Quando todos são contados, todos contam!
Esta é mais uma campanha da ONU, especificamente, da
ONUDESA e da Comissão de Estatística da ONU. Eu gostei e,
portanto, fiz uma tradução livre para o Português para que nós
brasileiros que não compreendemos o Inglês possamos
minimamente nos interar. Esta minha publicação foi muito bem
aceita pelo público, pois, paraece não ser, mas, é, de importância, é
chave para nosso desenvolvimento. Ler com atenção e refletir
profundamente.
O Vídeo está aqui:
http://www.youtube.com/watch?v=vxQ_ZWQZ16I
E o texto aqui:
"Desde os tempos antigos, os governos de todo o mundo contam
suas populações. Contando com todos, as comunidades podem
determinar as necessidades de seu povo; onde construir casas,
escolas, hospitais e onde investir em alimentos, empregos e
transporte. Dessa maneira, as sociedades podem progredir.
Durante a rodada de censos de 2020, a maioria dos países realiza
seu censo. Este ano, os censos estão programados para ser
realizados em 68 países. A ONU DESA e a Comissão de Estatística
da ONU estão prontas para apoiar, certificando-se de que os dados
coletados sejam dados em que possamos confiar".
Eu não iria deixar de escrever o que penso!
Gente! O Censo no Brasil é Historicamente uma desgraça para
milhões de Pessoas com Deficiência. Primeiro considero
(Considerando) que nós Pessoas com Deficiência fazemos parte da
População do Brasil os Censos são Seletivos, são quase que
premeditados e por quê? Ora, todos sabem a verdade, sai Censo e
entra Censo, nós, Pessoas com Deficiência Graves e Severas
seguimos invisíveis.
Invisíveis como números e, sobretudo como e para ações práticas!
Fazendo uma interpretação da Campanha da ONUDESA, os
Censos servem no fim para a promoção de ações práticas em prol
da melhor qualidade de vida de uma sociedade.

Bem, para nós, Pessoas com Deficiências Graves e Severas isso
creio nunca aconteceu e quando algo de bom acontece é "fogo de
palha". Misterioso não é mesmo?
Será que a ONUDESA e a Comissão de Estatística da ONU sabem
disso que acontece no Brasil?
Sabe-se que a ONUDESA, a Divisão de Estatística da ONU e a
Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe CEPAL, uma agência das Nações Unidas, colaboraram com as
instituições responsáveis pelos censos da América Latina para
incorporar questões sugeridas pelo Grupo de Washington.
Porém, não sabemos quais foram às decisões que cada
governo tomou...
Abração do Alex Garcia e, por favor, compartilhem esta
mensagem!
www.agapasm.com.br

