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CAMPANHA DO DIA DOS DIREITOS HUMANOS

De 1 a 10 de dezembro, o GFoD realizou
uma campanha de 10 dias em suas mídias
sociais - 10 Dias com CDWD. Essa
campanha acabou levando a uma
discussão nos espaços do Twitter no Dia
dos Direitos Humanos. Dê uma olhada na
nossa campanha de mídia social do Dia
dos Direitos Humanos
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MAIS DA CAMPANHA DE MÍDIA SOCIAL DO DIA DOS DIREITOS HUMANOS.

SIGA-NOS NO:
TWITTER- @CASTOUTSLAVY
INSTAGRAM- @GLOBALFORUMCDWD
USE HASHTAG: #CASTOUTSSLAVY
 #CDWDRIGHTSAREHUMANRIGHTS

PARA SABER MAIS SOBRE ISSO:
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NOTÍCIAS DA REGIÃO ASIÁTICA

ESPAÇO TWITTER: O QUE SIGNIFICA A DUDH
HOJE PARA AS COMUNIDADES
MARGINALIZADAS?
Um espaço no Twitter foi organizado pelo GFoD

junto com NCDHR e ADRF em 10 de dezembro de

2021, Dia dos Direitos Humanos para discutir a

importância da DUDH para as Comunidades

Discriminadas por Trabalho e Descendência. O

espaço foi moderado pela Sra. Beena Pallical do

NCDHR e recebeu o Sr. Paul Divakar, GFoD, Sra.

Manjula Pradeep, DHRD Net e Sr. Ajay of Rights.

Norma Empreendedorismo na ONU - Dalits e Comunidades Discriminadas por Trabalho e

Descendência

Caste - Revista Global sobre Exclusão Social - traz o artigo 'Norma Empreendedorismo na ONU - Dalits e
Comunidades Discriminados por Trabalho e Descendência'. Através deste artigo o Sr. Paul Divakar narra
a jornada da luta dos Dalit e Comunidades Discriminadas pelo Trabalho e Descendência nas Nações
Unidas.

Sobre o Jornal: CASTE: A Global Journal on Social Exclusion avança bolsa de estudos revisada por

pares através de disciplinas em sistemas de castas no sul da Ásia e além e considera a

marginalização e opressão intergeracional de minorias religiosas, raciais e culturais em todo o

mundo. Clique na imagem acima para acessar o artigo.
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Sra. Beena Pallical, líder do Fórum de Direitos Dalit na Ásia
e o Secretário Geral do NCDHR deu

 uma palestra TEDx Surat sobre Casta e seu impacto hoje.
11ª Conferência Nacional de Bangladesh Dalit e Movimento dos Direito

Excluídos (BDERM) junto com Nagorik Uddyog, Dhaka. 12/03/2021.

A Fundação Samata conduziu o ‘Diálogo de Nível Distrital com

as Agências de Aplicação da Lei’ nos 8 distritos da Província no.

2 para promover seu papel na proteção dos direitos dos dalits e

na garantia de justiça contra as atrocidades relacionadas à

discriminação baseada em castas e intocabilidade e violência

contra as mulheres Madhesi Dalit.

As leis e políticas nacionais / internacionais existentes relativas

à Discriminação e Intocabilidade Baseadas em Castas (CBDU)

foram discutidas durante a sessão. Os participantes locais da

região compartilharam os incidentes da CBDU em resposta aos

quais as respectivas agências de aplicação da lei no distrito se

comprometeram a cooperar na abordagem dos incidentes e na

implementação eficaz das leis e políticas existentes.

Feminist Dalit Organization (FEDO, Nepal) concluiu
 a conferência provincial de mulheres na província de Bagmati

Muito obrigado a todas as líderes ativas de mulheres Dalit
por fazer parte deste evento maravilhoso.

Organização de Desenvolvimento Humano, Sri Lanka
programa de treinamento em Segurança Digital 

para os jovens das plantações
 foi realizado em 12/05/2021 no Riverdale Hotel, Kandy.
Havia 25 participantes de Kandy, Matale e Nuwara Eliya

 Distritos participaram.
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NOTÍCIAS DA REGIÃO AFRICANA

Dia Internacional pela Abolição da Escravidão: Convite para Palestra Pública Virtual
TrustAfrica, Anistia Internacional, ASW e a Rede Africana contra a Discriminação Baseada no Trabalho,
Descendência e Escravidão Contemporânea (ANDS) desejam realizar conjuntamente uma palestra pública virtual
para comemorar o Dia Internacional para a Abolição da Escravidão. O tema da palestra foi: “Crimes de ódio online
e offline contra abolicionistas e comunidades DWD na África Ocidental”.

Relator Especial da ONU sobre Formas Contemporâneas de Escravidão Visita recente do Sr. Tomoya Obokata ao Sri Lanka
e engajamento com trabalhadores de plantações, migrantes e OSCs.

Relator Especial da ONU sobre Formas Contemporâneas de Escravidão Dr. Tomoya Obokata Solicita contribuições:
Minorias exploradas na escravidão contemporânea. "Procuro informações sobre a vitimização de #minorias,
incluindo comunidades discriminadas por trabalho/descendência e trabalhadores migrantes, para meu próximo
relatório ao UN HRC"

 Link para envio de insumos - https://bit.ly/3pfSXWL
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O objetivo desta importante palestra pública foi chamar a atenção para os efeitos devastadores da escravidão em vários países da
África Ocidental e também destacar a situação dos abolicionistas e comunidades DWD, que muitas vezes são vítimas de violência e
ameaças online.
A palestra pública, que foi realizada em 2 de dezembro de 2021, das 10h às 12h (GMT), moderada pelo Dr. Abdoulaye Macko,
Pesquisador, especialista em DWD e Presidente Honorário da Associação Temedt Mali. O debatedor foi Me Fatimata Mbaye,
Presidente da Associação Mauritânia de Direitos Humanos e vencedora do American Women of Courage Award, enquanto o evento
foi facilitado pelo Dr. Ousmane Diallo, pesquisador do Escritório Regional da Anistia Internacional para a África Ocidental e Central,
trabalhando Sahel (Níger, Mali, Burkina Faso) e Senegal.

CONSULTORIA PARA DESENVOLVER UM ESTUDO DE LINHA
DE BASE DE DESKTOP NA ÁFRICA OCIDENTAL, ÁFRICA

CENTRAL E NORTE DA ÁFRICA

Community Immunity é uma colaboração entre a

Africa Philanthropy Network, TrustAfrica e

Southern Africa Trust. É uma campanha de

advocacia, guiada por uma série de iniciativas

geradas pela comunidade, com o objetivo de parar o

Covid-19 e achatar a curva de pobreza e

marginalização na África. Embora a pandemia esteja

distribuída uniformemente entre regiões e grupos

sociais, seu impacto e a capacidade de resposta não

o são. A teoria da mudança da campanha é efetuar a

transformação trazendo vozes africanas

marginalizadas para os espaços políticos, nacionais

e globais, usando uma série de estratégias práticas e

culturalmente contextualizadas que ressoam com

as comunidades que servimos. O que diferencia

esta campanha é seu compromisso com o

envolvimento de várias partes interessadas usando

uma plataforma comum.

Este projeto visa garantir que as comunidades pobres e

marginalizadas estejam equipadas com as ferramentas

para acessar informações e assistência para combater

os efeitos do COVID-19 e responsabilizar as estruturas

de tomada de decisão. Trabalhando com uma ampla

gama de parceiros no continente africano, o projeto

alavancará a vantagem comparativa dos três parceiros

da Campanha de Imunidade Comunitária e se

concentrará em uma série de iniciativas, incluindo, mas

não se limitando a, pesquisa, advocacia, diálogos, kits de

ferramentas, comunicações, e concessão de subsídios.

Os esforços incluem um foco específico em grupos

marginalizados. Estes incluem, mas não se limitam a:

mulheres nas áreas rurais, jovens, ex-mineiros,

comerciantes informais e transfronteiriços,

trabalhadores domésticos, pequenos agricultores,

trabalhadores migrantes e refugiados. Consulte Mais

informação.

Boletim GFoD - Janeiro de 2022

https://www.trustafrica.org/en/resource/news/item/3582-consultancy-to-develop-a-desktop-baseline-study-in-west-africa-central-africa-and-north-afric


9

NOTÍCIAS DA REGIÃO EUROPEIA

ADOÇÃO DOS QUADROS ESTRATÉGICOS
NACIONAIS DOS CIGANOS 2021-2030

Até dezembro de 2021, esperava-se que 26

Estados-Membros e 7 países do alargamento

apresentassem os seus quadros estratégicos

nacionais dos ciganos recém-adotados em

conformidade com o Quadro Estratégico da UE

para a Igualdade, Inclusão e Participação dos

Ciganos e a recomendação do Conselho conexa.

Em outubro de 2021, a Rede ERGO realizou um

inquérito público nestes países sobre o

envolvimento de organizações da sociedade civil

ciganas e pró-roma na elaboração dos quadros

estratégicos pelos governos nacionais e pontos de

contacto para ciganos.

O inquérito respondido por 85 inquiridos em 22

Estados-Membros da UE e em 7 países do

alargamento revelou que em 29% dos casos houve

mais de 4 consultas à sociedade civil organizadas a

nível nacional, em média, enquanto em 8% dos

casos apenas 1 consulta e em 13 % de casos sem

consulta. Em média, 41% dos entrevistados

responderam que não sabiam quantas consultas

foram realizadas com organizações da sociedade

civil.

Em setembro de 2021, a ERGO publicou o seu

relatório de análise abrangente dos Planos

Nacionais de Recuperação e Resiliência (NRRPs),

elaborado pelos Estados-Membros da UE no âmbito

do Semestre Europeu. Eles agora divulgaram uma

atualização deste relatório, que agora abrange 12

países e também inclui a Bulgária, onde o NRRP só

foi apresentado pelo governo em 15 de outubro de

2021.

"Na Bulgária, os ciganos são mencionados em duas
secções do texto, incluindo uma referência às
dificuldades de acesso à educação de qualidade
devido à segregação existente, bem como ao facto de o
abandono escolar precoce ser elevado entre os
ciganos. desafios, identificando os romanichéis como
grupo-alvo explícito de beneficiários, com medidas
específicas associadas. No entanto, falta uma análise
exaustiva da situação das comunidades étnicas
vulneráveis, incluindo os romanichéis".
Acesse aqui o relatório.

RELATÓRIO DA REDE ERGO SOBRE
PLANOS NACIONAIS DE RECUPERAÇÃO E
RESILIÊNCIA – ATUALIZAÇÃO DA
BULGÁRIA
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NOTÍCIAS DA REGIÃO DA AMÉRICA LATINA

EM UM ANO E MEIO, CONAQ E ISA
MAPEIAM CONTÁGIO E MORTES DE
QUILOMBOLAS POR COVID-19

Com a pandemia dando sinais de regressão, depois

de mais de um ano e meio, o monitoramento da

Covid-19 nos quilombos está sendo finalizado. Para

ratificar e denunciar a vulnerabilidade existente nos

quilombos, o CONAQ, em parceria com o Instituto

Socioambiental (ISA), passou a monitorar os dados

referentes à Covid-19 nos territórios, com apoio de

lideranças locais.

“Esse monitoramento foi importante para evidenciar a
situação de saúde das comunidades quilombolas, já
que não existe um tipo de sistema de saúde específico
para elas. Portanto, ficou evidente que a ADPF
(Alegação de Descumprimento de Preceito
Fundamental) 742, estava apontando que o Estado
brasileiro implementou ações específicas para atender
essa população”, aponta Milene Maia.

Consulte Mais informação..

O Coletivo de Mulheres Quilombolas reuniu mulheres

de 24 estados para planejar o Encontro Nacional de

Mulheres em 2022. O Encontro aconteceu em

Salvador de 1º a 5 de dezembro de 2021 e contou com

a participação de 68 mulheres. Um momento de

reencontro e fortalecimento da agenda feminina em

meio à resistência no cenário de pandemia do COVID-

19.

O tema do encontro foi “Quando uma mulher

quilombola cai, o quilombo se levanta com ela” e

contou com o apoio e parceria do Instituto

Socioambiental, Fundo Casa Socioambiental, Terra de

Direitos, Um Verteilen, Mil Correntes, Fundação Ford

e Elas Fundo de Social Investimento.

Consulte Mais informação..

COLETIVO DE MULHERES CONAQ
REALIZA PLANEJAMENTO PRESENCIAL
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2021 - RETROCESSO GFOD

FÓRUM SOCIAL MUNDIAL, 2021

A GFoD apelou ao UN DESA - MGoS (Major

Groups and Other Stakeholders) para adesão aos

processos MGoS. Em janeiro de 2021, vários

grupos focados em CDWD constituíram o Grupo

de Partes Interessadas de Comunidades

Discriminadas por Trabalho e Descendência. Este é

um marco importante no engajamento dos ODS da

ONU para as Comunidades DWD. Ele permite que

as vozes dos CDWDs articulem nossas

preocupações diretamente às deliberações dos

ODS da ONU.

GRUPO DE PARTES INTERESSADAS DE
COMUNIDADES DISCRIMINADAS POR
TRABALHO E DESCENDÊNCIA

Janeiro
Boletim GFoD - Janeiro de 2022
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2021 - RETROCESSO GFOD

RESILIÊNCIA JUVENIL: PERSPECTIVAS DA
ÁFRICA, ÁSIA, AMÉRICA DO SUL E
EUROPA

Em 19 de março de 2021, o GFoD, juntamente com

o ADRF (Fórum de Direitos dos Dalit da Ásia) e

membros de nível nacional do ADRF, realizou um

evento paralelo do Fórum Popular “Justiça de

Desenvolvimento para Dalits na Pandemia para a

divulgação de 7 relatórios que foram resultado de

estudos realizados em 6 países - Bangladesh, Índia,

Malásia, Nepal, Paquistão e Sri Lanka - sobre o

impacto do COVID-19 e até que ponto as

respostas dos Estados incluíram o CDWD nas

Medidas de Mitigação do COVID. A divulgação do

relatório foi realizada em conjunto com o

Mecanismo de Engajamento de OSCs da Ásia-

Pacífico (APRCEM)

O evento trouxe muitas intervenções para as
comunidades Dalit na Ásia e destacou o impacto
causado por organizações baseadas em direitos
em toda a região na prestação de serviços básicos
às famílias Dalit. Os relatórios destacaram o
fortalecimento das capacidades da CDWD,
incluindo castas na Ásia no contexto da COVID-
19. O estudo e divulgação também permitiram
uma compreensão sistêmica das questões em
cada um desses países durante a pandemia por
meio da análise dos principais esquemas para o
bem-estar básico de todas as comunidades desses
países.

COVID-19 E O IMPACTO NA CDWD –
RELATÓRIO

feve
reiro

, m
arço

 e abril
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2021 - RETROCESSO GFOD

MESA REDONDA SOBRE ACESSO À ÁGUA
POTÁVEL E SANEAMENTO PARA TODOS

Doze especialistas em direitos identificados de 11
países - Bangladesh, Brasil, Bélgica, Romênia, Nepal,
Índia, Paquistão, Mali, Mauritânia, Níger, Maurício e
iniciaram um intenso engajamento de 12 meses
para fortalecer a rede GFoD e suas intervenções. A
formação permitiu que as ER participassem
efetivamente e fizessem intervenções no MGoS, nos
Fóruns Políticos de Alto Nível (HLPF) e outros
fóruns e espaços sob os auspícios do ECOSOC. As
REs também contribuíram para a preparação de
resumos de políticas temáticas conectando as
metas dos ODS.

EM MAIO, DOZE ESPECIALISTAS EM
DIREITOS IDENTIFICADOS DE 11 PAÍSES -

Maio junho Julho

Em 4 de junho de 2021, as Missões Permanentes junto

às Nações Unidas da Alemanha e da Espanha, o Projeto

de Inclusão e o Fórum Global de Comunidades

Discriminadas por Trabalho e Descendência

organizaram uma Mesa Redonda virtual sobre Acesso

à Água Potável e Saneamento para Todos.

O evento concentrou-se no objetivo de intervir na

Resolução do Terceiro Comitê da Bienal sobre

'Direitos Humanos à Água Potável e Saneamento' para

adicionar linguagem na resolução garantindo o acesso

à água e ao saneamento para todos, com foco

particular nas comunidades discriminadas no trabalho

e descendentes que muitas vezes são excluídos e

negados esses direitos fundamentais.

O GFoD organizou um

evento paralelo

durante o Fórum

Político de Alto Nível

da ONU em 13 de julho

de 2021 sobre

Comunidades DWD:

Escravidão Moderna e

Recuperação Resiliente

diante de um Mundo

Pós-Pandemia. O

evento foi co-

organizado e apoiado

por TIP, Youth MG,

Trust Africa, CONAQ,

ERGO, ADRF, Nagorik

Uddyog.
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2021 - RETROCESSO GFOD

ASSEMBLEIA DE PESSOAS DA CDWD -
DURANTE A ASSEMBLEIA GERAL DA ONU
2021

O GFoD organizou um CDWD Youth Conclave:

Youth Beat COVID, em 12 de agosto de 2021,

paralelamente ao Dia Internacional da Juventude.

Grupo de Interessados   de Comunidades

Discriminadas por Trabalho e Descendência, TIP,

ADRF, Grupo Maior de Crianças e Jovens,

Coordenação Nacional de Articulação de

Comunidades Rurais Negras Quilombolas, GCAP,

Trust Africa e ERGO foram os organizadores

conjuntos deste evento.

A JUVENTUDE VENCEU O COVID

agosto, setembro e outubro

Em 22 de setembro de 2021, a Assembleia Popular do

CDWD fez parte da Assembleia Popular Global

organizada pela Global Call to Action Against Poverty,

um fórum onde participantes de 14 países, do Japão ao

Brasil e EUA, abrangendo 5 continentes, apresentarão

sua situação e demandas. Os palestrantes analisam as

razões estruturais das desigualdades e injustiças

sociais, ambientais e econômicas durante a crise do

COVID-19 e além. A sessão traz vozes da comunidade,

provas periciais, parlamentares e artistas da

comunidade, músicos, cantores, entre outros em uma

única plataforma através deste evento.

Nos dias 20 e 21 de outubro, o GFoD, em

colaboração com Rosa Luxemburg Stiftung, TIP e

ADRF, organizou uma Conferência Nacional de dois

dias sobre Comunidades Discriminadas no Trabalho

e Descendência na Escravidão Contemporânea no

India Habitat Centre, Nova Delhi. Os participantes

eram indivíduos, jornalistas, OSCs, líderes

comunitários de toda a Índia. A conferência também

foi transmitida ao vivo com participantes de todo o

mundo participando das apresentações e discussões.

Dois principais relatórios de pesquisa foram

divulgados durante a conferência:

CDWD no Sul da Ásia: Status da Escravidão

Modernae

CDWD in Modern Slavery: A Global Phenomenon

foram lançados pelos ilustres convidados e

participantes.
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   outubro e novembro

A crise do Covid-19 continua a devastar vidas e

causar sofrimentos incalculáveis. Para as

comunidades pobres, vulneráveis   e discriminadas, o

impacto dessas múltiplas crises foi devastador. Como

as mulheres, particularmente aquelas à margem das

vulnerabilidades que se cruzam no sul global, estão

lidando com a crise? Qual tem sido sua experiência

de vida, doença e resiliência? A Sra. Beena Pallical

representou a ADRF e apresentou as questões das

mulheres Dalit.
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2021 - RETROCESSO GFOD

ASSEMBLEIA DE DEMOCRACIA DA ÁSIA

CONVENÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DO
MOVIMENTO FEMINISTA E (PÓS)
RECUPERAÇÃO DO COVID-19 JUNTO
COM A OXFAM

Em 20 de novembro de 2021, a ADRF, juntamente

com o GFoD, organizou uma convenção

Comunidades Discriminadas em Trabalho e Descida

para Aprofundar a Democracia como parte da

Assembleia da Democracia da Ásia organizada pela

Asia Democracy Network entre 23 e 24 de

novembro de 2021.

Este evento reuniu ativistas e defensores dos

direitos da CDWD de Bangladesh, Índia, Nepal,

Paquistão e Sri Lanka e procurou soluções para as

injustiças e problemas que a CDWD enfrenta e

exige justiça e direitos democráticos das

comunidades de DWD no sul da Ásia e fortalece e

defende os valores democráticos em a região por

meio da inclusão.
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No dia 8 de abril, a ERGO celebrou o 50º

Dia Internacional do Roma! Enquanto as

raízes do ativismo cigano remontam ao

século 19, o 8 de abril de 1971 constitui

um ponto de virada para as

comunidades ciganas em todo o mundo,

quando ativistas mudaram sua luta para

a arena internacional com o primeiro

Congresso Mundial cigano realizado

perto de Londres

O dia significa para nós uma celebração de nossa cultura, língua e resistência para manter nossa identidade viva. O
Primeiro Congresso promoveu os símbolos ciganos usados   como ferramentas de unificação e mobilização política, como
o termo guarda-chuva ‘Roma’, a bandeira cigana, o slogan Opre Roma! (Roma Arise!) nosso hino (Djelem djelem) e dia
nacional (8 de abril).

A Rede ERGO lançou o seu relatório de pesquisa

sobre o acesso dos ciganos a regimes de

rendimento mínimo adequados acesso dos ciganos

a um rendimento mínimo adequado.”

Consulte Mais informação..

Uma missão da TrustAfrica visitou Bamako, Mali, nos dias

2, 3 e 4 de outubro de 2021, para se reunir com os líderes

da Associação Temedt sobre a situação das vítimas de

discriminação por descendência e escravidão. TrustAfrica

e Temedt após sessões de trabalho foram para a Cidade

das Crianças em Bamako, onde residem mais de 131

pessoas que foram injustamente deslocadas de sua aldeia,

Baghamabougou. A maioria dessas pessoas deslocadas é

afetada por práticas de escravidão moderna em suas

comunidades locais. Eles foram expulsos de suas aldeias

porque se recusaram a se submeter às exigências abusivas

de seus senhores. De acordo com ativistas de direitos

humanos, milhares de pessoas foram expulsas de suas

aldeias na região de Khaye como resultado da escravidão.
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Em parceria com a Action for World of Solidarity (ASW), a Agência Africana para a Luta contra a Discriminação
Baseada no Trabalho e Descendência e Escravidão e a Amnistia Internacional, a TrustAfrica realizou um Workshop
sobre a restituição de estudos sobre Discriminação Baseada na Descendência e Escravidão no Burkina Faso , Mali,
Mauritânia e Níger.

Programa internacional seleciona iniciativa brasileira que prevê a criação de um sistema de
ensino público antirracista

A Fundação WK Kellogg anunciou dez projetos

finalistas para o 2030 Racial Equity Challenge, uma

chamada aberta e mundial para soluções

inovadoras, com o objetivo de criar um futuro mais

igualitário para crianças, famílias e comunidades

em todo o mundo. Entre os dez finalistas está o

primeiro sistema de educação pública antirracista

do mundo, proposto por seis organizações que se

uniram para combater a discriminação racial na

educação.

De acordo com o anúncio internacional feito nesta

terça-feira pela Fundação WK Kellogg, serão

concedidos US$ 90 milhões para investimentos em

organizações da área de direitos humanos que

promovam ações locais transformadoras e plurais

para valorizar as contribuições da população negra

e indígena povos nas áreas social, econômica,

política, entre outras.

O projeto brasileiro é liderado pelo autodenominado Grupo Brasil, composto por ActionAid, Ação Educativa,

Campanha Nacional pelo Direito à Educação, CONAQ (Coordenação Nacional de Coordenação das

Comunidades Negras Rurais Quilombolas), Geledés Instituto da Mulher Negra e UNEafro Brasil .
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25 de julho: em plenária virtual Mulheres do CONAQ refletem sobre os desafios da trajetória
quilombola

Dia 25 de julho, o CONAQ comemora o
Dia da Mulher Negra Latino-Americana
e Caribenha e o Dia Nacional de Tereza
de Benguela, nossa Rainha Negra.
Uma data muito significativa para a luta
e trajetória das mulheres negras
quilombolas e do povo negro.
O coletivo de Mulheres CONAQ se
reuniu em plenária online para refletir
sobre:   Como ser uma mulher
quilombola livre e empoderada lutando
contra a violência e o racismo nos
tempos atuais? consulte Mais
informação

DESEJO A TODOS UM PRÓSPERO, PACÍFICO E JUSTO 2022
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