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ASSUNTOS

Principais destaques:
Assembléia Popular CDWD, Nova York.
GFoD UN Strategy Workshop de 1 a 3 de julho, Nova
York.
Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas

ASSEMBLÉIA DOS POVOS CDWD
30 DE JUNHO DE 2022, NOVA YORK.

A Assembleia Popular presencial discutiu conquistas e obstáculos em relação aos direitos da CDWD em 30 de
junho de 2022. A mesa redonda teve como objetivo criar um espaço de diálogo e intercâmbio, trazendo
especialistas em direitos da CDWD, ativistas e outros representantes de países à ONU em Nova Iorque.
Objetivos previstos:
1. Reconhecer a força numérica e a dispersão geográfica das comunidades CDWD para compreender a
gravidade da discriminação e violência que sofrem atualmente e há séculos;
2. Avaliar o nível de resposta dos Estados Partes individuais e coletivos na erradicação de tal discriminação e
violência, restaurando assim os direitos das comunidades CDWD de usufruir dos recursos e direitos que lhes
são devidos;
3. Explorar como as comunidades CDWD podem ser formalmente trazidas para o âmbito dos Organismos da
Carta das Nações Unidas – Declaração da ONU sobre Comunidades CDWD, etc.
4. Explorar formas e meios de gerar apoio das Missões Estrangeiras para fazer com que o Órgão da ONU
responda formalmente às preocupações e aspirações das comunidades CDWD.
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GFOD UN STRATEGY WORKSHOP 1-3 DE JULHO, NOVA YORK
RELATÓRIO PREPARADO PELO SR. GERONIMO OWENS

De 1º a 3 de julho, representantes de comunidades discriminadas por trabalho e descendência (CDWD) de
todos os continentes se reuniram em Nova York para forjar a estratégia que guiará nosso movimento pelos
próximos cinco anos e além. A principal prioridade desta conferência foi elaborar um plano de ação que nos
leve a uma eventual declaração das Nações Unidas sobre os direitos das pessoas CDWD, com inspiração
extraída da luta bem-sucedida do movimento dos povos indígenas para fazer o mesmo. No entanto, dentro do
destino claro de uma declaração da ONU, estavam vinculadas outras questões e propósitos essenciais:
afirmar nosso compromisso e solidariedade compartilhados uns com os outros e continuar a estabelecer os
laços de parentesco e amizade em nossas culturas e línguas que irão nos permitem encontrar força e alegria
em um senso de identidade compartilhado como pessoas CDWD. Embora o objetivo imediato de nossa
conferência fosse nos comprometer com um plano para os próximos cinco anos, somos guiados pela
necessidade de construir um movimento que possa sustentar nosso povo por gerações.
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GFOD UN STRATEGY WORKSHOP 1-3 DE JULHO, NOVA YORK

1º de julho – “Metas Compartilhadas”
O primeiro dia de nossa conferência, intitulado
“Shared Goals”, foi aberto pelo organizador do
GFoD, Paul Divakar Namala, com um discurso
abordando as esperanças, desafios e missão da
conferência. O discurso de Divakar seguiu linhas
de pensamento: a primeira foi sobre a necessidade
de expor claramente os passos específicos que
devem ser dados para atingir os objetivos das
pessoas CDWD e estabelecer os compromissos
que os representantes daquela sala assumiriam
para realizar essas etapas. Os CDWDs precisam de
um espaço institucional dentro da ONU que seja
reconhecido por todos e do qual possamos
garantir que sempre teremos um lugar à mesa. O
Após o discurso de Divakar, uma das facilitadoras do
segundo objetivo foi iniciar discussões em torno da
workshop,
Corinne
Lennox,
orientou
os
questão da formação da identidade. Precisamos de
participantes em uma mesa redonda na qual cada
um nome – declarou – além da linguagem técnica
participante compartilhou quem são, de que
usada pela ONU que declare claramente para nós
comunidade vêm e o que esperavam alcançar até o
e para os outros quem somos, e com o qual
final do fim de semana. Essas intenções vão desde a
possamos nos identificar e encontrar um
esperança de encontrar um senso compartilhado de
significado essencial. Precisamos de um slogan, um
conexão com os outros na sala, a esperança de
grito de ação, que refletiria a diversidade desse
aprender mais sobre as estruturas e mecanismos da
movimento global. Um aspecto essencial de ser
ONU e a esperança de garantir que o pensamento
CDWD, argumentou ele, é que existimos em um
interseccional sobre questões como gênero e
estado de desmembramento; as comunidades
deficiência seja incorporado ao CDWD movimento.
dominantes nos dividiram uns dos outros
No último dia, Lennox voltou a esses objetivos
globalmente e dentro de nossas nações, e
declarados e descobriu que o objetivo de cada
construir um movimento que alcance resultados
membro havia sido abordado no decorrer da
efetivos e práticos não é possível até que
conferência.
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desfaçamos esse desmembramento e nos
encontremos inteiros novamente.
Boletim GFoD - agosto de 2022

GFOD UN STRATEGY WORKSHOP 1-3 DE JULHO, NOVA YORK

A segunda sessão do dia foi facilitada por Rita Iszak, uma proeminente defensora dos direitos humanos da
comunidade cigana com décadas de experiência trabalhando no sistema da ONU para alcançar resultados
concretos. Ao apresentá-la, Divakar observou que a defesa apaixonada de Izsak pela CDWD levou a Índia a se
opor frequentemente sempre que ela fala em eventos oficiais da ONU. Em sua palestra, feita virtualmente, Iszak
apresentou um artigo que escreveu intitulado “Fortalecendo a defesa do DWD nas Nações Unidas”, que expõe
em detalhes os complexos mecanismos da ONU e deixa claro como esses mecanismos podem ser efetivamente
pressionados para, eventualmente, produzir uma Declaração da ONU sobre os Direitos das Comunidades DWD.
Izsak reconheceu que a advocacia no nível da ONU pode muitas vezes parecer frustrante e alienante, devido à
sua natureza às vezes lenta e à hostilidade que os defensores podem enfrentar dos Estados membros que são
ameaçados por pedidos de igualdade e justiça. No entanto, ela observou que é por isso que movimentos como o
GFoD são tão essenciais – ao reunir ativistas com uma ampla gama de experiências de regiões de todo o mundo,
não apenas encontramos força nos números, mas também somos capazes de transcender o sentimento de
solidão que a advocacia pode produzir. Iszak refletiu sobre o fato de que cada defensor na sala tinha uma riqueza
de experiência pessoal que seria benéfica para o grupo, e é essa diversidade de experiências que é uma das
maiores forças do nosso movimento. No entanto, ela também enfatizou que era igualmente vital que, para que
sejamos um movimento global eficaz, deixemos de nos ver agindo individualmente e comecemos a nos ver
agindo coletivamente em direção a um propósito compartilhado.
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Na discussão em plenário, muitos participantes expressaram duas ansiedades em relação à advocacia da ONU: a
primeira é a oposição dos estados-membros que deve surgir quando os direitos das comunidades CDWD forem
trazidos à tona, e a segunda é a natureza lenta da ONU e preocupações de que, mesmo que haja progresso no
estabelecimento de uma declaração, a implementação de programas que protegem as pessoas CDWD não seria
efetivamente aplicada. Esses comentários muitas vezes falavam da experiência pessoal de cada palestrante de
suas décadas de trabalho em nível local e global, e os desafios e a oposição que eles enfrentaram na luta pelos
direitos de seu povo. Iszak observou que esses comentários revelaram a necessidade de trabalhar de forma
coesa em vários níveis – local, regional e globalmente – e que é coordenando a ação em todos os três níveis que
resultados duradouros e significativos podem ser alcançados. É necessário advogar ao nível da ONU, para que se
pressione os Estados-membros que se opõem à nossa causa, mas é igualmente necessário agitar e organizar a
nível local, para garantir que as missões de apuramento sejam realizadas que dá aos defensores o conhecimento
e os dados de que precisam para serem eficazes, e que há responsabilidade dos estados-nação quando o
progresso é feito globalmente. É ao nos vermos atuando como parte de um processo mais amplo, de assegurar
que estamos coordenando as linhas regionais e nacionais, que o progresso duradouro pode ser feito.
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Na terceira sessão, intitulada “Strategizing for the UN and Regional Road Maps”, os participantes se dividiram
em grupos com base na região para iniciar o processo de imaginar coletivamente o trabalho que nosso
movimento fará nos próximos anos para alcançar nosso objetivo de uma declaração da ONU. Trabalhando com
uma linha do tempo que pedia aos participantes que estabelecessem metas para um, três e cinco anos no futuro
e dividissem essas metas nos níveis local, regional e global. No segundo dia da conferência, cada grupo
apresentou seu roteiro, destacando tanto a unidade de visão demonstrada ao longo da conferência, mas também
a criatividade que pode surgir trabalhando inter-regionalmente. Cada grupo enfatizou a necessidade de
trabalhar em nível regional para identificar parceiros – sejam eles estados-membros, ONGs ou outras partes
interessadas – que possam servir como aliados do nosso movimento. Quase o grupo também falou sobre a
necessidade de identificar quais resoluções e declarações já estão em vigor – sejam elas da ONU ou de órgãos
regionais, como a Carta Africana dos Direitos Humanos – e começar a coordenar ações para defender nossos
direitos por meio de esses corpos. No entanto, também foram levantadas preocupações e objetivos únicos com
base em regiões específicas. O grupo da diáspora falou da necessidade de desenvolver uma campanha de mídia
social eficaz e envolvente para aumentar a conscientização sobre nossa causa, e da necessidade de encontrar
maneiras de envolver e motivar os jovens, para garantir que esse movimento seja eficaz por décadas para venha.
O grupo Europa e América Latina queria garantir que haja coordenação nos níveis regional e global para
produzir pesquisas aprofundadas para garantir que possamos efetivamente educar o público sobre a
discriminação que nossas comunidades têm enfrentado. Enquanto isso, o grupo africano falou sobre os desafios
que os estados frágeis apresentam para uma organização eficaz e também sobre a necessidade de garantir que
estamos trabalhando no nível parlamentar dentro de nossas nações individuais para garantir que haja
movimento no nível local, bem como no os níveis regional e global.
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A sessão final do dia foi uma apresentação de Kenneth Deer, um renomado ativista da Nação Mohawk que é
líder do Movimento dos Povos Indígenas há décadas. Deer falou de suas experiências defendendo a criação da
Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas, que foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU em
2007, e os desafios e recompensas de tal processo. Um dos primeiros pensamentos que Deer compartilhou
abordou uma questão essencial que enfrenta o movimento CDWD: a saber, que quando o Movimento dos Povos
Indígenas se formou na década de 1970, havia tanto pessoas de dentro das comunidades indígenas quanto de
fora que questionavam se o nome “indígenas” ” capturou uma verdadeira identidade. Os povos indígenas vieram
de todos os continentes do mundo, falavam inúmeras línguas, tinham histórias únicas e diversas. Eles eram vistos
como uma coleção de diferentes povos dentro das nações, e não como um grupo coeso. No entanto, cada um
desses grupos havia uma história comum de ser despossuído e destituído de poder, e Deer falou sobre como o
Movimento dos Povos Indígenas encontrou conexão por meio dessa história compartilhada e a usou para
desenvolver um sentimento poderoso e inquebrável de solidariedade. Eles garantiram que seu movimento fosse
interseccional: que pessoas de uma variedade de religiões e raças fossem incluídas, que a igualdade de gênero
fosse priorizada dentro do movimento e que questões fundamentais para as preocupações indígenas, como o
cuidado com a Terra, fossem totalmente incorporada à plataforma do movimento. Isso garantiu que os Povos
Indígenas não fossem colocados uns contra os outros, que operassem a partir de um lugar de consenso e que
estivessem unidos em mensagem, estratégia e espírito, levando à aprovação de uma declaração que não havia
sido diluída ou comprometida . Deer também respondeu a uma das principais perguntas que os participantes
tinham, que era como navegar na defesa da ONU quando confrontados com estados membros hostis e como
identificar estados membros que pudessem ser simpáticos à nossa causa. Em resposta, Deer falou sobre a
natureza de longa duração da advocacia da ONU, que, à medida que a política global e nacional mudou, alguns
estados se tornaram amigáveis, enquanto outros se tornaram hostis, e vice-versa. Era necessário estar
sintonizado com essas mudanças, para garantir que aqueles dentro das nações hostis ainda tivessem suas vozes
ouvidas e contabilizadas, que a advocacia em nível local fosse constante e também encontrar estados-membros
que servissem como poderosos aliados na criação de pressão possível sobre os estados membros
hostis.Finalmente, Deer falou sobre a utilidade da Declaração da ONU – se as décadas de trabalho que levou
para produzi-la valeram ou não o tempo e a energia. Ele enfatizou que não existe uma bala de prata para os
direitos humanos, que a aprovação da Declaração por si só não garante os direitos dos povos indígenas. Em vez
disso, afirmou, a Declaração deve ser vista como uma ferramenta que pode ser usada para fortalecer a advocacia
em todos os níveis. Desde sua aprovação, vários estados incorporaram a Declaração em suas constituições, ela
tem sido usada nos tribunais para defender os direitos à terra e outras causas essenciais, e deu aos povos
indígenas um meio de se definir em nível internacional e criar um espaço para institucionalmente na ONU. No
geral, a palestra de Deer e o período interativo que se seguiu foi um passo importante na construção da
solidariedade entre CDWD e Povos Indígenas e em dar ao movimento CDWD uma inspiração poderosa à
medida que avançamos nesse processo.
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2 de julho – “Estratégias-chave”
O segundo dia da conferência, “Estratégias-chave”, concentrou-se em pegar as lições aprendidas no dia anterior
e aplicá-las para elaborar um plano de ação para o nosso movimento se comprometer nos próximos cinco anos.
Antes que isso pudesse ser feito, no entanto, era essencial abordar a questão da identidade – o que significa ser
CDWD e o que essa comunidade global que estamos construindo significa para nossas comunidades e
identidades locais e regionais específicas. Divakar, facilitador, abriu a sessão com uma palestra que abordou dois
temas principais: o primeiro foi sobre como definir nossa identidade em nível global pode fortalecer nosso
movimento internamente e como isso é essencial na defesa de nossos direitos a forças externas.

Divakar reconheceu que cada membro da sala veio à conferência representando uma identidade distinta,
moldada por séculos de história. Alguns se orgulham dessa identidade, enquanto outros, talvez, desejam
descartar uma identidade que foi escravizada e degradada e desejam criar uma nova para si mesmos. No
entanto, apesar da imensa diversidade dessas identidades, Divakar destacou as semelhanças compartilhadas por
todos na sala: que eles vêm de comunidades que foram invisibilizadas, cujas contribuições para a aldeia, o
estado, o mundo foram negadas, que foram segregadas longe da comunidade em geral e negados recursos
essenciais, cuja terra foi destruída, que são vistos como poluídos e forçados a trabalhos braçais. Essas
experiências compartilhadas nos dão uma identidade compartilhada, e é necessário nos unirmos e nos
orgulharmos de nossa identidade compartilhada. Embora ainda mantenhamos nossas identidades individuais,
também encontraremos solidariedade por meio dessa identidade compartilhada. Ao longo da história, disse ele,
é o predador, o opressor, que foi valorizado. O opressor nos separou uns dos outros, nos desmembrou e, ao fazêlo, nos enfraqueceu. Devemos nos unir e encontrar força nesta unidade e, ao fazê-lo, deixar de ser definidos
pelos olhos do predador e, em vez disso, definir a nós mesmos.
Isso é essencial não apenas pela força que nos dará, mas também pela nossa capacidade de defender a nós
mesmos. As pessoas são ignorantes sobre nosso povo e nossa causa, e ao nos definirmos claramente e nos
darmos um nome que seja claro e identificável, podemos nos estabelecer mais facilmente na conversa global. A
partir de agora, muitos são incapazes de ver o que nos distingue de minorias raciais ou grupos indígenas e,
portanto, uma identidade claramente definida é necessária para deixar clara a singularidade e especificidade de
nossa causa. Até que algo seja nomeado, afirmou, não é reconhecido.
A discussão que se seguiu confirmou muito do que Divakar afirmou, e ficou claro que, ao se reunirem e verem
experiências compartilhadas de discriminação e opressão, as pessoas na sala estavam começando a desenvolver
esse senso de identidade compartilhada. Um participante, Wallet Raichatou, do Mali, fez uma pergunta essencial
aos do movimento Dalit no sul da Ásia – “Como você transforma a humilhação em força?” Alguns falaram sobre
como esse processo de formação de identidade foi, de certa forma, um método de descolonização. As pessoas
CDWD são aquelas que foram colonizadas internamente, e mesmo naqueles lugares onde castas ou escravidão
ou discriminação foram oficialmente proibidas, essa colonização é mantida dentro da cultura e nas mentes das
pessoas. Ao elaborar essa identidade, podemos começar a desfazer esses sistemas mentais e culturais e superar
os subgrupos e subcastas criados pelas comunidades dominantes para manter nosso povo dividido entre nós.
Construir essa identidade e solidariedade também foi essencial, afirmou um participante, porque estamos
vivendo no século XXI em um tempo em que há uma tolerância cada vez maior à injustiça e às forças autoritárias,
uma valorização dos sistemas do mal e, portanto, essa unidade é necessária para têm força para resistir a tais
forças.
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A segunda sessão do dia, facilitada por Meena Varma, da Rede Internacional de Solidariedade Dalit, e Ibrahima
Kane, advogada do Senegal e reconhecida ativista de direitos humanos, concentrou-se na elaboração de uma
estratégia de advocacia. Varma falou sobre o tema da advocacia internacional e quais mecanismos da ONU
devem ser direcionados para promover nossa causa. Ela destacou a garantia de que nossa causa seja
contabilizada nas Revisões Periódicas Universais e também falou sobre a necessidade de olhar para instituições
financeiras como o Banco Mundial, o FMI e corporações que têm um enorme poder institucional globalmente e
dentro das nações. Ao nomear e envergonhar aqueles que abusam dos direitos humanos da CDWD, podemos
usar o poder dessas instituições para pressionar esses abusadores.
Kane falou sobre a necessidade de advogar em nível regional e identificar as principais instituições e programas
que podem ser utilizados para promover os direitos da CDWD. Ao mesmo tempo em que advogamos na ONU,
também devemos advogar em instituições como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Comissão
Africana de Direitos Humanos e dos Povos. Isso é essencial porque algumas regiões, como a América Latina,
geralmente são mais receptivas às questões de direitos humanos do que outras. Da mesma forma que advoga no
nível da ONU, Kane também enfatizou o valor de direcionar organizações financeiras e de desenvolvimento,
como o Banco Africano de Desenvolvimento. Após a palestra de Kane, os representantes dos ciganos
partilharam as suas experiências de advocacia a nível europeu, onde fizeram progressos consideráveis nos
últimos anos. Eles enfatizaram que o nível regional é, em muitos aspectos, o espaço mais eficaz para fazer o
trabalho de capacitação dos atores da sociedade civil para defender sua causa, bem como o espaço onde
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A sessão final do dia foi, de muitas maneiras, para o que tudo o que veio antes estava construindo. Os
participantes mais uma vez se dividiram em grupos regionais, mas desta vez cada grupo recebeu um tema
específico para desenvolver e pensar em todos os níveis: local, regional e global. Cada grupo desenvolveu um
rascunho de quais ações e metas eles esperam ver realizados daqui a um ano, três anos e cinco anos, e são esses
rascunhos que foram reunidos pelo Secretariado do GFoD no plano de ação final que orientar nosso movimento
em direção às nossas aspirações coletivas.
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3 de julho – “Plano de Trabalho para Roteiro”
O último dia da conferência foi o mais curto e serviu como uma celebração do que havia sido realizado nos dois
dias anteriores e como uma oportunidade para cada defensor na sala afirmar seu compromisso com o
movimento e com o plano de ação, com cada organização representada comprometendo-se a assumir funções e
responsabilidades específicas ao longo do próximo ano, à medida que começamos a construir uma Declaração da
ONU. Foi um momento de alegria – uma alegria encontrada na solidariedade que foi se fortalecendo ao longo do
processo. Finalmente, Divakar pediu aos participantes que compartilhassem ideias para um slogan que pudesse
servir como grito de guerra dos nossos movimentos. As sugestões incluíam declarações poderosas como “Ação é
liberdade, inação é escravidão”, “Unidade é poder”, “Nenhum direito a menos” e “Unidos pela dignidade”.
Embora tenha ficado claro que há uma grande quantidade de trabalho pela frente, a reunião terminou com os
defensores cantando cada slogan por vez, suas vozes levantadas juntas em um chamado coletivo por igualdade,
unidade e libertação.
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Preparação Pré-Oficina
O workshop foi o culminar de meses de esforços do secretariado do GFoD, bem como de muitos especialistas em
direitos de todo o mundo que participaram. Essencial para a missão do GFoD é o trabalho focado na capacitação
e compartilhamento de conhecimento e experiência em nossa rede transnacional. Isso incluiu workshops nos
quais especialistas em direitos foram orientados por meio de projetos nos quais produziram trabalhos de
pesquisa originais sobre o tema da justiça climática. Os resultados desta pesquisa foram então usados para
produzir um resumo de política que o GFoD apresentou no Fórum Político de Alto Nível da ONU sobre os ODS.
O GFoD também organizou dois seminários preparatórios virtuais nos dias 18 de maio e 8 de junho em
antecipação ao workshop em Nova York. Esses seminários envolventes e participativos foram conduzidos por
Corinne Lennox, Julien Burger e Paul Divakar Namala, que também atuaram como facilitadores do workshop em
Nova York, e consistiram em sessões que descreveram a estrutura das Nações Unidas e os mecanismos que as
ONGs podem utilizar para intervir na ONU em nome dos direitos humanos. Esses seminários foram
particularmente valiosos pelas conversas que suscitaram, nas quais os membros compartilharam suas
experiências de trabalho em nível da ONU, deixando clara a imensa amplitude de conhecimento detido
coletivamente por esse movimento. Esses seminários também contaram com apresentações de Burger sobre o
Movimento dos Povos Indígenas e o Movimento dos Afrodescendentes e os métodos que eles usaram para
alcançar seus objetivos de advocacia. O envolvimento com esses exemplos relativamente recentes de sucesso
na ONU foi inspirador e demonstrou que o progresso para nosso movimento é eminentemente possível.
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Ouça nossos participantes sobre sua experiência no workshop:
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REUNIÃO PARA DISCUTIR AS COMUNIDADES DA DIÁSPORA - 25
DE JULHO DE 2022
RELATÓRIO PREPARADO PELA SRA. HARJINDER JASSAL
No dia 25 de julho de 2022, a GFoD – Tip organizou uma reunião preliminar em Nova York para saber mais sobre
as populações da diáspora CDWD, onde estão, como entrar em contato com elas e incentivá-las a aderir ao
movimento. Esta reunião serviu apenas como uma introdução; haverá muitos mais como ele. Nove pessoas de
vários grupos, incluindo AIM, Sahel Foundation e Abolition Institute, estavam lá.
Alguns dos tópicos importantes que foram abordados foram como colaborar com vários grupos da diáspora e
como reuni-los para estabelecer uma fundação que pudesse apoiar eventos e educação para os próximos dez
anos e para as gerações futuras. A reunião também abordou como estabelecer metas e regras específicas para o
que é e implica a CDWD Diaspora. Um dos principais objetivos que foram discutidos nesta reunião é fazer
advocacia e dar mais visibilidade a esta rede e trabalhar para uma declaração. Além disso, aprenda sobre cada
grupo da Diáspora e seja capaz de pegar alguns ensinamentos e aprendizados e aplicá-los a este grupo
A Diáspora representa diversas regiões de diferentes continentes; assim, precisamos construir uma plataforma
para que diferentes grupos se unam e demonstrem o preconceito, que foi outro tema discutido neste encontro.
Um participante sugeriu que sua organização está desenvolvendo uma linha de ajuda ou portal que pode ajudar
qualquer pessoa que esteja sujeita a discriminação com base em seu trabalho e descendência e pode ligar para
essa linha de ajuda para orientação e aconselhamento. Para a comunidade da CDWD Diaspora, uma linha de
apoio semelhante foi discutida para ver como seria muito útil porque pesquisas e dados poderiam ser coletados
a partir dessas ligações telefônicas e poderiam demonstrar a prova da discriminação que está ocorrendo. Além
disso, discutiu-se que seriam necessários dados confiáveis que pudessem ser utilizados para comprovar a
discriminação. Uma sugestão que foi dada foi fazer parceria com universidades para poder usar seus recursos e
expertise para executar pesquisas e dados.
No geral, os grandes resultados desta reunião foram trabalhar em rede, defender as diásporas da CDWD e
trabalhar para uma declaração. Além disso, poder um dia incorporar a discriminação baseada em trabalho e
descendência nos “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” e também poder criar um sentimento de família
dentro desse grupo que possa unir as famílias e formar um vínculo afetivo.
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FÓRUM POLÍTICO DE ALTO NÍVEL DAS NAÇÕES UNIDAS INTERVENÇÕES
Ouça as intervenções feitas por representantes da CDWD na sessão UN HLPF 2022

Morrer. Brahim Randhane, Mauritânia

Sr. Paul Divakar, Convocador, Fórum Global de Comunidades Discriminadas por Trabalho e Descendência

16
Boletim GFoD - agosto de 2022

