
Fórum de Direitos Dalit da Ásia e Fórum Global de
Comunidades Discriminadas no Trabalho e Descendência
divulgam relatórios sobre Comunidades Discriminadas no
Trabalho e Descendência e Escravidão Moderna. A
Conferência Nacional teve lugar em Nova Deli, Índia, nos
dias 20 e 21 de outubro de 2021. 

COMUNIDADES DISCRIMINADAS SOBRE TRABALHO
E DESCIDA NA ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA
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CONFERÊNCIA NACIONAL

Asia Dalit Rights Forum, em colaboração com Rosa
Luxemburg Stiftung tinha organizado a Conferência Nacional
sobre Comunidades Discriminadas no Trabalho e
Descendência na Escravatura Contemporânea, no Centro
Habitat Índia, Nova Deli, nos dias 20th e 21 dest Outubro de
2021. Os participantes eram indivíduos do CDWD,
jornalistas, OSCs, líderes comunitários da Índia. O evento
também contou com participantes de todo o mundo que
participaram das apresentações e discussões através de uma
plataforma de reuniões virtuais. O objetivo da conferência foi
o lançamento de dois relatórios de pesquisa chave a) CDWD
no Sul da Ásia: Status of Modern Slavery e b) CDWD in
Modern Slavery: Um Fenômeno Global. 

O primeiro dia da conferência centrou-se em estabelecer o
contexto do encontro com referência específica à Índia
através da discussão de três temas principais: a) Dalits na
Índia: Status of Bondage com apresentações temáticas sobre
trabalho escravo, tráfico e rapto de pessoas e trabalho
migrante; b) Bondage in the Informal Sectors: Índia, sob estes
temas, foram apresentados e discutidos o trabalho forçado
corporativo, perspectivas de transgênero e exploração
sexual, tráfico humano e direitos da criança, servidão por
dívidas em setores informais, servidão por dívidas de
mulheres Dalit; e c) Eliminação da escravidão moderna:
violência doméstica, sistema Devdasi, lacunas nas políticas
de implementação da máquina estatal, resposta da sociedade
civil: ganhos, lacunas e desafios.

stNo segundo dia, o foco da conferência ampliou-se
para o nível regional e global, discutindo três outros
temas principais. O primeiro, Bondage e CDWD no
Sul da Ásia, no qual Reena Tete apresentou o estudo
do Sul da Ásia, seguido de uma breve mas
abrangente apresentação sobre Dalits e outros
CDWDs no mundo todo, seguida de apresentações
em vídeo do Paquistão, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh
sobre as questões e desafios enfrentados pelo
CDWD. Em segundo lugar, Escravidão Moderna em
Nível Global, onde o Dr. Avinash Kumar apresentou
o relatório de pesquisa sobre o CDWD Global na
Escravidão Moderna. Da mesma forma, uma
apresentação completa sobre a visão histórica da
resposta global para o CDWD e redes globais
respondendo ao CDWD foi apresentada, seguida de
apresentações em vídeo da África, América Latina e
Europa. Finalmente, sob o tema Eliminação Efetiva
da Escravidão Moderna, os painelistas discutiram o
entendimento estrutural da escravidão abordando o
CDWD na escravidão contemporânea, práticas
trabalhistas na cadeia de suprimentos,
responsabilidade corporativa e trabalho e emprego
decente. 
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NOTÍCIAS DA REGIÃO ASIÁTICA:

Fica atento a mais sobre isto.

https://www.youtube.com/watch?v=D--5C1TRco4&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=vk9TOjm1wHw&t=89s
https://www.youtube.com/watch?v=bTojiM0U-sw&t=20s


A TrustAfrica participou de um seminário
organizado pelo Centre for Strategic Philanthropy
na Cambridge Judge Business School da
Universidade de Cambridge, intitulado
#ShiftThePower - Revolutionising Transparency in
the Third Sector: Impulsionando Melhores Decisões,
Legitimidade e Boa Vontade no dia 7 de Outubro de
2021 das 11:00 - 12:30 BST). Isso foi parte de uma
série online que desconstruiu os componentes das
estruturas de poder desequilibradas entre os atores
filantrópicos do Norte e do Sul Global, entendendo
melhor como a mudança pode acontecer e
permitindo aos praticantes de filantropia definir a
natureza da mudança necessária para a
institucionalização a longo prazo da COVID-19 -
mudanças induzidas pela COVID-19 nas melhores
práticas. 
O Sr. Briggs Bomba da TrustAfrica foi convidado
como orador convidado. Ele forneceu informações
sobre temas que abrangem Governação dos
Recursos Naturais e Transformação Económica,
Justiça Climática e Soberania Alimentar, Cidadania,
Direitos e Engajamento Cívico, Género e Direitos da
Mulher, Juventude, Educação e Trabalhos Futuros.

NOTÍCIAS DA REGIÃO AFRICANA:

Foco na renda viva, salário vivo e práticas de
compra responsável para reduzir a pobreza entre
os pequenos agricultores.
Incentivar relações comerciais duradouras e a
melhoria contínua nas cadeias de valor globais. 
Exigir o engajamento e a colaboração ativa dos
titulares de direitos em todas as etapas dos
processos de direitos humanos e de due diligence
ambiental. Leia mais... 

O 17 de Outubro de 2021 marcou o Dia Internacional
para a Erradicação da Pobreza. Neste dia, a
comunidade internacional apelou à necessidade
urgente de "Construir Juntos para Avançar" e acabar
com a pobreza persistente. Treze organizações da
sociedade civil e de produtores associaram-se a este
apelo à acção e lançaram um briefing que fornece três
recomendações abrangentes para fazer com que a
legislação da HREDD funcione para os pequenos
proprietários. 
O briefing recomendou vivamente que a legislação e as
orientações que a acompanham deveriam:
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DIA ANUAL - ERRADICAÇÃO DA POBREZA# MUDE O PODER
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https://www.trustafrica.org/en/resource/news/item/3574-legislating-for-impact-october-2021-three-recommendations-to-make-human-rights-and-environmental-due-diligence-work-for-smallholders
https://www.trustafrica.org/en/resource/news/item/3574-legislating-for-impact-october-2021-three-recommendations-to-make-human-rights-and-environmental-due-diligence-work-for-smallholders
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A Plataforma Europeia para a Inclusão dos Ciganos 2021
foi realizada online nos dias 21 e 22 de Setembro pela
Direcção-Geral da Justiça e dos Consumidores. O
encontro teve como objectivo reafirmar o compromisso
para com a igualdade, inclusão e participação dos ciganos
nas instituições europeias e nos Estados-Membros e
centrar-se em áreas temáticas chave identificadas em
estreita consulta com organizações da sociedade civil, tais
como Mainstreaming e Targeted Policies to Address
Antigypsyism in National Roma Strategic Frameworks e
Tackling desigual access to education to mitigate the impact
of the COVID-19 pandemic on Roma communities. 
O evento foi honrado com a participação de alto nível da
Comissão Europeia, inclusive através de uma mensagem
em vídeo - em parte em romanos - da Presidente Ursula
von der Leyen, do Parlamento Europeu e dos Estados-
Membros da UE. A sociedade civil cigana e pró-Roma foi
colocada no centro das oficinas temáticas e teve um andar
igual durante os painéis políticos ao lado dos líderes
políticos.

NOTÍCIAS DA REGIÃO EUROPEIA:

Gabriela Hrabanova, Diretora da Rede ERGO,
entregou mensagens importantes para os
participantes. Ela expressou fortemente a
necessidade de que os governos nacionais
demonstrem que a luta contra o antiginismo em
seus países não permanece uma palavra "buzz". Ela
pediu aos Estados Membros que comecem a corrigir
o seu passado histórico, investindo em recontos
reais sobre o Holocausto dos ciganos, a escravatura,
a esterilização forçada e muitos outros eventos
desumanizadores na história da Europa. Os
Estados-membros têm a responsabilidade de nos
ajudar a reconciliar-nos como nações, aprender
sobre quem são realmente os ciganos, fornecer as
ferramentas para que os nossos filhos se amem e
vivam juntos num sentido de unidade e não de
divisão. Leia mais... 
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14ª PLATAFORMA EUROPEIA PARA A INCLUSÃO DOS CIGANOS

Fique ligado para vídeos e mais atualizações em nossas páginas de mídia social

Conferência Nacional sobre CDWD na Escravidão Contemporânea

https://ergonetwork.org/2021/10/14th-european-platform-for-roma-inclusion/
https://ergonetwork.org/2021/10/14th-european-platform-for-roma-inclusion/


Em 10/04, 2021, líderes quilombolas parte da
CONAQ, organização parceira da GFoD, do estado de
Sergipe, reuniram-se com representantes do MPF, do
Incra e do deputado estadual Iran Barbosa, a fim de
lidar com o impasse relacionado à paralisação total das
políticas de regularização fundiária e de
desenvolvimento dos territórios quilombolas do
estado.

FoPara Biko Rodrigues, a paralisia de políticas
extremamente importantes para o desenvolvimento
humano das famílias quilombolas e a perseguição dos
funcionários públicos que trabalham na área
proporcionam ações discriminatórias e racismo
institucional.
A política quilombola veio a ser abraçada pelo Incra,
após o Decreto 4887/2003, que garantiu o acesso e a
preferência por políticas públicas de titulação e
etnodesenvolvimento. Essa política é reafirmada pelo
PNRA e pela Portaria 175/2016 do Incra. Para Biko, é
inconcebível que no século XXI persistam práticas
racistas e perseguidoras na administração pública.
Para a liderança Xifronese, o Incra, atualmente sob o
comando do deputado Fábio Reis, não cumpre as
disposições legais para a concretude das políticas
públicas, com o superintendente nomeado "Victor
Sande" agindo com desconhecimento da legislação e
perseguindo os servidores que trabalham em apoio à
missão institucional da autarquia.
As comunidades quilombolas experimentam uma
enorme vulnerabilidade sócio-econômica, sendo mais
uma vez prejudicadas por este tipo de atitude.

NOTÍCIAS DA REGIÃO DA AMÉRICA LATINA:
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Asia Democracy Assembly, 2021 organizada
pela Asia Democracy Network. ADRF está
organizando um evento de abertura intitulado
'Comunidades Discriminadas no Trabalho e na
Descida na Democracia' 20 de novembro de
2021 das 11h às 13h IST (virtual)

Reunião de preparação do Fórum Social da Ásia

Reunião de preparação do Fórum Social
Mundial

Fique ligado para saber mais sobre esses eventos

Novembro -

Próximos eventos
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https://conaq-org-br.translate.goog/?_x_tr_sl=pt&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=nui,sc&_x_tr_sch=http
https://www.globalforumcdwd.org/


DESTAQUES DE OUTUBRO
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O Global Forum of Communities Discriminated on Work and Descent
participou de um workshop 'A Holistic Approach to Contemporary
Slavery and Climate Change'. A oficina teve como objetivo discutir as
questões da mudança climática, pois ela representa uma ameaça
imediata e existencial para muitas das comunidades mais
marginalizadas do planeta. 

"Em muitas partes do mundo, os impactos desta emergência global estão
sendo sentidos agora, tanto na forma de desastres súbitos como de
eventos de início lento.

  

A combinação desses impactos com o contínuo
desmatamento, poluição e escassez de recursos
está tornando os meios de vida cada vez mais
precários para milhões de pessoas nos países mais
pobres, e impulsionando a migração e o
deslocamento.

Até hoje, porém, a relação entre as mudanças climáticas e a
escravidão contemporânea tem recebido relativamente pouca
atenção nos campos político, de defesa e acadêmico. Além disso,
as abordagens convencionais a ambas as questões têm
tradicionalmente favorecido abordagens tecnocráticas ou
legalistas que colocam estas questões dentro de "siloes",
desligadas dos seus contextos políticos, sociais e económicos".

Paul Divakar, Convener da GFoD, juntamente com outros
membros da equipe e parceiros, participou do workshop e
apresentou fortemente as questões das mudanças climáticas
nas comunidades DWD e sua maior marginalização, levando-
as às formas contemporâneas de escravidão.

11 DE OUTUBRO DE 2021

Asia Dalit Rights Forum, em colaboração com Rosa
Luxemburg Stiftung tinha organizado a
Conferência Nacional sobre Comunidades
Discriminadas no Trabalho e Descendência na
Escravatura Contemporânea, no Centro Habitat
Índia, Nova Deli, nos dias 20th e 21 dest Outubro
de 2021. Os participantes eram indivíduos do
CDWD, jornalistas, estudiosos, OSCs, líderes
comunitários da Índia. O evento também contou
com participantes de todo o mundo que
participaram das apresentações e discussões
através de uma plataforma de reuniões virtuais. O
objetivo da conferência foi o lançamento de dois
relatórios de pesquisa chave a) CDWD no Sul da
Ásia: Status of Modern Slavery e b) CDWD in
Modern Slavery: Um Fenômeno Global. Nos
próximos dias será lançado um vídeo abrangente
da conferência juntamente com apresentações de
vídeos centrados no Sul da Ásia e Global. Abaixo
você encontrará algumas entrevistas de líderes
eminentes que participaram da conferência.

27-28 OUTUBRO 2021
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