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Comunicado de imprensa, 03 de maio de 2021
#DARETOCARE, ousar cuidar

Os jovens do Movimento dos Focolares realizam entre os dias 1 e 9 de maio de 2021 a 25ª
edição da United World Week – Semana Mundo Unido, evento internacional transmitido via
streaming na plataforma multilíngue www.unitedworldproject.org.
A United World Week é um evento internacional promovido pelos jovens dos Focolares que
desde 1996 envolve jovens e adultos, instituições e associações para sensibilizar a opinião
pública mundial sobre os temas da paz e da fraternidade, promovendo ações e compromissos
concretos de cidadania ativa.
A Semana Mundo Unido iniciou-se com uma entrevista online de Margaret Karram, atual
Presidente do Movimento dos Focolares, publicada na Página Web do unitedworldprojet
Temas como a vacina anti Covid como bem comum universal, a adesão ao tratado da ONU
para a proibição de armas nucleares, a implementação de estratégias globais para o
acolhimento dos migrantes, a legalidade, a economia civil e a ecologia integral serão alguns
dos assuntos abordados.
O evento internacional central terá lugar em Bruxelas, de 7 a 9 de maio de 2021, com um
Convénio Internacional que contará com a presença do Presidente do Parlamento Europeu,
David Sassoli.
No centro desta edição está a “cultura do cuidado”, expressa pelo slogan #DARETOCARE,
(ousar cuidar). Trata-se de uma campanha de consciencialização e ação, na qual os jovens
pretendem adotar o cuidado como um paradigma político, concebido como serviço a cada
pessoa e esfera social, e o caminho a percorrer para construir um futuro melhor.
A primeira fase da campanha teve como objetivo orientar as ações de cidadania e ação
política para o "cuidado"; a segunda que começará com a United World Week 2021, terá
como foco o "cuidado" para com o planeta e os desafios da ecologia integral.
Entre os múltiplos eventos destacam-se os seguintes:
No dia 2 de maio o Movimento Político pela Unidade, por ocasião do 25º aniversário do seu
nascimento, propõe um evento online com o lançamento de um “Apelo por uma nova
qualidade da política”.
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De 7 a 9 de maio decorrerá a transmissão do Convénio Internacional de Bruxelas, onde
cidadãos e políticos numa espécie de ágora online, poderão pensar, dialogar e trabalhar
juntos.
Participarão ainda dos eventos da United World Week algumas personalidades e académicos
como os economistas Jeffrey Sachs, Sir Partha Dasgupta e Luigino Bruni; Simone Borg,
professor de direito ambiental e de recursos na Universidade de Malta; Lorna Gold,
Professora de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Justiça Social, na National University of
Ireland Maynooth (Irlanda); Catherine Belzung, professora de neurociência da University of
Tour (França); Pasquale Ferrara, embaixador e diplomata; Giuseppe Gatti magistrado da
Direcção Nacional Antimáfia e Antiterrorismo; Margaret Karram e Jesús Morán, Presidente e
Co-Presidente do Movimento dos Focolares; Dom Luigi Ciotti, fundador de Libera.
O evento conta com um programa internacional e com ações locais realizadas nas centenas
de países aderentes, como consta da agen da divulgada na página Web do Movimento dos
Focolares: http://focolares.pt/smu2021/
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