desses diálogos será
realizado a 10 de setembro de 2020, sobre o tema "Além da
diversidade: igualdade racial, equidade e justiça".
Mais informações sobre o evento estará disponível na véspera do
evento. Concluímos com uma frase do legado deixado por Mandela:

"Acção sem visão é apenas passar o tempo, visão sem
acção é apenas impulso, mas visão com acção pode
mudar o mundo."

