Sr. André Carvalho
Mensagem e Declaração oficial
Estimado Dr. Salazar, Reitor da Ucol.
Distinguidos reitores e representantes de universidades Latino-americana participantes
da Rede UNITeS
Permitam-me agradecer aos organizadores por convidar-me ao Programa de
Voluntariados da ONU para assistir a primeira Reunião da Rede Latino-americana de
Voluntários Universitários UNITeS. Esta Reunião significa o efetivo começo da sua Rede
e abri uma nova era de cooperação entre os senhores, assim como o Sistema das Nações
Unidas.
Minha colega Alexandra Haglund-Petibo e eu estamos honrados de estar entre os
senhores, e de fazer chegar os cumprimentos por parte dos nossos colegas em Bonn, e
dos nossos mais de 5 mil 600 Voluntários das Nações Unidas espalhados pelo mundo.
UNITeS é uma iniciativa criada ha quatro anos pelo Secretario Geral das Nações Unidas,
Kofi Annan, para ajudar a promover as TI no sul e reduzir a brecha entre Norte e Sul.
Através desta iniciativa, a ONU reconhece que as TI são um recurso de importância
crítica para o desenvolvimento e que seu uso deve ser expandido. Também observa que
os voluntários podem jogar um papel essencial na promoção e difusão do seu uso.
O Secretário Geral da ONU, confiou a implementação de UNITeS ao Programa de
Voluntariados das Nações Unidas desde 2000, baixo a brilhante liderança da nossa
desaparecida Coordenadora Executiva, Sharon Capeling-Alakija, a quem novamente
desejamos render homenagem nesta ocasião. Nós do Voluntariados das Nações Unidas
estivemos tentando fazer da concepção de UNITeS uma realidade.
Os senhores estão se unindo a nós nesta tentativa e estamos agradecidos de que nos
associemos nesta excitante aventura.
No programa de Voluntariados das Nações Unidas estamos trabalhando com outras
agências do mesmo organismo, governos e diversos sócios para apoiar a conquista dos
oitos objetivos aos que a população do mundo se comprometeu quando nossos governos
adotaram a Declaração do Milênio, durante a Assembléia Geral das Nações Unidas de
2001. Estes objetivos pretendem reduzir a pobreza, difundir a educação, conseguir boa
saúde para todos, promover a igualdade de gêneros, lutar contra o VIH/SIDA, preservar o
meio ambiente e estabelecer uma associação do Novo Mundo para alcançar os
mencionados objetivos.
O objetivo dos Voluntários é desatar o potencial do voluntariado, para ajudar a alcançar
esses objetivos. Em outras palavras, Voluntários das Nações Unidas estão trabalhando
para difundir o uso do esforço do voluntariado como uma maquinaria que apóie a
transformar para o bem das vidas de milhões de pessoas que vivem no umbral da
pobreza.

UNITeS se acopla dentro do marco do Desenvolvimento dos Objetivos do Milênio e é
um instrumento que pode ajudar a criar um ambiente favorável para que estes sejam
alcançados. Através da divulgação do conhecimento acerca das TI, e desenvolvendo uma
capacidade para seu amplo uso, UNITeS está apoiando em colocar os recursos para o
desenvolvimento em mãos da gente e de nações que são menos privilegiadas e dando o
poder as populações destes países para unir-se a um esforço global para mudar o mundo.
UNITeS está apoiando igualmente a trazer de volta a duas forças que convergem
naturalmente e se misturam apropriadamente: juventude e voluntariado. A juventude é a
força detrás da revolução em Tecnologias de Informação. Trouxe a este campo uma
vibrante criatividade e uma variedade de possibilidades que parecem infinitas. A
juventude trouxe as TI dinamismo e uma sede por conquistas que empurra cada dia mais
longe das fronteiras do descobrimento. A juventude faz isto através da cooperação (por
exemplo, desenvolve software de uso livre que põe a produtividade desses programas em
mãos de mais gente) e o trabalho em redes. Eles compreenderam que o talento individual
é importante, mas só pode mudar e transformar as coisas quando se une a outros talentos
em uma execução a grande escala que impacte na forma em que as coisas se fazem.
UNITeS oferece uma plataforma para que a juventude se veja envolvida em dar nova
forma ao mundo. Prover um meio para fazer a cooperação Norte-Sul e Sul-Sul uma
realidade diária. Tem o potencial para ajudar a formar associações entre comunidades de
facultativos em cada esquina do mundo e tornar disponíveis os benefícios das TI para
todos.
Sua Rede é um instrumento de facilitação da cooperação Sul-Sul entre nações da
América Latina. Pode ser efetiva se assim os senhores desejem.Como instituições de
aprendizagem, os oferecem oportunidades para unir recursos e contribuir à transformação
do modo em que os atores dos setores público, não governamental e privado trabalham
em cada continente. Ao disponibilizar seus estudantes de TI para intercambio, e ao
envolvê-los no oferecimento de apoio direto para o labor de várias instituições, os
senhores estão brindando antecipadamente oportunidades para contribuir. Através das
suas dotações, eles estão se familiarizando com o mundo real com toda sua virtude. Eles
estão aprendendo a conhecer o que a pobreza significa e como constrangem o potencial
de outras nações; eles aprendem a valorizar os obstáculos que devem enfrentar
profissionais das TI no contexto real de outros países. Cremos veementemente que
através do trabalho que eles fazem em UNITeS, eles obtém a recompensa de que podem
contribuir; podem ter oportunidades e podem abrir portas se são excelentes e aplicam sua
criatividade natural no apoio a resolver problemas cotidianos.

Sua Rede é parte de uma iniciativa piloto que pretende ao convencer a ambos (doadores e
receptores) que existe uma maneira efetiva de reduzir a brecha digital. É por excelência
no que nossos estudantes fazem e farão para realmente criar capacidade nas instituições
sistematicamente e fazê-lo público, que poderemos convencer aos céticos e ajudaremos a
mobilizar recursos em uma maior escala, para apoiar na generalização do uso e aplicação
de TI para o desenvolvimento. Suas responsabilidades como instituições é por tanto
fundamental e os senhores devem se esforçar para enfrentá-la o melhor que possam. Esta
Rede, ainda que inspirada pelo Secretário Geral das Nações Unidas, é sua. O Sr. Kofi
Annan convocou seus países e aos senhores à contribuir com a causa.
Ele nos chamou como programa de Voluntários das Nações Unidas a ajudar a facilitar
suas ações.
Estamos abrindo uma plataforma para que os senhores contribuam a sua rede mundial,
estamos apoiando no contato com doadores, governos e instituições não-governamentais,
a história que será contada está em suas mãos, forme-a e faça-la saber ao mundo.
O programa de Voluntários das Nações Unidas contribuirá atuando como um advogado
da causa de UNITeS, pelo trabalho que fazem e pelos benefícios que trazem para as
pessoas. Devemos continuar assistindo-os para que entrem em contato com os doadores e
receptores do seu apoio.
Nossas equipes de Voluntários nos diferentes países continuarão auxiliando a encontrar
missões para seus estudantes e fornecendo suporte administrativo e cobertura de
segurança durante o tempo que estas durem. Impetuosamente, desejamos ajudá-los a
contar sua história a nossos doadores e necessitamos que os senhores nos relatem o que
se está fazendo cada dia. O portal dos Voluntários que administramos fará eco de todas as
boas histórias que nos façam chegar. Desejamos continuar falando do que fazem com as
Nações Unidas, aos corpos governamentais de Agências das UM e aos sócios do mundo
corporativo. Apoiaremos no contato com instituições entre continentes.
Declaro oficialmente, por parte do programa de voluntários das Nações Unidas a Rede
Latino-americana de Voluntários UNITeS aberta e apoiada para ajudar a reduzir a brecha
digital na América Latina.
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