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Para assistir às entrevistas relacionadas à Conferência
Nacional, clique aqui.

Para assistir aos vídeos da perspectiva do CDWD Global e
do Sul da Ásia na Escravidão Contemporânea, clique nos
pôsteres abaixo.

ASSUNTOS

https://www.globalforumcdwd.org/
https://www.facebook.com/GFoD-102146648789744
https://twitter.com/CastoutSlavery
https://www.youtube.com/channel/UCXC7gmKLMPHgQfTaaFlIbmg
mailto:gfod@globalforumcdwd.org
https://www.instagram.com/globalforumcdwd/
https://www.youtube.com/watch?v=ihz93BgiMa4&list=PLkBPQ9ncplxIlG7Vdv072yn17Ix4N_n2l&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=6ra3kyy9hSg&list=PLkBPQ9ncplxIlG7Vdv072yn17Ix4N_n2l&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=aLBXs04fsMY&list=PLkBPQ9ncplxIlG7Vdv072yn17Ix4N_n2l&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=CN8eySH32mM&list=PLkBPQ9ncplxKW7c32OAZU3fNBlFF8gnj7


COMUNIDADES DISCRIMINADAS NO
TRABALHO E DESCENDÊNCIA PARA O
APROFUNDAMENTO DA
DEMOCRACIA,
20 DE NOVEMBRO DE 2021

Dar reconhecimento oficial às comunidades afetadas por DWD em países
onde não foram identificadas como tal, de modo a permitir que desfrutem
dos benefícios que lhes são devidos.
Trazer uma estrutura comum de direitos humanos com estratégias para
acabar com a ‘intocabilidade’ e ‘Discriminação com base no Trabalho e
Descendência’, incluindo a casta em todos os países e garantir que as
comunidades DWD, mulheres em particular, vivam com igualdade e
dignidade humana.
Para dar o devido reconhecimento aos direitos da crescente população de
crianças e jovens afetados por DWD, planeje projetos de desenvolvimento
especialmente concebidos que sejam relevantes para suas necessidades
hoje e, consequentemente, aloque orçamentos especiais e garanta sua
participação efetiva no processo de implementação e revisão.
Exigir reservas estatutariamente no emprego, compras e serviços nos
setores público e privado, com penalidades associadas ao não cumprimento
e não implementação pelos funcionários envolvidos na administração
governamental.
Estabelecer mecanismos legais com medidas de acompanhamento em todos
os países com o objetivo de monitorar a casta DWD e as atrocidades de
gênero cometidas contra mulheres e meninas de comunidades DWD.
Para desenvolver uma estrutura de política legal comum com estratégias
para mulheres que enfrentam DWD. Isso deve abranger a capacitação
educacional e econômica por meio do acesso à terra, educação e
desenvolvimento de habilidades empregáveis e empresariais para ocupação
lucrativa, bem como para a construção de ativos econômicos como uma
medida de segurança e autossuficiência e
Dar o devido reconhecimento aos direitos e prerrogativas das comunidades
de DWD, particularmente mulheres, em todas as áreas da vida, planejando
esquemas de desenvolvimento, bem como alocando recursos financeiros
adequados no orçamento anual em proporção à sua população.
Garantir direitos iguais de participação política para as comunidades
afetadas, incluindo o direito de participar de eleições públicas e
oportunidades iguais de concorrer e ser eleito para um cargo público.
Para garantir a Justiça Climática e salvaguardar os direitos das pessoas mais
vulneráveis do CDWD e compartilhar os fardos e benefícios da mudança
climática e seus impactos de forma equitativa e justa e para proteger as
comunidades de DWD da exclusão durante a crise humanitária e garantir
que mecanismos especiais estejam disponíveis para resolver isso forma de
discriminação.
Estabelecer mecanismos de monitoramento eficazes e inclusivos para a
revisão da implementação de leis e políticas, orçamentos e esquemas,
quando em vigor, com penalidades severas para o não cumprimento,
negligência e abandono do dever.
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NOTÍCIAS DA REGIÃO ASIÁTICA

CDWD for Deepening Democracy marcado como um conclave de
abertura da Asia Democracy Assembly, 2021, organizado pela
Asia Democracy Network. Este evento trouxe ativistas e
defensores dos direitos de CDWD da região asiática. O objetivo
do evento foi reuni-los, navegar por soluções para as injustiças e
problemas enfrentados pelo CDWD e exigir justiça e direitos
democráticos das comunidades de DWD, incluindo os dalits no sul
da Ásia, e fortalecer e defender os valores democráticos na região
por meio da inclusão.
Comunidades Discriminadas pelo Trabalho e Decentes enfrentam
várias questões democráticas em seus respectivos países.
Especialmente no Sul da Ásia, a atual perseguição aos hindus,
principalmente dalits, em Bangladesh é alarmante e questiona a
essência dos valores democráticos, já que Bangladesh não
reconhece formalmente a discriminação com base no trabalho e
descendência. Na Índia, os dalits foram impedidos de desfrutar
dos frutos da democracia devido à sua exclusão social durante
séculos. Mais do que enfrentar a discriminação, os dalits na Índia
enfrentam desigualdades e são privados de propriedade de terras,
moradia, educação, emprego, saúde, seguridade social, tomada de
decisões e frequentemente enfrentam violência. No Nepal, quase
metade da população dalit vive abaixo da linha da pobreza, o que
os torna mais vulneráveis à exclusão social e cultural, ao passo
que, no Paquistão, os dalits hindus e cristãos freqüentemente
enfrentam violência, sequestros, conversões forçadas e muitas
vezes são forçados a trabalhar no saneamento e na catação
manual. Os trabalhadores das plantações de chá do Sri Lanka,
anteriormente Tamil Dalits, não são reconhecidos por nenhuma
medida ou política de proteção especial e muitas vezes são
privados de participar do processo de democracia devido ao seu
não reconhecimento pelo Estado.

DECLARAÇÃO DA ADRF NA
ASSEMBLEIA DEMOCRÁTICA DA ÁSIA

https://www.youtube.com/watch?v=a_JKWp6BxSw
https://www.youtube.com/watch?v=wToomVGqBFo&t=45s


A FEMNET 2021 African Feminist Macroeconomic
Academy (AFMA) foi realizada em parceria com a
TrustAfrica de 15 a 19 de novembro em Dakar, Senegal.
A academia deste ano foi realizada sob o tema:
“Promovendo uma Abordagem Feminista para
Prestação e Financiamento de Serviços Públicos na
África”. Os participantes convidados a se candidatarem
foram ativistas feministas africanas e líderes de
movimentos vindos de uma série de sub-regiões,
organizações, movimentos e formações que estão
pressionando pela justiça econômica das mulheres e
trabalhando em vários setores, como agricultura,
comércio informal, extração de recursos naturais,
reprodução sexual direitos, violência contra as
mulheres, justiça econômica, sindicatos, mulheres com
deficiência, mulheres jovens entre outros. Ouça a Sra.
Memory Zonde-Kachambwa Féminista e Panafricanista,
Diretora Executiva da FEMNET.

NOTÍCIAS DA REGIÃO AFRICANA

A palestra pública realizada na sexta-feira, 12
de novembro de 2021 nas instalações da
TrustAfrica foi um grande sucesso. Moderada
pelo renomado acadêmico e político pan-
africanista, Professor Abdoulaye Bathily, a
conferência foi uma oportunidade para as
partes interessadas discutirem O Estado na
África: Como superar as crises e consolidar a
democracia? A conferência também abordou a
questão do ressurgimento de golpes civis e
militares, a redução do espaço cívico em um
número crescente de países africanos e o
papel da liderança na África. A palestra foi
realizada paralelamente à 32ª reunião do
Conselho de Administração da TrustAfrica e
fez parte da agenda de debates regulares
iniciados pela Fundação Pan Africana.

3

PROMOÇÃO DE UMA ABORDAGEM
FEMINISTA PARA PRESTAÇÃO E
FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS NA ÁFRICA

O ESTADO NA ÁFRICA: COMO SUPERAR
AS CRISES E CONSOLIDAR A
DEMOCRACIA? PALESTRA PÚBLICA DO
PROFESSOR ABDOULAYE BATHILY
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https://www.youtube.com/watch?v=xQ783_yRn3I
https://www.youtube.com/watch?v=B8zuaIbwobs&t=481s


A Rede Europeia das Organizações de Base dos Ciganos
(ERGO) realizou a 23 de novembro, a sua Conferência
Política anual, intitulada “Implementing the EU Roma
Strategic Framework. Acesso dos ciganos a um
rendimento mínimo adequado. ”
Os ciganos da Europa experimentam alguns dos piores
indicadores de inclusão social, com mais de 80% vivendo
na pobreza, apenas 43% em empregos remunerados e
41% enfrentando anti-psicismo. Esta situação piorou
significativamente durante a pandemia de Covid-19,
com as comunidades ciganas sendo
desproporcionalmente atingidas. Numa economia
baseada no dinheiro, fornecer recursos financeiros
adequados às pessoas é um pré-requisito necessário
para combater a pobreza e a exclusão social, bem como
para permitir que os indivíduos alcancem todo o seu
potencial e tenham acesso a direitos e oportunidades no
mercado de trabalho e na sociedade .
O acesso a um rendimento mínimo adequado e à
proteção social é a pedra angular do modelo social
europeu e dos nossos Estados de bem-estar, e deve ser
garantido também para os ciganos da Europa. A
Recomendação do Conselho da UE de 24 de junho de
1992 sobre os critérios comuns relativos a recursos
suficientes e assistência social nos sistemas de proteção
social exorta claramente os Estados-Membros “a
reconhecer o direito básico de uma pessoa

NOTÍCIAS DA REGIÃO EUROPEIA

recursos e assistência social suficientes para viver
de maneira compatível com a dignidade humana,
como parte de um esforço abrangente e consistente
de combate à exclusão social. ” Este compromisso é
reafirmado na Recomendação da UE para a Inclusão
Ativa (2008) e no Pilar Europeu dos Direitos Sociais
(2017).
Durante 2021, a Rede ERGO conduziu estudos de
caso nacionais aprofundados em cinco países
(Bulgária, República Tcheca, Hungria, Romênia e
Eslováquia), analisando os regimes de renda mínima
existentes e avaliando em que medida eles são
acessíveis aos candidatos ciganos e se são
adequados para promover a inclusão e a dignidade
dos ciganos.Com esta pesquisa, ERGO pretende
lançar um debate com os decisores políticos sobre
como melhorar a adequação e a aceitação do
rendimento mínimo e da proteção social pelos
ciganos na Europa, incluindo no quadro do Pilar
Europeu do Plano de Ação dos Direitos Sociais, e a
prevista recomendação do Conselho sobre o
rendimento mínimo (2022). O acesso a recursos
financeiros suficientes é também um elemento
fundamental para reduzir a pobreza e a exclusão
social dos ciganos, um dos três objetivos horizontais
do Quadro Estratégico da UE para os ciganos em
matéria de igualdade, inclusão e participação.
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REDE ERGO LANÇA SEU RELATÓRIO DE PESQUISA SOBRE O ACESSO DOS
CIGANOS A ESQUEMAS DE RENDIMENTO MÍNIMO ADEQUADOS
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ERGO lançou uma série de “Snapshots” temáticos sobre a inclusão #Roma e o Pilar
Europeu de #SocialRights! A seguir estão alguns.

NOTÍCIAS DA REGIÃO DA AMÉRICA LATINA
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APÓS A OCUPAÇÃO DOS QUILOMBOLAS EM PERNAMBUCO, ELES AVANÇAM E PACTUAM COM O
ESTADO MEDIDAS PARA IMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA

Como parte das atividades do November Negro, o movimento quilombola de Pernambuco ocupou a secretaria
estadual de educação, de Recife, para exigir a realização do plano escolar quilombola no estado. A mobilização
durou três dias, de 21 a 24, e contou com a presença de representantes de Comunidades Quilombolas de todas as
regiões do estado, totalizando mais de 900 pessoas no espaço ocupado. Após intensos dias de negociações e
mobilizações, articuladas pela Coordenação Estadual de Articulação das Comunidades Negras Rurais de
Pernambuco-CEACQ e CONAQ, o movimento garantiu os seguintes resultados.
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https://ergonetwork.org/wp-content/uploads/2021/11/1-Education-Training-and-Lifelong-Learning.pdf
https://ergonetwork.org/wp-content/uploads/2021/11/2-Gender-equality-and-work-life-balance.pdf
https://ergonetwork.org/wp-content/uploads/2021/11/3-Equal-Opportunities-1.pdf


Com boa parte da população já vacinada com 1ª e 2ª
doses contra a Covid-19, houve um resfriamento
das autoridades sanitárias e dos municípios em
relação ao sistema implantado em termos de
isolamento social, dada a "commodity" concedida a
partir da diminuição no número de mortes e casos.
No entanto, a progressão da aplicação de vacinas
aos quilombolas no Pará tem preocupado as
lideranças frente às dificuldades de manter as
doses em temperaturas adequadas para o uso, além
de desconsiderar o fator de prioridade no
cumprimento do calendário vacinal.
Ainda sob a alegação de escassez de recursos no
Estado, o governo não definiu data para realização
da vacinação em idosos, sendo esta a 3ª dose, além
da agenda sobre imunização de jovens menores de
18 anos. não entrou em discussão ou análise.
Consulte Mais informação..
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Equação da educação escolar quilombola com a educação escolar indígena.
Temos uma comissão eleita ontem que dará continuidade à construção da emenda à lei 14.547, uma lei a
ser emendada.
Construção de quatro escolas secundárias. Um colégio nas comunidades do Orocó; Um colégio nas
comunidades de Mirandiba;
Uma escola secundária nas comunidades de Betânia;
  Um colégio nas comunidades de Bom Conselho;
Construção de norma interna na secretaria para estabelecer a Gestão da Educação Escolar;
Representação quilombola em todas as Secretarias Regionais de Educação e inclusão do Curso de
Formação de Agente Territorial Quilombola como base de formação de Educadorxs que atuam em
comunidades quilombolas.

Consulte Mais informação..

A PANDEMIA DE COVID-19 É "ENCOBERTA" PELOS
GOVERNOS ESTADUAIS E LOCAIS EM MEIO À
ESPERANÇA DE ABANDONAR AS MEDIDAS DE
PROTEÇÃO

O grupo Realidade Negra nasceu em 2004 da união

de cinco primos que, ao ouvirem um disco dos

Racionais MC's, perceberam a necessidade e

vocação para escrever letras de rap. Desde o início,

os artistas falam sobre suas experiências na

comunidade quilombola de Campinho da

Independência, em Paraty, município do Rio de

Janeiro. Agora, eles retomam suas atividades

musicais, interrompidas pela pandemia, com o novo

single “Attitude and Respect”. A banda é formada

por Nelião e Mano Romero, que idealizou o projeto,

o baixista e vocalista Body Power, Negro Naldo na

guitarra, guitarra e voz e B2 também guitarrista.

CLIQUE NO PÔSTER PARA ESCUTAR SEUS
DESEMPENHOS INCRÍVEIS

O GRUPO QUILOMBOLA DE RAP LANÇOU O SINGLE
'ATITUDE E RESPEITO'; CONHEÇA A TRAJETÓRIA
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https://www.youtube.com/channel/UChpyrdvw77LRmFXIKpYXJSg
http://conaq.org.br/noticias/apos-ocupacao-quilombolas-de-pernambuco-avancam-e-pactuam-com-o-estado-medidas-para-implementacao-da-educacao-escolar-quilombola/


a vida pessoal não foi um compromisso menos para o
sucesso da formação organizada. O objetivo do
treinamento era aumentar a clareza conceitual das
mulheres ativistas dalit sociais e políticas sobre a
sensibilidade do GESI, a fim de capacitá-las a contribuir
na cocriação de um espaço e ambiente propício para uma
participação maior e significativa das mulheres dalit nas
atividades sociais, políticas e econômicas. esferas da vida
pública.

Os programas de inauguração e encerramento do
treinamento tiveram a participação do Honorável
Membro VIP do Parlamento Shobha Shakya, Membro da
Assembleia Constituinte Kamala Bishwakarma,
Honorável Membro do Parlamento Anjana Bisunke e o
Honorável Presidente da Comissão Nacional de Direitos
Humanos, Sr. Tap Bahadur Magar. Suas promessas de
abordar questões de sensibilidade GESI em seus
profissionais e

DESTAQUE ESPECIAL
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Um treinamento de sensibilidade GESI de
três dias foi organizado pela Maryada
Media para jovens ativistas sociais e
políticas Dalit em Katmandu de 31 de
outubro de 2021 a 2 de novembro de 2021.
O treinamento de capacitação de três dias
em Sensibilidade GESI para mulheres Dalit
foi coordenado e facilitado por Sabitra
Pariyar / Nepal, bolsista do KIGEPE /
AGenT 2020 e também o especialista certo
do CDWD / GFoD. Ao todo, 25 mulheres
ativistas Dalit representando o setor social
e político de todo o Nepal participaram do
treinamento.

EM. SABITRA PARIYAR, ESPECIALISTA CERTA DE GFOD,
LIDEROU A FACILITAÇÃO DO TREINAMENTO SENSÍVEL DO GESI EM
KATHMANDU

PRÓXIMOS EVENTOS
Crimes de ódio online e offline contra

abolicionistas e comunidades DWD na África
Ocidental, Trust Africa

Financiamento de abordagens ascendentes:
Caminhos a seguir para apoiar a inclusão dos ciganos, ERGO

Solução feminista para construir uma economia
solidária:Trazendo diversas vozes para uma

recuperação justa, ADRF

CLIQUE NOS PÔSTERES PARA ACESSAR OS LINKS DE INSCRIÇÃO

SIGA NOSSAS CONTAS DE MÍDIA SOCIAL
PARA ATUALIZAÇÕES SOBRE O DIA DOS

DIREITOS HUMANOS
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https://ergonetwork.org/2021/11/ergo-networks-event-on-funding-of-bottom-up-approaches/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_o7fNRqjnSvqu4iYE_SeH-g
https://bit.ly/3nJWCvj

