A pandemia de COVID-19 nos lembrou, que somos todos uma humanidade, que enfrenta
desafios existenciais comuns.
O OneShared.World é um movimento amplo e inclusivo de partes interessadas que
trabalham em colaboração com diferentes culturas, comunidades, etnias, organizações,
entidades, interesses, gerações e nações para garantir um futuro melhor para a
humanidade e a sustentabilidade do nosso lar coletivo.
Procuramos estabelecer a expressão democrática da nossa humanidade comum como um
pilar de um poder global capaz de impulsionar um progresso tangível para enfrentar nossos
maiores desafios compartilhados.
JUNTE-SE A NÓS! ASSUMA O COMPROMISSO DE INTERDEPENDÊNCIA.
Eu me comprometo a:
1. Apoiar a criação de uma infraestrutura preventiva e adequada que possa nos
proteger das ameaças comuns;
2. Trabalhar para garantir que os mais desamparados entre nós possam gozar das
mesmas liberdades dos privilegiados e poderosos, que nossa igualdade como seres
humanos seja celebrada dentro do contexto da nossa diversidade e que nossas
vidas, igualmente valiosas, sejam vividas com dignidade;
3. Advogar diretamente e através das comunidades, organizações, entidades e nações
das quais eu possa fazer parte, para proteger nossa humanidade comum e nosso lar
compartilhado;
4. Promover um ambiente global seguro e sustentável para todas as espécies e
ecossistemas do nosso planeta;
5. Garantir a saúde, a segurança e o bem-estar de todas as crianças, de todas as
pessoas e garantir que elas tenham educação, assistência médica e segurança
equitativas;
6. Apoiar e compartilhar a expressão artística em todas as suas formas para gerar
conexão, respeito, significado e comunicação entre as culturas;
7. Apoiar e promover as relações humana através do respeito mútuo, empatia e
bondade;e
8. Atuar no melhor das minhas capacidades em busca destes princípios.
Com grande esperança de um futuro melhor e mais promissor para todos,
nós convidamos você a se comprometer com estes princípios e a fazer parte do nosso
movimento global.
Nome:
Sobrenome:

País:
Organização:
Profissão:
Email:
[NOTA: Ao continuar, você concorda em receber nossos e-mails.
Nossa política de privacidade protegerá seus dados e explica como eles podem ser
usados.]
Em breve, nós vamos te convidar a participar de campanhas específicas, à medida que
avançamos nos objetivos articulados acima. O primeiro deles buscará aprimorar nossas
capacidades globais de saúde pública para o benefício de todos e defender um plano de
ação emergencial para ajudar as populações mais vulneráveis, já que a pandemia de
COVID-19 provavelmente se deslocará para o hemisfério sul nos próximos meses.
Nós encorajamos você a espalhar a nossa palavra e se juntar a nós transformando nosso
sonho comum em realidade:
Uma humanidade unida. Um ecossistema compartilhado. Juntos somos mais fortes.

