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Na realidade, estou aqui para lançar um desafio. Eu sei que já foram lançados muitos 
desafios. Aquele que vou fazer é que é altura de recuperarmos o verdadeiro significado de 
"paz". Paz não é "Kumbaya, Senhor". Paz não é a pomba e o arco-íris -- por mais bonitos que 
sejam. Quando vejo os símbolos do arco-íris e da pomba, penso em serenidade 
pessoal. Penso em meditação. Eu não penso sobre o que eu considero ser paz, e que é uma 
paz sustentável com justiça e igualdade. É uma paz sustentável em que a maioria das 
pessoas neste planeta tem acesso a recursos suficientes para viver vidas dignas, onde estas 
pessoas têm acesso suficiente à educação e a cuidados de saúde, de forma a poderem viver 
livres da necessidade e livres do medo. Isto chama-se segurança humana. E eu não sou 
completamente pacifista como alguns dos meus amigos, pacifistas mesmo "da pesada", como 
Mairead McGuire. Eu compreendo que os seres humanos estão tão baralhados -- para não 
dizer uma palavra feia, porque prometi à minha mãe que ia parar de usar a "bomba F" em 
público. E eu estou a esforçar-me cada vez mais. Mãe, eu estou mesmo a tentar. 

Precisamos de um pouco de polícia, precisamos de um pouco de força militar, mas para 
defesa. Precisamos de redefinir o que é que nos torna seguros neste mundo. Não é armando o 
nosso país até aos dentes. Não é arranjando forma de outros países se armarem até aos 
dentes, com as armas que nós produzimos e que lhes vendemos. É usando esse dinheiro 
duma forma mais racional para tornar os países do mundo seguros, para as pessoas do mundo 
se sentirem seguras. Estava a pensar nos acontecimentos recentes no Congresso, em que o 
presidente está a oferecer 8.4 mil milhões de dólares para tentar conseguir a ratificação do 
START [tratado EUA-Rússia sobre desarmamento nuclear] É claro que apoio a ratificação do 
tratado. Mas ele está a oferecer 84 mil milhões de dólares para a modernização de armamento 
nuclear. Vocês sabem que o valor que a ONU refere para o cumprimento dos Objectivos de 
Desenvolvimento para o Milénio é de 80 mil milhões de dólares? Só esta pequena quantia de 
dinheiro, quem me dera tê-lo na minha conta -- não está, mas... Em termos globais, é uma 
quantia pequena de dinheiro. Mas vai servir para modernizar armas de que não precisamos, e 
de que não nos vamos livrar durante o nosso tempo de vida, a não ser que a gente levante 
os... e faça alguma coisa para que assim seja -- a não ser que comecemos a acreditar que 
todas as coisas de que temos ouvido falar nestes últimos dois dias são elementos do que é 
necessário para criar segurança humana. É salvando os tigres. É acabando com as areias 
sujas de alcatrão. É tendo acesso a equipamento médico que consegue de facto identificar 
pessoas que têm cancro. São todas estas coisas. É usando o nosso dinheiro para todas estas 
coisas. É sobre acção. 

Eu estive em Hiroshima há um par de semanas atrás, e Sua Santidade -- estamos ali sentados, 
perante milhares de pessoas na cidade, e estávamos cerca de 8 prémios Nobel. E ele é um 
tipo mau, é como uma criança mal comportada na igreja. Estamos especados a olhar para toda 
a gente, à espera da nossa vez de falar, e ele inclina-se na minha direcção, e diz, "Jody, eu sou 
um monge budista." E eu disse, "Sim, Sua Santidade. Deu para perceber pela 
roupa." (Risos) Ele disse, "Sabes que eu até gosto de meditação, e eu rezo."Eu disse, "Isso é 
bom. Isso é bom. Precisamos disso no mundo. Eu não o faço, mas é fixe." E ele diz: "Mas 
tornei-me céptico. Eu não acredito que a meditação e a oração vão mudar este mundo. Eu 
acho que precisamos de acção." Sua Santidade, nas suas vestes,é o meu novo super-herói. 
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Falei com Aung Sun Suu Kyi há uns dias. Como a maioria de vocês sabe, ela é uma heroína 
pela democracia no seu país, a Birmânia. Provavelmente também sabem que passou 15 dos 
últimos 20 anos presa por causa dos seus esforços para alcançar a democracia. Ela foi liberta 
apenas há um par de semanas atrás, e estamos muito preocupados para ver quanto tempo vai 
estar livre, porque já voltou às ruas em Rangoon, a provocar agitação pela mudança. Ela já 
está nas ruas, a trabalhar com o partido para tentar reconstruí-lo. Mas eu falei com ela por uma 
variedade de questões. Mas uma coisa quero contar, porque é semelhante ao que Sua 
Santidade disse. Ela disse: "Sabes, temos um longo caminho a percorrer até conseguirmos 
finalmente alcançar a democracia no meu país. Mas eu não acredito em esperança sem 
esforço. Eu não acredito na esperança de mudar, se não fizermos alguma coisa para que 
assim aconteça." 

Aqui está outra mulher que é minha heroína. Ela é a minha amiga Dra. Shirin Ebadi, a primeira 
mulher muçulmana a receber o Prémio Nobel da Paz. Ela tem estado no exílio durante o último 
ano e meio. Se lhe perguntarem onde vive -- onde é que ela vive no exílio? Ela responde "nos 
aeroportos do mundo". Ela está a viajar porque estava fora do país na altura das eleições. E 
em vez de regressar a casa, ela conferenciou com todas as outras mulheres com quem 
trabalha, que lhe disseram: "Fica aí fora. Precisamos de ti fora. Precisamos de ser capazes de 
falar contigo aí para que possas passar a mensagem sobre o que se passa aqui." Um ano e 
meio -- ela está cá fora a falar em nome das outras mulheres do seu país. 

Wangari Maathai -- Prémio Nobel da Paz em 2004. Chamam-lhe a senhora das árvores, mas 
ela é mais do que a senhora das árvores. Trabalhar pela paz é muito criativo. É trabalho duro 
todos os dias. Quando ela estava a plantar aquelas árvores, acho que a maioria das pessoas 
não percebe que, ao mesmo tempo, ela estava a usar a acção de reunir as pessoas para 
plantar aquelas árvores, para falar sobre como ultrapassar o governo autoritário do seu 
país. As pessoas não se podiam reunir sem serem presas e postas na prisão. Mas se 
estivessem juntas para plantar árvores por causa do ambiente, não havia problema ---
 criatividade. Mas não são apenas mulheres icónicas como Shirin, como Aung Sun Suu Kyi, 
como Wangari Maathai; são outras mulheres no mundo que também lutam juntas para mudar 
este mundo. 

A Liga de Mulheres da Birmânia -- 11 organizações individuais de mulheres birmanesas 
uniram-se porque existe força nos números. Trabalhar em conjunto é o que muda o nosso 
mundo. A Campanha do Milhão de Assinaturas de mulheres no interior da Birmânia, que 
trabalham em conjunto para mudar os direitos humanos, para trazer democracia ao seu 
país. Quando uma é presa e levada para a prisão, outra avança e junta-se ao movimento --
reconhecendo que, se trabalharem juntas, vão acabar por conseguir a mudança no seu próprio 
país. 

Mairead McGuire no meio, Betty Williams do lado direito -- a levarem paz à Irlanda do 
Norte. Vou contar-vos a versão curta da história. Um condutor do IRA foi atingido com um tiro e 
o seu carro abalroou as pessoas que estavam na berma da rua. Havia uma mãe e três 
crianças. As crianças morreram no local. Era a irmã de Mairead. Em vez de ceder ao desgosto, 
à depressão, ao sentimento de derrota face a tanta violência, a Mairead juntou-se à Betty --
 uma Protestante acérrima e uma Católica acérrima -- e foram para as ruas para dizer "Fim à 
violência." E conseguiram levar dezenas de milhares, sobretudo mulheres -- alguns homens --
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 a saírem à rua para trazer mudança. E foram parte do que trouxe a paz à Irlanda do Norte, e 
ainda estão a trabalhar nisso, porque ainda há muito mais para fazer. 

Esta é Rigoberta Menchu Tum. Ela também recebeu o Nobel da Paz. Está agora a candidatar-
se para presidente. Ela está a educar a população indígena do seu país sobre o que significa 
fazer parte de uma democracia, sobre como se traz democracia ao país, educando sobre como 
votar -- mas essa democracia não é só sobre votar, é sobre ser um cidadão activo. 

Foi isso que me calhou fazer -- a campanha das minas terrestres. Uma das coisas que fez com 
que esta campanha funcionasse é termos passado de duas ONG's a milhares em 90 países no 
mundo inteiro, a trabalhar em conjunto pela causa comum de banir as minas 
terrestres. Algumas das pessoas que trabalharam na nossa campanha podiam trabalhar, se 
calhar, apenas uma hora por mês. Podiam talvez voluntariar-se apenas isso. Houve outros, 
como eu própria, que estavam a tempo inteiro. Mas foram as acções em conjunto de todos 
nós que conseguiram essa mudança. 

Na minha perspectiva, o que precisamos hoje é que as pessoas se mexam e ajam para 
reivindicarem o significado de "Paz". Não é uma palavra feia. É trabalho duro todos os dias.E 
se cada um de nós, que se preocupa com as diferentes coisas com que nos 
preocupamos, levantássemos os nossos traseiros e nos voluntariássemos o tempo que 
pudéssemos, mudaríamos este mundo, salvaríamos este mundo. E não podemos esperar pelo 
outro tipo; temos de ser nós mesmos a fazê-lo. 

Obrigada. 

(Aplausos) 

 
 


