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NOTÍCIAS DA ÁFRICA

O Oficial de Comunicações e Movimentos Sociais, Abdarahmane Wone, TrustAfrica sob a presidência do

Diretor Executivo da TrustAfrica, Dr. Ebrima Sall, moderou uma sessão de informação sobre Escravidão e

Discriminação Baseada no Trabalho e Descendência em 30 de agosto de 2022 em Arusha.

Esta sessão de informação fez parte da Assembleia Geral do Levante dos Africanos. Após esta brilhante

sessão, a Assembleia, em sua Declaração do Kilimanjaro, condenou fortemente a Escravidão e a

Discriminação Baseada no Trabalho e na Descendência (DWD). O objetivo da TrustAfrica era, através desta

reunião regional, chamar melhor a atenção do público para a Discriminação Baseada no Trabalho e

Descendência (DWD) e seus efeitos nocivos sobre a África e os africanos. Recorde-se que, em 2019, a

TrustAfrica contribuiu para o estabelecimento de uma vasta Rede de Combate à Escravidão e à

Discriminação Baseada no Trabalho e na Descendência.

DECLARAÇÃO DO KILIMANJARO 2022 CONDENA A ESCRAVIDÃO E A
DISCRIMINAÇÃO COM BASE NO TRABALHO E NA DESCENDÊNCIA (DWD)

https://www.trustafrica.org/en/resource/news/item/3611-kilimanjaro-declaration-2022-condemned-slavery-and-discrimination-based-on-work-and-descent-dwd
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Na terça-feira, 20 de setembro de 2022, a TrustAfrica organizou um diálogo sobre a questão do
desmatamento e do trabalho juvenil. O objetivo do workshop, realizado na Costa do Marfim, foi chamar a
atenção para os perigos do desmatamento e do trabalho infantil na África. O workshop também teve como
objetivo melhorar o conhecimento dos participantes sobre a nova Lei Florestal sob o Artigo 27 sobre
Propriedade de Recursos Florestais, incluindo árvores. Cerca de 20 agricultores do setor de cacau e dendê
participaram do Workshop.
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TRUSTAFRICA MANTÉM UM DIÁLOGO PARA AGRICULTORES NA COSTA DO MARFIM

Após um workshop de dois dias no Le Niambour Hotel, Dakar, TrustAfrica e WINGS, em parceria com o
African Philanthropy Forum (APF), a African Philanthropy Network (APN), Centre for African Philanthropy
and Social Investment (CAPSI) na Wits Business School, A Global Fund for Community Foundation (GFCF) e a
African Venture Philanthropy Alliance (AVPA), resolveram fortalecer o ecossistema de apoio à filantropia na
África Ocidental.
O workshop, que foi realizado de 28 a 29 de setembro de 2022, sobre o tema: “Fortalecimento do Ecossistema
de Apoio à Filantropia da África Ocidental” atraiu participantes de mais de 30 organizações e oito países
diferentes. Um dos resultados desta convocação foi a decisão de estabelecer uma rede de organizações para
uma filantropia mais eficaz na África Ocidental, como parte de esforços mais amplos para lidar com a falta
endêmica de acesso a recursos essenciais, que restringe o desenvolvimento na sub-região.

TRUSTAFRICA E WINGS, EM COLABORAÇÃO COM OUTROS PARCEIROS PROCURAM
FORTALECER O ECOSSISTEMA DE APOIO À FILANTROPIA DA ÁFRICA OCIDENTAL

https://www.trustafrica.org/en/resource/news/item/3611-kilimanjaro-declaration-2022-condemned-slavery-and-discrimination-based-on-work-and-descent-dwd
https://www.trustafrica.org/en/resource/news/item/3611-kilimanjaro-declaration-2022-condemned-slavery-and-discrimination-based-on-work-and-descent-dwd
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Katmandu - Mulheres líderes e partes interessadas exigiram uma representação significativa de mulheres de
comunidades Dalit e marginais em órgãos estatais. Líderes e partes interessadas que participaram da
discussão sobre 'Participação de Dalit e Mulheres Marginalizadas no Nepal' realizada em Katmandu na terça-
feira disseram que não pode haver representação significativa de mulheres de comunidades Dalit e
Marginalizadas, a menos que o estado resolva politicamente.
Leia mais aqui:

NOTÍCIAS DA ÁSIA

NEPAL
DEMANDA POR UMA REPRESENTAÇÃO SIGNIFICATIVA DE MULHERES DALIT E MARGINALIZADAS

Mulheres de 5 distritos (Kanchanpur, Dadeldhura, Doti, Achham e Bajura) compartilham suas histórias e
experiências através deste vídeo. Projeto Participação e Voz para Mulheres Excluídas no Nepal (PAVE)
concluído com sucesso. As mulheres destes 5 distritos participaram activamente no processo de Governação
Local. Vê-se que houve o incremento da participação de mulheres de comunidades marginalizadas também
nos partidos políticos. Boletim GFoD - setembro de 2022

https://ekantipur.com/news/2022/09/27/166429539712535407.html?fbclid=IwAR2o6PrJxf3kE_QscV2mg0wjsVVSYazhMUVcK3f2xNDg1N95UzlhA-lapug
https://www.facebook.com/FEDONepal/videos/485427853596651
https://www.facebook.com/FEDONepal/videos/485427853596651


A Fundação Samata concluiu recentemente uma série de Diálogos com Agências de Aplicação da Lei nos
distritos de Salyan, Rukum West, Jajarkot e Dolpa da província de Karnali. Durante o compromisso, a Samata
Foundation também formou o Comitê Consultivo no distrito de Dolpa e conduziu a Reunião do Comitê
Consultivo em Rukum West.
Representantes de LEAs, incluindo Gabinete do Diretor Distrital, Gabinete do Procurador do Governo Distrital,
Polícia Distrital e Representantes Eleitos participaram dos diálogos junto com a imprensa e ativistas dos direitos
dos Dalit. Também foram realizadas sessões comunitárias em cada um dos quatro distritos, lideradas pelos
Defensores dos Direitos Humanos Dalit (DHRDs) dos respectivos distritos.
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A professora costumava chamá-la de Khatiya depois de arruinar o sobrenome. Aqueles que nunca responderam
ao Namaskar de Sona. Sona havia recebido uma bolsa de estudos. O professor costumava dizer: 'Este não é um
Dalit, esta é uma bolsa de estudos pobre. ' Quão semelhante é o muro da discriminação racial? A experiência do

ouro diz. Leia as lutas de Sona Khatik.
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ÍNDIA

À medida que os efeitos das mudanças climáticas se intensificam, dalits e adivasis com suas mulheres, crianças,
idosos e PcDs adotam estratégias precárias de enfrentamento nas secas em Marathwada, Maharashtra. O
estudo captura seu encontro com secas recorrentes e vulnerabilidades induzidas por castas/descendentes.

https://shilapatra.com/detail/95508/?fbclid=IwAR2bAR39yRqiA5XuGwABxDte33DZZNBNXVkGneOwqN3EXGpwMCaPaYCubAM
https://shilapatra.com/detail/95508/?fbclid=IwAR2bAR39yRqiA5XuGwABxDte33DZZNBNXVkGneOwqN3EXGpwMCaPaYCubAM
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http://www.ncdhr.org.in/wp-content/uploads/2022/09/NCDHR-Drought-Report-low-res.pdf
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A DISCRIMINAÇÃO DE CASTAS É UM PROBLEMA PREVALENTE NA ÍNDIA –
MESMO NAS ESCOLAS ENTRE AS CRIANÇAS. INCIDENTES RECENTES MOSTRAM A

DISCRIMINAÇÃO E OS ASSASSINATOS BRUTAIS DE CRIANÇAS DALITS POR
PROFESSORES.
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https://www.france24.com/en/video/20220901-discrimination-in-india-dalit-students-still-bullied-and-beaten-in-classrooms
https://www.thehindu.com/news/national/other-states/dalit-student-dies-after-being-beaten-by-teacher-opposition-mounts-pressure-on-government-for-action/article65937441.ece
https://www.indiatoday.in/india/story/dalit-student-beaten-to-death-teacher-rajasthan-jalore-for-drinking-pot-water-1987714-2022-08-13
https://www.trustafrica.org/en/resource/news/item/3611-kilimanjaro-declaration-2022-condemned-slavery-and-discrimination-based-on-work-and-descent-dwd
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NOVIDADES DA EUROPA

Leia aqui a nossa análise completa do European Care Package!

A Comissão Europeia lança o European Care Package – O que há para os ciganos da Europa?
Em 7 de setembro de 2021, a Comissão Europeia apresentou a tão esperada Estratégia Europeia de Cuidados,
destinada a garantir serviços de cuidados de qualidade, a preços acessíveis e acessíveis em toda a União
Europeia, bem como melhorar a situação dos recetores de cuidados e das pessoas que cuidam. eles,
profissionalmente ou informalmente.
A Estratégia consiste principalmente numa Comunicação, bem como em duas propostas de Recomendações do
Conselho, uma sobre acolhimento de crianças (revisão dos objectivos de Barcelona) e outra sobre cuidados
continuados. Inclui ainda um documento de trabalho da equipe, resumindo as contribuições recebidas durante
as consultas realizadas na preparação do pacote.
A Rede ERGO está intimamente envolvida com a preparação da Estratégia durante 2022, com o objetivo de
aumentar a conscientização sobre as preocupações específicas de cuidadores e receptores de cuidados ciganos.
Entre outros esforços de advocacia, contribuímos para o pedido de provas emitido pela Comissão Europeia em
abril deste ano e alimentamos essas mensagens também por meio de outras oportunidades importantes de
lobby. Revisámos a Estratégia Europeia de Cuidados proposta à luz deste contributo.
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https://ergonetwork.eu/wp-content/uploads/2022/09/4.-ERGO-NETWORK-Response-to-the-European-Care-Strategy-September-2022.pdf
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Em 16 de setembro de 2020, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, fez um discurso com a
promessa de abordar efetivamente o racismo na Europa. Por meio do Plano de Ação Antirracismo da UE (EU
ARAP), a Comissão Europeia sinalizou sua intenção de combater seriamente o racismo por meio de uma série de
medidas propostas. No entanto, a quantidade insignificante de progresso feito nos últimos dois anos revela uma
falta de compromisso e transparência, deixando as comunidades racializadas longe da União von der Leyen
antirracista prometida.
Entre os objetivos mais ambiciosos do ARAP da UE está a implementação de planos de ação nacionais contra o
racismo (NAPAR) em todos os Estados-Membros. Infelizmente, a informação partilhada pela Comissão sobre o
processo de implementação do NAPAR tem sido escassa, enquanto os processos de desenvolvimento nacional
nem sempre foram muito transparentes nem inclusivos. Como resultado, as organizações da sociedade civil não
conseguiram se envolver ativamente no processo de elaboração ou apoiar a implementação em nível nacional,
mas notaram lacunas entre entidades locais, nacionais e da UE, incluindo instruções ausentes e falta de
comunicação entre os níveis de governo ( locais, regionais, etc.). Embora essas questões sejam problemáticas,
são as ideologias de extrema direita que se espalham por todo o continente que são uma ameaça maior para os
NAPARs.
Recentemente, o governo francês renovou seus ataques contra uma organização da sociedade civil que defende
o ódio antimuçulmano, citando uma divergência nas concepções de diversidade como justificativa. Na Suécia,
214 candidatos democratas suecos que concorreram nas últimas eleições podem estar ligados ao extremismo de
direita. Na Itália, um político da Liga de extrema-direita provocou indignação depois de sugerir que o partido
livraria as ruas do povo cigano se vencer as eleições gerais no final deste mês.
“Existem muitos países no bloco da UE com questões de racismo institucional. Quer falemos da França, Suécia
ou Itália, a ideologia de extrema-direita está crescendo e o racismo está sendo normalizado a um nível
totalmente novo. As instituições da UE devem reconhecer esta ameaça e agir, ou qualquer iniciativa para a
igualdade racial estará morta na água”, disse o Diretor da ENAR (Política, Advocacia e Desenvolvimento de
Rede), Ojeaku Nwabuzo.
A tendência de aumento das ameaças de extrema-direita na Europa está apenas aumentando, deixando as
comunidades racializadas vulneráveis   à violência. Em agosto, Alika Ogorchukwu, um homem negro, foi
espancado até a morte por um italiano branco em plena luz do dia. Apesar das circunstâncias do ataque violento,
a polícia se recusou a considerar um motivo racial para o crime. Enquanto isso, o conflito na Ucrânia revelou
outra faceta do racismo institucional europeu nos padrões duplos aplicados aos refugiados em fuga.
Leia mais aqui.. Boletim GFoD - setembro de 2022

https://ergonetwork.eu/2022/09/joint-statement-on-eu-anti-racism-action-plan-anniversary/
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Moradores da comunidade quilombola São Pedro, em Eldorado (SP), comemoram o registro definitivo do
território. Após mais de 20 anos de espera, na última sexta-feira (23) a associação recebeu o título no cartório.
“Este é o nosso lugar”, disse o líder comunitário Valni de França Dias enquanto segurava o documento.
Aurico Dias, que é agricultor familiar, líder comunitário e um dos fundadores da associação que lutou pelo
documento, disse que o título representa uma conquista após anos de luta. “Eu percebo que é uma resistência,
certo? É uma liberdade da nossa terra, da nossa conquista. Foram vários anos na luta e agora estamos tendo
nossa conquista”, disse.
Em 2001, a comunidade obteve a titulação da terra e, desde então, aguarda o documento definitivo que ateste a
posse do território onde a comunidade foi formada há cerca de 190 anos. Ainda em setembro deste ano, a
associação pleiteou o título fundiário após notificação da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo
(ITESP), que atua nos processos de regularização fundiária.
Dias depois, com o título nas mãos, a líder comunitária e fundadora da associação, Elvira Morato, disse que a
documentação vai beneficiar quem lutou e viveu no espaço e principalmente as próximas gerações, pois as
crianças da comunidade vão se sentir mais seguro. para viver no território.
“Vai ajudar a nossa comunidade, é o futuro das nossas crianças na comunidade. Não podemos fazer muito, mas
estamos dando a eles essa confiança. Que eles continuem na luta. Eles estão crescendo e sabemos que isso passa
de geração em geração e precisamos de segurança para que possam viver na terra sem precisar sair de seus
lugares para morar nas grandes cidades”, disse Elvira, que também é agricultora familiar.
As comunidades quilombolas em todo o Brasil sofrem com a burocratização nos processos de demarcação e
titulação de territórios. Em 30 de agosto, o Governo Federal publicou a Instrução Normativa nº 128, que viola os
direitos das comunidades quilombolas e impossibilita a efetivação dos direitos constitucionais das comunidades
quilombolas de acesso aos seus territórios históricos e ancestrais. A CONAQ emitiu nota de repúdio.
Leia o texto completo aqui..

NOTÍCIAS DA AMÉRICA LATINA
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http://conaq.org.br/noticias/nota-de-repudio-as-comunidades-quilombolas-sofrem-mais-um-ataque-do-estado-brasileiro/
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Cultura, educação, saúde, regularização fundiária, políticas públicas para jovens e mulheres, meio ambiente e
espiritualidade afro-brasileira. Esses foram os principais temas abordados por 70 quilombolas da Amazônia
reunidos no Quilombo do Sagrado Coração de Jesus do Lago de Serpa, quilombo amazônico certificado pela
Fundação Cultural Palmares, órgão federal dedicado à promoção e preservação de patrimônios culturais,
históricos, valores sociais e econômicos decorrentes da influência negra na formação da sociedade brasileira.
Localizado na cidade de Itacoatiara, a cerca de 270 quilômetros de Manaus, o quilombo reúne 140 famílias e
sediou o I Encontro Estadual de Comunidades Quilombolas da Amazônia, que aconteceu entre os dias 16 e 19 de
setembro. Durante o evento, as lideranças de 10 quilombos no Amazonas, dos quais oito aguardam títulos
definitivos, fundaram a Coordenação Estadual da CONAQ no Amazonas. A CONAQ é a Coordenação Nacional
de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, fundada em 1996, com o objetivo de garantir os
direitos das comunidades remanescentes de quilombos no Brasil.
“É um momento histórico para a luta quilombola na Amazônia. As pessoas tentam nos esconder, dizendo que não
há negros na Amazônia. Mas estamos aqui, temos nossa história, nossos territórios e nossa cultura. Estamos aqui
por causa daqueles que lutaram e resistiram antes de nós e hoje lutamos por aqueles que virão depois de nós”,
disse a líder quilombola do Rio Andirá (município de Barreirinha), Maria Amélia dos Santos Castro, cuja vida foi
retratada em um livro publicado pelo projeto Nova Cartografia Social das Comunidades Quilombolas no Brasil,
com apoio da Universidade do Estado do Amazonas.
Kátia Penha, coordenadora nacional do CONAQ, mediou o Encontro, apoiando os quilombolas do Amazonas na
elaboração e aprovação do regimento interno da Coordenação, bem como na elaboração de sua Carta Política.
Ambos os documentos trazem as diretrizes iniciais para a luta do movimento quilombola no Amazonas, que a
partir da criação do estado CONAQ ganha organização e articulação com outros 17 estados brasileiros onde
também há coordenações, como no Pará, Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e outros.

Leia mais aqui..

https://conaq.org.br/noticias/o-amazonas-tambem-e-preto/
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Em conjunto com o ACNUDH (Escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos, Genebra), o Fórum
Global de Comunidades Discriminadas por Trabalho e Descendência (GFoD) e o Projeto de Inclusão (TIP)
organizaram um evento paralelo durante a Assembleia Geral em 22 de setembro, 1.15 pm às 14h45 EST no
Church Center for UN, 777 UN Plaza, Nova York. Esta foi realizada em consulta presencial com Missões,
especialistas e lideranças das comunidades.
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DIREITOS CDWD NA DECLARAÇÃO DA
ONU SOBRE OS DIREITOS DAS MINORIAS

Minorias, como mulheres e meninas dalits, são
particularmente visadas por causa de sua casta, suas

origens, e de fato há discriminação sistêmica contra elas
que continua.

 ~ Relator Especial da ONU para os Direitos das Minorias,
 Dr. Fernanda de Verennes

Quanto mais fazemos para salvaguardar os direitos dos grupos
minoritários, mais fazemos para enfrentar os desafios mais

prementes do mundo. Por agora é a hora de uma ação decisiva.
Este é o momento de nos comprometermos novamente com os

ideais da declaração sobre os direitos das minorias, e
esperamos – os Estados Unidos – renovar o compromisso de

proteger os direitos das minorias.
 ~ Missão Permanente junto à ONU, EUA,

 Grupo S. Douglas

Devemos unir nossos esforços para derrubar os muros de casta, cor,
religião, idioma, trabalho, descendência, engajando atores

internacionais, regionais e nacionais e trazendo governamentais e
não governamentais para combater o persistente desafio que tem

sido uma realidade durante séculos
 ~ Assessor na Seção de Minorias, UN OHCHR,

Dra Michelle Buteau

A opressão intergeracional e histórica e a discriminação baseada
em castas é algo que muitas vezes não vem à tona em nosso

pensamento quando pensamos em minorias e, no entanto, afeta
uma enorme quantidade de pessoas em todo o mundo e também

afeta a diáspora em todo o mundo. É algo que as pessoas
carregam consigo através das fronteiras, através dos países,
através das gerações, ele carrega até mesmo da vida para a

morte.
 ~ Secretário Geral da Anistia Internacional

Agnès Callamard
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Assista todo o evento aqui

Assembleia Popular da CDWD organizada sob a Assembleia Popular Global

Boletim GFoD - setembro de 2022

https://www.youtube.com/watch?v=OB6wUhBbk9M
https://www.facebook.com/100070097124547/videos/3295123127421621/
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GFoD has started the CDWD Rights Experts program in 2021 and is currently seeking applications for the next
cohort of Rights Experts from Communities Discriminated on Work and Descent to support global advocacy and
data collection processes at the national, regional and global level. Candidates will be recruited on the basis of
requirements and qualifications listed below.
The position requires a high level of autonomy and responsiveness to engage in advocacy processes and a high
interest and willingness to engage in national, regional and global advocacy processes. Elevating the national
level advocacy of one particular community towards collective advocacy engagement for all Communities
Discriminated on Work and Descent (CDWD). The positions require approximately 30 hours per month for the
duration of 12 months with a 3-month trial period with potential international travel.
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https://www.globalforumcdwd.org/

