
 

50,000 pessoas na marcha para ações concretas na Rio+20  

Ontem, 50.000 pessoas marcharam pelas ruas do Rio de Janeiro exigindo que os Chefes de Estado e 

de Governo ouçam a sociedade civil. A Rio+20 não está indo a lugar algum. Os Chefes de Governo 

foram confrontados com um texto fechado. 

"Eu acho que é um escândalo!", disse a Secretária-geral da CSI Sharan Burrow. "114 chefes de Estado 

- e eles não têm nada a dizer, e não assumem qualquer responsabilidade democrática?" 

"A mobilização não pode ser um evento único", continua Sharan Burrow. "Precisamos mobilizar, é 

claro, mas também temos que fazer o trabalho duro de construir em torno destas questões em 

todos os níveis, tanto nacional como internacionalmente. E ampliar nosso movimento para se tornar 

mais forte. " 

A inatividade que os governos estão apresentando está longe de ser a atividade e a energia que a 

sociedade civil presente demonstrou ontem. Sindicatos de todo o mundo liderados pela CSI, e 

milhares e milhares de sindicalistas brasileiros, liderados por três grandes confederações brasileiras, 

a CUT, a UGT e a Força Sindical, estavam presentes. Mas, não havia apenas sindicalistas: todas as 

ONGs e movimentos sociais da Cúpula dos Povos participaram também. 

"A manifestação foi ótima!", Disse Kim Mi-Jeoug da confederação KCTU, da Coréia do Sul. "Não é 

como na Coréia do Sul, onde continuamos a gritar as nossas mensagens no decorrer de toda a 

passeata. Foi uma inspiração ver todas as cores, e as diferentes roupas e fantasias. Na Coréia do Sul, 

todos usamos o mesmo azul! O ambiente também era fantástica, havia tanta energia! No entanto, 

fiquei decepcionado, pois não havia nenhum samba! " 

Eugenio del Valle da CROC, do México, acrescentou, "a passeata de ontem foi uma importante 

declaração política! Nós precisamos usar essa mobilização como um ponto de pressão, e como uma 

importante ferramenta para coordenar e cooperar com outras organizações. A manifestação de 

ontem foi o maior comício que a cidade do Rio viu nos últimos anos. " 

 

Para mais informações, por favor, entre em contato com o Departamento de Imprensa 

da CSI pelos telefones: +32 2 224 0204 ou +32 476 62 10 18. 

 


