Ex: mos Senhoras, Senhores:
Sou a Beatriz Amaro, represento os alunos que integram o Projeto Eco
Cidadania, do Agrupamento Eugénio de Castro de Coimbra. Estou aqui
hoje com um grupo de crianças, para comemorar o Dia Mundial da
Saúde.
Acreditamos que a Liberdade, a Justiça e a Paz do mundo se constroem
porque todos queremos e devemos defender a dignidade da Família
Humana e os seus direitos como iguais e inalienáveis.
Acreditamos que os povos das Nações Unidas proclamam a sua Fé nos
direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa
humana, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres e se
declararam resolvidos a favorecer o progresso social e a instaurar
melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla;
recordando hoje os DIREITOS DA CRIANÇA.
Nós as crianças e os jovens queremos relembrar hoje a todos os adultos
aqui presentes, particularmente àqueles que exercem o poder de
governar os povos, as nações que não foi por acaso que durante a
Assembleia Geral das Nações Unidas, no dia 20 de novembro de
1959,[1] representantes de centenas de países aprovaram a Declaração
dos Direitos da Criança.
Ela foi adaptada da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
porém, voltada para as crianças.
Relembramos hoje o Dia Mundial da Saúde, apelamos aos direitos da
Criança, para que estejam sempre no pensamento dos adultos que
decidem as políticas da saúde, as da saúde da criança, onde quer que ela
exista, em todas as nações e povos do mundo.
Como somos um grupo de mini eco cidadãos que temos também
preocupações como os adultos e com as quais convivemos todos os dias,
decidimos relembrá-las. A forma como as vivemos, fazem a diferença,
levam-nos a lutar pela inclusão de todos, por uma vida com dignidade e em
igualdade, ou seja pela Saúde como um valor, um direito inesgotável, um
compromisso e uma fonte de inspiração para continuarmos a acreditar num
mundo melhor.
Pelo direito à Saúde!
Por um Mundo mais justo!
Por um MUNDO melhor!

