Rumo à Rio+20, ONU lança campanha e conversa global sobre o
Futuro que Queremos
Campanha vai engajar as pessoas para que contribuam com
ideias e novas visões de um futuro sustentável.
Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2011 – As Nações Unidas lançam hoje (28/11) no Brasil uma nova campanha para
promover a Conferência Rio+20, que ocorrerá em junho de 2012, e a mobilização em prol do desenvolvimento
sustentável a partir do engajamento de pessoas em uma conversa global sobre o tipo de comunidades em que elas
gostariam de viver daqui a 20 anos.
A nova campanha – Rio+20: O Futuro que Queremos – vai trabalhar por meio da participação pública para
vislumbrar como sociedades em todas as partes do mundo podem construir um futuro que promova prosperidade e
melhore a qualidade de vida das pessoas, sem degradar o ambiente natural do nosso planeta.
“Precisamos imaginar um futuro diferente”, disse o Secretário-Geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon. “Como
seria nosso mundo se todos tivessem acesso a alimentos básicos, a educação e a energia necessária para o
desenvolvimento? Como seriam nossas comunidades se criássemos uma economia sustentável, vibrante e rica em
empregos? Esse é o futuro que queremos.”
A campanha foca na mobilização de pessoas de todos os lugares para uma conversa global que coletará e
fundará visões do futuro, a serem mostradas na conferência do Rio de Janeiro em 2012. Estarão presentes líderes
mundiais e milhares de participantes representando todos os setores da sociedade, incluindo academia, agricultura,
negócios e indústria, povos indígenas, prefeitos e autoridades locais, organizações não governamentais, sindicatos,
mulheres e jovens.
“A Rio+20 é a nossa melhor chance de definir caminhos para o desenvolvimento sustentável”, disse o
Secretário-Geral da Rio+20, Sha Zukang. “Líderes mundiais, junto com milhares de participantes de setor privado, ONGs
e outros grupos, irão juntos moldar como poderemos reduzir a pobreza, avançar a equidade social e garantir a proteção
ambiental em um mundo ainda mais cheio.”
A ONU também lançou seu novo site, www.un.org/sustainablefuture, vinculando a Conferência Rio+20 ao
projeto 'O Futuro que Queremos'. O site também servirá como plataforma para informar o público sobre pontos-chaves
em desenvolvimento sustentável, incluindo cidades, resiliência em desastres, energia, comida, empregos, oceanos e
água. Uma ampla série de ações nessas questões estratégicas serão apresentadas na Rio+20.
“Com o lançamento hoje da Rio+20, O Futuro que Queremos, nós damos início a uma conversa global sobre
nosso futuro. Através dessa conversa, procuramos engajar as pessoas de todos os lugares do mundo sobre como o
futuro deveria ser, e como devemos realizar essa visão”, afirmou o Subsecretário-Geral para Comunicação e Informação
Pública, Kiyo Akasaka. “Nós devemos fazer mais para tirar o desenvolvimento sustentável do reino da abstração e fazê-lo
real para as pessoas. Nós precisamos mostrar, agora mais do que nunca, que é possível ter um desenvolvimento que
gere prosperidade para todos e melhore a qualidade de vida ao proteger nosso ambiente natural.”
Para a campanha, a ONU está trabalhando com a ONG “O Futuro que Queremos” para desenvolver a exposição
no Rio. Através de formatos eletrônicos e não eletrônicos o projeto convida todos – especialmente àqueles sem acesso a
internet – a participar da conversa global e expor suas ideias para um futuro melhor. As contribuições pela internet, junto
com vídeos, fotos, cartas, redações e desenhos pessoais oferecendo diferentes perspectivas sobre um futuro
sustentável, irão formar a base da exposição.
A Conferência será realizada no Rio de Janeiro entre os dias 20 e 22 de junho de 2012.
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Para mais informações sobre a conversa global, visite www.un.org/sustainablefuture
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Para mais informações em português sobre a Conferência Rio+20, visite www.rio20.info
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Para mais informações em inglês sobre a Conferência Rio+20, visite: www.uncsd2012.org
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