#OneFlameTokyo2020
Separar as piras e as cerimônias (de abertura e encerramento) dos Jogos Olímpicos
e Paralímpicos como dois acontecimentos totalmente apartados transmite que
mensagem ao mundo? Essa atitude perpetua a ideia de segregação, algo totalmente
na contramão da Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU
(2006)*.
Considerando esse cenário, Rodrigo Hübner Mendes propõe que, durante os Jogos
Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, sejam usadas a mesma tocha, a mesma pira e, o
mais importante, que a chama permaneça acesa entre os dois jogos.
A ideia foi apresentada por Rodrigo durante sua participação no Fórum Econômico
Mundial, em Tóquio, e no TEDxSãoPaulo Educação 2017, anunciando o começo
do projeto #oneflametokyo2020 - keep the flame lighted (mantenha a chama
acessa). Como próximo passo, será estruturada uma campanha, com apoiadores,
patrocinadores e simpatizantes da causa.
Há ainda um manifesto assinado por Rodrigo e vídeos que mostram a sugestão
original feita por ele aos membros do Comitê dos Jogos Tóquio 2020, durante
encontro do Fórum, realizado em outubro de 2016. Mais informações serão
atualizadas durante o desenvolvimento do projeto.
*Sobre a Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização
das Nações Unidas (ONU)
O documento define diretrizes internacionais sobre esse segmento da população,
hoje representado por cerca de 1 bilhão de pessoas (15% da população mundial).
Uma das premissas é a convicção de que não devemos mais tolerar qualquer tipo de
discriminação baseada na existência de algum tipo de deficiência em uma pessoa.
Mais de 150 países assinaram o documento, assumindo o compromisso de respeitar
seus princípios e implementar políticas públicas que viabilizem a construção de uma
sociedade inclusiva e igualitária. Acesse o documento aqui.
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