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ÁGUA E SANEAMENTO E COMUNIDADES DISCRIMINADAS
POR TRABALHO E DESCENDÊNCIA

O direito humano à água e ao saneamento
confere a todos o direito a água suficiente,
disponível, acessível, segura, aceitável e
acessível para uso pessoal e doméstico. No
entanto, o ODS 6 sobre garantir água potável e
saneamento seguro e de qualidade com a ideia
central de “não deixar ninguém para trás”, não
aborda os direitos particularmente para as
comunidades Discriminadas por Trabalho e
Descendência (DWD) em todo o mundo.
Globalmente, mais de 260 milhões de pessoas
são vítimas de Discriminação por Trabalho e
Descendência. De acordo com o Projeto de
Princípios e Diretrizes da ONU para a
Eliminação Efetiva da Discriminação com Base
no Trabalho e Descendência (2009),
'Discriminação com base no trabalho e
descendência é qualquer distinção, exclusão,
restrição ou preferência baseada em status
herdado, como casta, incluindo ou ancestral,
origem familiar, comunitária ou social, nome,
local de nascimento, local de residência,
dialeto e sotaque que tenha por objeto ou
efeito anular ou impedir o reconhecimento,
gozo ou exercício, em igualdade de condições,
dos direitos humanos e direitos fundamentais.
liberdades no campo político, econômico,
social, cultural ou qualquer outro campo da
vida pública.” Em 2016, Rita Izsak-Ndiaye, exrelatora especial da ONU para questões de
minorias, identifica as principais comunidades
em seu relatório anual.

As comunidades que enfrentam a DWD são
principalmente da Ásia, África e Europa,
nomeadamente Bangladesh, Japão, Paquistão,
Sri Lanka e Iémen (da Ásia e Médio Oriente),
bem como no Burkina Faso, Burundi,
Camarões, Costa do Marfim, o Gâmbia, Guiné,
Guiné-Bissau,
Libéria,
Mauritânia,
Madagáscar, Mali, Nigéria, Senegal, Serra Leoa
e Somália (da África).
Sendo sujeitas a estigmas pré-condicionados,
as comunidades DWD na África, Ásia, Europa e
América
Latina
são
frequentemente
segregadas em áreas remotas nas aldeias. Em
muitos casos, eles são restritos ao uso de
fontes de água comuns e forçados a usar
fontes alternativas, muitas vezes sujas ou
poluídas.
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SITUAÇÃO NA ÁFRICA

O acesso à água potável é um direito humano básico e essencial para alcançar a igualdade de gênero, o
desenvolvimento sustentável e o alívio da pobreza. No entanto, no final de 2004, cerca de 1,1 bilhão de
pessoas, ou 18% da população mundial, não tinham acesso a água potável, enquanto 2,6 bilhões ou 40%
da população mundial não tinham acesso a serviços de saneamento melhorados. Fornecer água potável
fisicamente acessível é essencial para permitir que mulheres e meninas dediquem mais tempo à
educação, geração de renda e até mesmo à construção e gestão de instalações de água e saneamento.
Mais de 220 milhões de crianças e suas famílias na África estão sem água. O impacto é impressionante: 58
por cento das crianças na África Oriental e Austral e 31 por cento das crianças na África Ocidental e
Central vivem em áreas de vulnerabilidade hídrica alta ou extremamente alta. Essas crianças são mais
propensas a faltar à escola para buscar água. Eles são mais propensos a sofrer de desnutrição e
desnutrição quando secas e inundações afetam a produção agrícola de alimentos. E eles são mais
propensos a adoecer quando doenças transmissíveis e infecções se espalham devido à falta de
saneamento e qualidade da água contaminada. Além de seu impacto na saúde e no bem-estar das
crianças, a insegurança hídrica também limita o crescimento econômico e força as pessoas a migrar. À
medida que as mudanças climáticas levam a padrões climáticos imprevisíveis e extremos, e à medida que
o crescimento populacional aumenta o estresse sobre os recursos hídricos devido ao aumento da
demanda e da competição por água, a situação só piorará.
O norte da África e a África Subsaariana, embora em um continente, fizeram diferentes níveis de
progresso em direção ao Objetivo de Desenvolvimento do Milênio sobre a água. Uma análise de dados de
35 países da África Subsaariana (que representam 84% da população da região) mostra diferenças
significativas entre os quintos mais pobres e mais ricos da população, tanto nas áreas rurais quanto nas
urbanas. Mais de 90% do quintil mais rico nas áreas urbanas usam fontes de água melhoradas e mais de
60% têm água encanada nas instalações. Nas áreas rurais, a água encanada é inexistente nos 40% dos
domicílios mais pobres, e menos da metade da população usa qualquer forma de fonte melhorada de
água.
A África foi uma das duas principais regiões com menos melhorias no cumprimento dos ODM sobre
saneamento até 2015. Apesar do Norte da África ter 90% de cobertura, a África Subsaariana tem uma
cobertura surpreendente de 30% com apenas um aumento de 4% em relação ao 1990. Esta é uma
preocupação séria devido ao enorme fardo de saúde associado, pois muitas pessoas que não têm
saneamento básico se envolvem em atividades insalubres como defecação a céu aberto, eliminação de
resíduos sólidos e eliminação de águas residuais. A prática da defecação a céu aberto é a principal causa
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de transmissão fecal oral da doença, sendo as crianças as mais vulneráveis.

SITUAÇÃO NA ÁFRICA
VOCÊ SABIA?

A África como um todo, especialmente a África
Subsaariana, apesar dos esforços e abordagens
para estender e sustentar os sistemas e
serviços de água, saneamento e higiene
(WASH), levou a diferentes complicações de
saúde que levaram à morte na região. A
situação de água e saneamento na África
Ocidental/Central é de particular urgência,
pois a região tem a maior taxa de mortalidade
de menores de cinco anos de todas as regiões
em desenvolvimento: 191 mortes de crianças
por 1.000 nascidos vivos. Os surtos
recorrentes de cólera em áreas urbanas e
rurais sublinham o mau estado das condições
básicas de vida desta região.

A África é o segundo continente mais seco do
mundo depois da Austrália.
Cerca de 66% da África é árida ou semi-árida e mais
de 300 dos 800 milhões de pessoas na África
Subsaariana vivem em um ambiente com escassez
de água – o que significa que eles têm menos de
1.000 m3 per capita por ano.
115 pessoas na África morrem a cada hora de
doenças relacionadas a falta de saneamento, falta
de higiene e água contaminada.
Na África, especialmente na África Subsaariana,
mais de um quarto da população gasta mais de meia
hora por viagem de ida e volta para coletar água.
A crescente população da África está
impulsionando a demanda por água e acelerando a
degradação dos recursos hídricos. Em meados de
2011, a população da África (excluindo os estados
mais ao norte) era de cerca de 838 milhões e sua
taxa média natural de crescimento era de 2,6% ao
ano, em comparação com a média mundial de 1,2%.
Segundo uma estimativa, sua população crescerá
para 1.245 milhões em 2025 e para 2.069 milhões
em 2050.
A população de favelas urbanas nos países da África
Subsaariana deverá dobrar para 400 milhões até
2020 se os governos não tomarem medidas
imediatas e radicais.

EFEITOS DO SANEAMENTO INADEQUADO
A falta de instalações sanitárias e a falta de higiene causam doenças transmitidas pela água, como diarreia,
cólera, febre tifóide e várias infecções parasitárias. Além disso, a incidência dessas doenças e outras
relacionadas à falta de saneamento – por exemplo, lombriga, verme chicote, verme da Guiné e
esquistossomose – é maior entre os pobres, especialmente crianças em idade escolar. A cada ano, mais de
2,2 milhões de pessoas nos países em desenvolvimento morrem de doenças evitáveis associadas à falta de
acesso à água potável, saneamento inadequado e falta de higiene. Os custos de saúde social e ambiental de
ignorar a necessidade de abordar o saneamento (incluindo higiene e coleta e tratamento de águas
residuais) são muito grandes. Um foco nas diferenças de gênero é de particular importância no que diz
respeito às iniciativas de saneamento, e abordagens equilibradas de gênero devem ser encorajadas nos
planos e estruturas para implementação. Medidas simples, como fornecer água e latrinas às escolas e
promover educação sobre higiene na sala de aula, podem permitir que as meninas recebam educação,
especialmente depois de atingirem a puberdade, e reduzir os riscos relacionados à saúde para todos. Além
disso, a concepção e a localização das latrinas perto de casa podem reduzir a violência contra as mulheres,
que pode ocorrer quando as mulheres têm de fazer as suas necessidades ao ar livre após o anoitecer.
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Na Ásia, a má qualidade da água potável, a falta de conscientização sobre higiene e saneamento
são as principais fontes de doenças transmitidas pela água entre as comunidades Dalit. A média
nacional na Índia de conectividade doméstica para saídas de águas residuais é de 51,1%, mas
para as famílias Dalit é de 46,6%. Em termos de instalações sanitárias, apenas 33,86 por cento
dos agregados familiares Dalit têm acesso a casas de banho, em contraste com a média nacional
de 47 por cento.
INDIA

A luta pela água é simultaneamente uma luta
pelo poder. A água sendo um recurso limitado
e imperativo tem estreita relação com as três
categorias como classe, casta e gênero,
principalmente quando se trata de distribuição
de água. No nível básico, essa luta pelo poder é
muito mais do que um processo de aumento do
controle sobre os recursos hídricos e controle
sobre o comportamento dos atores envolvidos.
Tem mais a ver com o sentimento de desgosto
pelas castas inferiores; no ambiente hindu
tradicional, os dalits eram privados de todas
essas facilidades e esperavam-se que
trabalhassem como escravos para as castas
dominantes.
Embora a Constituição indiana através do
artigo 14 garanta o direito à igualdade a todas
as pessoas, independentemente de casta,
credo, gênero, status e religião, ainda nos
deparamos com a estrutura social hierárquica
baseada no poder, juntamente com problemas
de intocabilidade e discriminação.
Na Índia, mais de 20% dos dalits não têm
acesso a água potável. 48,4% das aldeias Dalit
não têm acesso a fontes de água.

Apenas 10% das famílias dalits têm acesso ao
saneamento (em comparação com 27% das
famílias não dalits), e a grande maioria dos
dalits depende da boa vontade dos membros
da comunidade de castas superiores para
acesso à água de poços públicos. Mulheres
dalits ficam em filas separadas perto do poço
para buscar água até que os não-dalits
terminem de buscar água. Os dalits são
desqualificados e não podem usar torneiras e
poços localizados em áreas não-dalits. As
aldeias Dalit não recebem água por vários dias,
caso os Dalits se ressintam das práticas de
discriminação existentes.
O acesso dos dalits à água geralmente
depende da boa vontade da casta dominante. A
pior e mais desumana forma de discriminação
e intocabilidade é vista quando se trata de
água. A maior parte da violência começa pela
própria causa, quando os Dalits tentam acessar
o poço público ou bombas manuais. Existem
numerosos estudos de caso sobre a violência
contra os dalits no acesso à água. A privação de
um direito humano básico como a água é um
lembrete constante da indignidade inerente ao
sistema de castas da Índia.
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A Social Equity Watch observou que tem havido uma presença contínua de desigualdades de
castas profundamente enraizadas na distribuição e disponibilidade de infra-estrutura para SCs
e, consequentemente, sua acessibilidade a serviços e direitos como abastecimento de água e
saneamento. Uma maneira poderosa de isolar os SCs do acesso às instalações de infraestrutura
funcional é situar essas instalações nas habitações das castas dominantes. Normalmente os
poços estarão situados na área da casta dominante. As habitações de Dalit são, portanto,
oficialmente descobertas. Essa lacuna de patrimônio é grave em certos Gram Panchayats.
Quando os dalits entram nessas áreas para acessar os recursos, as chances de confrontos entre
duas castas são altas e até levam a uma violência em grande escala. A casta dominante tenta
restringir sua mobilidade por meio de tais atrocidades e também restringindo sua mobilidade
social. Há um ponto em que os dalits preferem viver em habitações onde seus vizinhos são da
mesma comunidade. Eles ainda se sentem inseguros se saírem dessas habitações. Essa
tendência apenas mostra que a urbanização não os ajudou a se livrar do sentimento de
insegurança. A urbanização não é uma panaceia para os problemas dos setores social e
economicamente desfavorecidos
* Auditoria Nacional de Equidade de Infraestrutura – Fase 1, Briefing Paper 2, Social Equity
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Situação das Mulheres: relacionado à água e saneamento
A população de mulheres dalit é a mais afetada com a falta de acesso à água e saneamento. Sua
conexão com os recursos hídricos é muito intrincada. Uma mulher Dalit terá todo o fardo do
trabalho doméstico na família e ela será a responsável por trazer água para a família e, portanto,
será ela quem enfrentará a discriminação em primeiro lugar. Até as meninas da família são
designadas para fazer esse trabalho e também enfrentam condições semelhantes. Eles até
abandonam a escola, pois a coleta de água de distâncias distantes se torna sua principal
responsabilidade e, assim, perdem qualquer chance de estudar e ganhar dinheiro para a família.
Eles serão os que enfrentarão abusos verbais e físicos do elenco dominante e estarão sob
constante ameaça enquanto coletam água de poços e torneiras públicas. Às vezes, as mulheres da
casta dominante não permitem que as mulheres dalit toquem na fonte pública de água e
despejam água nas panelas das mulheres dalit. Então, novamente, quanta água eles devem levar
para casa também depende dos caprichos e fantasias das mulheres da casta dominante. O
conceito de pureza e poluição ainda domina o pensamento das pessoas mesmo depois que a
intocabilidade é abolida legalmente. A disponibilidade e distribuição de água também tem uma
forte relação com a estrutura social. O controle da água e de outros recursos naturais pelas
mulheres da casta dominante estigmatiza as mulheres dalits e as faz sentir-se ainda mais
impotentes.
O acesso à água afeta diretamente a situação de saúde de mulheres e crianças. A falta de acesso à
água potável e a boas instalações sanitárias leva a problemas de saúde, assim as crianças
abandonam a escola. Mulheres e garotas dalit gastam metade de sua ingestão calórica para
buscar água. As instalações de água e saneamento de má qualidade são também a principal fonte
de doenças transmissíveis e outras doenças transmitidas pela água. Os Dalits ainda enfrentam
discriminação e marginalização ao acessar instalações de saúde e esse círculo vicioso continua.
Depuração Manual:
Todos os dias, 1,3 milhão de pessoas na Índia (das quais mais de 80% são mulheres dalit) são
forçadas a limpar excrementos humanos com as próprias mãos (uma prática chamada “limpeza
manual”) por pouco ou nenhum salário. Dos 7.70.338 catadores manuais e seus dependentes em
toda a Índia, até agora apenas 4.27.870 pessoas foram assistidas pelo Esquema Nacional de
Libertação e Reabilitação de Catadores (NSLRS) e o número restante ainda a ser reabilitado é de
3.42.468. De acordo com o Litígio de Interesse Público arquivado no Tribunal Superior de Delhi, a
Indian Railways gerenciada pelo Govt. da Índia, que emprega um grande número de catadores
manuais que limpam excrementos humanos, é uma violação da Lei de Emprego de Catadores
Manuais e Construção de Latrinas Secas (Proibição) de 1993. Apesar das recomendações do
Comitê de Especialistas da OIT sobre Convenções relativas à Convenção no. 111 em 2002 que
abordou questões relacionadas à coleta manual, essa prática perniciosa ainda continua. O acesso
ao saneamento está em completa negação para essas pessoas, pois elas têm que fazer esses
trabalhos braçais com as próprias mãos e têm maior risco de doenças ocupacionais e riscos à
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BANGLADESH

A água limpa é um luxo para os Dalits de Dhaka. Enquanto os membros da população não-dalit da
capital de Bangladesh geralmente fervem ou filtram sua água, os dalits economicamente carentes
e discriminados geralmente precisam se contentar com fontes de água inseguras.
“Temos sorte de ter alguma fonte de água; higiênico ou anti-higiênico, não é para nós
pensarmos”, diz o ativista dos direitos dalit Sonu Rani Das em um relatório recente sobre o
acesso à água, saneamento e higiene (WASH) para dalits em Bangladesh.
A situação em sua “colônia” – um termo para as áreas em que a maioria dos dalits vive – é apenas
um exemplo dos inúmeros problemas que os estimados 5,5-6,5 milhões de dalits de Bangladesh
enfrentam em suas vidas diárias. Eles vivem em condições abismais, muitas vezes em locais
impuros com esgotos transbordando ou entupidos, esgotos a céu aberto, falta de latrinas e
banheiros e perto de locais de despejo de lixo.
A discriminação contra eles se manifesta nas dificuldades de acesso a serviços de água e
saneamento iguais.
O relatório – produzido pelo Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movement (BDERM) e pela
ONG de direitos humanos Nagorik Uddyog – observa que várias medidas do governo de
Bangladesh para melhorar os serviços de água e saneamento para a população em geral nas áreas
urbanas e rurais tiveram pouco efeito sobre os dalits do país. “Isso ocorre em grande parte
porque o reconhecimento das questões dalits ainda não evoluiu totalmente”, diz.
No relatório, conduzido pelo BDERM e Nagorik Uddyog, descobriu-se que 89% dos dalits rurais
usam latrinas compartilhadas (comuns) e 43% de seus banheiros são latrinas suspensas. 90% dos
entrevistados usavam latrinas sem teto ou com o teto quebrado, o que restringia seu uso durante
as estações chuvosas. A ausência de eletricidade nas latrinas levanta preocupações de segurança
para as mulheres dalits ao usarem as latrinas à noite. As latrinas construídas de galpão de
estanho e plástico também causam sérios problemas de privacidade para meninas e mulheres, 8
que também são anti-higiênicos e representam vários riscos à saúde.
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PAKISTAN
As questões hídricas do Paquistão devem-se a uma gestão ineficaz. Acesso e distribuição desiguais,
população crescente, urbanização, industrialização progressiva, falta de capacidade de armazenamento
e risco climático tornam a gestão da água uma tarefa difícil. As mudanças climáticas vêm causando
mudanças no padrão climático em diferentes partes do país, o que exige soluções específicas por área, e
não uma política genérica. Desde a década de 1980, o abastecimento doméstico de água e a gestão da
irrigação tornaram-se mais participativos e privatizados com foco em metas físicas em vez de
capacitação. Isso beneficiou a elite econômica e política e privou os agricultores pobres de seu devido
acesso à água irrigada. Em meio ao aumento populacional e às mudanças climáticas, a disponibilidade de
água doce está se tornando preocupante no sul da Ásia, particularmente no Paquistão, que pode
enfrentar escassez absoluta de água até 2040.
No Paquistão, o quinto país mais populoso do mundo, 21,7 milhões de pessoas ainda vivem sem água
potável, uma em cada três sem um banheiro decente e 16 milhões de pessoas ainda praticam a
defecação a céu aberto.
As comunidades DWD no Paquistão vivem em extrema pobreza nas áreas rurais ou nos subúrbios das
cidades, com muito poucas oportunidades de subsistência e proteção social. A maioria deles está
trabalhando no setor agrícola, ou fazendo trabalho manual em centros urbanos, onde eles são
desprovidos de qualquer apoio do Estado, pois não estão incluídos na definição de “trabalho” sob as leis.
Hoje, 80% dos trabalhadores de saneamento no Paquistão são cristãos, apesar de representarem apenas
2% da população geral. Muitos trabalhadores de saneamento continuaram trabalhando durante a
pandemia do COVID-19 sem dinheiro extra ou EPI adequado por medo de perder o emprego. Muitos
trabalhadores de saneamento entraram em contato direto com pacientes com COVID-19 que trabalham
na linha de frente em centros de isolamento do governo; e enquanto os trabalhadores da saúde recebiam
subsídios adicionais para trabalhar com pacientes infectados, os trabalhadores do saneamento não.
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NEPAL
Os dalits constituem cerca de 20% da população do Nepal e estão sujeitos a mais de 200 formas
de práticas discriminatórias. Eles são religiosamente, culturalmente, socialmente,
economicamente e historicamente oprimidos, excluídos e tratados como “intocáveis”. Quase
metade dos Dalits do Nepal vive abaixo da linha da pobreza. Eles são sem-terra e muito mais
pobres do que a população da casta dominante; rotineiramente lhes é negado o acesso a locais
religiosos, enfrentam resistência a casamentos entre castas, bem como recusa por parte de nãodalits em manusear a água tocada por eles, entre muitas outras formas de discriminação.
Nas aldeias, embora os recursos hídricos sejam comuns a todos, as comunidades dalits têm
dificuldade de acesso à água. As áreas residenciais são separadas entre dalits e não-dalits ou as
chamadas castas superiores. Em geral, as comunidades de castas superiores residem nas terras
baixas, onde mais recursos estão disponíveis ou são facilmente acessíveis. Devido à prática
tradicional hindu, que é uma discriminação social baseada em castas, os dalits muitas vezes são
impedidos de acessar os recursos hídricos nas aldeias. Em Vuwan Pokhari de Palpa, apresentado
acima, os Dalits vivem nas terras altas e as chamadas comunidades de castas superiores residem
nas terras baixas, com acesso mais fácil a vários recursos, incluindo água e terras agrícolas. A
água, como o oxigênio, é necessária em nossa vida e o determinante mais significativo da
produção de alimentos e da saúde. Embora possamos ter comida suficiente, sem água potável,
pode-se morrer de doenças transmitidas pela água ou ser afetado por alimentos contaminados
pela água. À medida que o clima fica mais seco, a produção de alimentos é consideravelmente
afetada pela escassez de água, pois muitos dependem da chuva para o cultivo. Dado que as
mulheres assumem toda a responsabilidade pelo trabalho doméstico e cuidado infantil no Nepal,
elas enfrentam mais discriminação e dificuldades para administrar o trabalho doméstico,
alimentação e cuidados infantis em casa.
Nas aldeias, embora os recursos hídricos sejam comuns a todos, as comunidades dalits têm
dificuldade de acesso à água. As áreas residenciais são separadas entre dalits e não-dalits ou as
chamadas castas superiores. Em geral, as comunidades de castas superiores residem nas terras
baixas, onde mais recursos estão disponíveis ou são facilmente acessíveis. Devido à prática
tradicional hindu, que é uma discriminação social baseada em castas, os dalits muitas vezes são
impedidos de acessar os recursos hídricos nas aldeias. Em Vuwan Pokhari de Palpa, apresentado
acima, os Dalits vivem nas terras altas e as chamadas comunidades de castas superiores residem
nas terras baixas, com acesso mais fácil a vários recursos, incluindo água e terras agrícolas. A
água, como o oxigênio, é necessária em nossa vida e o determinante mais significativo da
produção de alimentos e da saúde. Embora possamos ter comida suficiente, sem água potável,
pode-se morrer de doenças transmitidas pela água ou ser afetado por alimentos contaminados
pela água. À medida que o clima fica mais seco, a produção de alimentos é consideravelmente
afetada pela escassez de água, pois muitos dependem da chuva para o cultivo. Dado que as
mulheres assumem toda a responsabilidade pelo trabalho doméstico e cuidado infantil no Nepal,
elas enfrentam mais discriminação e dificuldades para administrar o trabalho doméstico,10
alimentação e cuidados infantis em casa.

SITUAÇÃO NA ÁSIA
NEPAL
Problemas semelhantes têm sido enfrentados pelas mulheres Dalit que vivem na ala 5 da aldeia Koteli, do
distrito de Dadeldhura, que fica no extremo leste da região. Eles enfrentam escassez de água potável nos
últimos 16 anos apenas porque são dalits. Em 1995, o governo introduziu o esquema de água potável nas
alas 7, 5 e 4 da aldeia Koteli, onde as comunidades brâmanes e dalits das castas superiores residem em
conjunto. As famílias brâmanes residem próximas às famílias dalits. Cerca de 100 famílias dalits vivem na
enfermaria no. 5. A administração instalou cano de água e torneira para todos os aldeões, mas a
comunidade não-dalit bloqueou o fluxo de água para a torneira da casa dalit. Os dalits não conseguiam
tirar uma única gota de água da torneira. Quando a comunidade Dalit fez uma reclamação ao escritório de
água potável do distrito, ninguém os ouviu. Eles, portanto, têm que ir a outra aldeia para buscar água
levando mais de 5 horas de sua aldeia para frente e para trás com o jarro de água, o que causa problemas
de saúde para as mulheres dalit. As mulheres carregam de 25 a 30 litros de água na cabeça e nas costas ao
mesmo tempo. Isso resulta em atrasos no envio das crianças para a escola. Eles também sofrem de
diferentes tipos de doenças. Essa prática discriminatória diária contra os dalits que causa escassez de
água na lavoura também prejudica sua produção de alimentos
O 9º Plano Quinquenal do governo (1997-2002) estimou a cobertura nacional de abastecimento de água
urbana em 62,5\%, e estabeleceu uma meta de 100 \% de cobertura, com saneamento para 40 \% da
população, até o final do plano. Esta provou ser uma meta ambiciosa e o Departamento de Abastecimento
de Água Potável e Saneamento projetou desde o início que até 2002 apenas 71 \% seriam cobertos pela
quantidade de água potável e 30 \% pelo saneamento. Esses números também são questionáveis, pois não
levam em consideração o mau estado operacional ou a má qualidade do abastecimento de água das
instalações já construídas. Até 92\% do abastecimento de água encanada e 25\% dos poços tubulares
estão fora de operação ou precisam de reabilitação. O desenvolvimento do sector da água e saneamento
continua a ser uma alta prioridade do governo, e neste sentido o 10º Plano (2003-2007) visava fornecer
água a 85 por cento da população rural e 100 por cento à população urbana. As políticas e o compromisso
do governo resultaram em uma extensão deste setor sob agências multilaterais de ajuda como Banco
Mundial (BM), Conselho Asiático de Desenvolvimento (ADB), projetos bilateralmente assistidos e
Organizações Não Governamentais Nacionais/Internacionais (I/ONGs) trabalhando neste setor.
Diferentes abordagens estão sendo usadas por diferentes organizações que trabalham com diferentes
projetos em muitas partes do Nepal, mas o objetivo é o mesmo: o fornecimento de água potável e
saneamento para todos.
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SITUAÇÃO NA EUROPA
Os relatórios de monitoramento civil dos ciganos
confirmam as conclusões anteriores do ERRC sobre as
chocantes disparidades e discriminação enfrentadas
pelos ciganos. Mesmo onde os serviços de
abastecimento de água potável e saneamento estão
disponíveis para quase todos os lares não ciganos,
muitas populações ciganas não podem aceder a estes
serviços básicos e essenciais. Na República Checa,
Hungria, Eslováquia, Bulgária e Roménia, a vida
quotidiana torna-se miserável para milhares de
cidadãos da UE do século XXI, porque não têm uma
sanita interior com autoclismo para cagar, não podem
tomar banho quente ou beber água limpa da torneira
da cozinha.
Milhares de nossos concidadãos têm de percorrer
distâncias significativas até às fontes de água mais
próximas, muitas vezes expostas a uma série de
contaminantes, incluindo insectos e animais selvagens.
Mesmo em bairros onde há infraestrutura de
abastecimento de água, os ciganos geralmente não
podem pagar taxas de conexão e uso regular.
Um exemplo ilustrativo é Prášnik, na Eslováquia, onde
o assentamento cigano, bem no meio da cidade, é o
único bairro sem água, enquanto bairros gadjo
dispersos nos arredores e nas montanhas estão todos
encanados e conectados. Os ciganos têm que buscar
água em um riacho desprotegido na montanha, que
congela regularmente no inverno. O que é ainda mais
flagrantemente injusto é que esta é uma cidade termal
relativamente próspera, que atraiu investidores
externos que estão construindo um bairro satélite nas
colinas para acomodar visitantes estrangeiros que
desejam tomar as águas. Para este projeto, a cidade
forneceu aos investidores toda a infraestrutura
pública necessária, incluindo água potável e
tubulações de saneamento.
De acordo com a Agência dos Direitos Fundamentais,
a diferença entre os ciganos e a população em geral
permaneceu mais alta na Romênia, onde, em 2016,
68% dos ciganos viviam sem água da torneira em suas
residências: “Para colocar isso em um contexto global,
os ciganos em A Romênia – o país com o maior número
de ciganos na UE – desfruta de acesso a água potável
em taxas semelhantes às do Butão, Gana ou Nepal.”

De acordo com a Agência dos Direitos Fundamentais,
a diferença entre os ciganos e a população em geral
permaneceu mais alta na Romênia, onde, em 2016,
68% dos ciganos viviam sem água da torneira em suas
residências: “Para colocar isso em um contexto global,
os ciganos em A Romênia – o país com o maior número
de ciganos na UE – desfruta de acesso a água potável
em taxas semelhantes às do Butão, Gana ou Nepal.”
E a questão não se limita aos novos estados membros
da Europa Central e Oriental. Léo Heller, Relator
Especial da ONU para os direitos humanos à água
potável e ao saneamento, descreveu como em
Portugal considerou as condições de vida dos ciganos
“desconcertantes e certamente comparáveis às piores
situações que vi até agora em missões anteriores a
muito menos países desenvolvidos da Ásia Central,
África Austral e América Central”
Na Itália, as condições de vida nos “campos nômades”
oficiais e não oficiais há muito são reconhecidas como
especialmente precárias. Já em 2005, pesquisas
apontavam maiores incidências de asma, diarréia e
bronquite entre as crianças que viviam nos
acampamentos, relacionando a superlotação, os ratos,
a presença de água parada, o estado das moradias, o
acesso limitado a banhos , e a falta de água potável.
Desde então, os despejos em massa só serviram para
agravar a situação. Organizações nacionais e
internacionais documentaram as terríveis condições
de vida dentro dos “campos autorizados” –
superlotados, em mau estado de conservação, com
condições de higiene e sanitárias cada vez mais
deterioradas. As condições nos abrigos de emergência
segregados e acampamentos não oficiais são ainda
piores em termos de acesso a água potável e
saneamento.
O relatório do Monitor Civil descobriu uma tendência
preocupante na França, onde prefeitos e funcionários
municipais declararam abertamente que, se
oferecessem serviços e instalações sanitárias para
moradores de favelas, não poderiam mais proceder
com despejos em massa rápidos. Nestas condições, os
habitantes ciganos têm que percorrer longas
distâncias para transportar água de bombas e
hidrantes.
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SITUAÇÃO NA EUROPA

O acesso ao saneamento básico é um componente
essencial para uma existência digna, de acordo com
o Artigo 34 (3) da Carta dos Direitos Fundamentais
da UE. Os direitos humanos à água e ao
saneamento exigem que esses serviços sejam
disponíveis, acessíveis, seguros, aceitáveis e
acessíveis a todos, e que os serviços sanitários
proporcionem aos indivíduos privacidade e
dignidade suficientes.
Como as coisas estão para muitos milhares de
ciganos sem acesso a esses serviços vitais, há
pouca privacidade e dignidade é escassa. Muitos
governos de estados membros da UE e autoridades
locais persistem em sua abjeta falha em reconhecer
o acesso à água potável como uma questão de
justiça.

SITUAÇÃO NA AMÉRICA LATINA
Em muitos países, os grupos socialmente desfavorecidos têm acesso limitado aos recursos de saúde; adoecem e
morrem mais cedo do que os das classes sociais mais privilegiadas. Indivíduos e famílias em vulnerabilidade social não
possuem apenas baixa renda, como é o caso das famílias quilombolas brasileiras. Existem outros indicadores
desfavoráveis que restringem o acesso à informação e a dificuldade de acesso aos serviços básicos, como
abastecimento de água e esgoto. A falta ou inadequação desses serviços contribui para baixos índices nos indicadores
de saúde, resultando em agravos ou doenças infectoparasitárias. Estima-se que 8 a 10 pessoas que vivem em áreas
rurais não têm acesso a água potável e esgoto e, portanto, são desproporcionalmente mal atendidas. Em 2017, 785
milhões de pessoas em todo o mundo ainda necessitavam de serviços básicos, com 2,2 bilhões sem acesso a
abastecimento de água seguro e sustentável, 4,2 bilhões sem acesso a serviços de saneamento seguros e 3 bilhões
sem instalações para hábitos básicos de higiene. O principal risco à saúde é o consumo de água com fezes, incluindo
patógenos causadores de doenças infecciosas e parasitárias, que podem variar de acordo com o ambiente mais
prevalente em populações de baixa renda, como as de comunidades rurais.
A falta de acesso ao abastecimento de água tratada comprova a existência de desigualdades sociais. As doenças
relacionadas à contaminação da água potável representam um grande desafio de saúde pública, principalmente nos
países em desenvolvimento. Entre as populações que vivem em áreas de dificuldade de acesso aos serviços públicos,
como abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, estão as comunidades quilombolas formadas por
grupos étnico-raciais, com trajetórias históricas próprias. Esses indivíduos são socialmente vulneráveis no contexto
de populações rurais e economicamente desfavorecidas. Ao longo dos anos, essas comunidades quilombolas
apresentaram questões que evoluíram da vulnerabilidade para uma luta pela identificação étnico-cultural e histórica.
Em meio às diversas complicações existentes, destaca-se que grande parte dos problemas de saúde apresentados nas
populações tradicionais se deve à situação de exclusão, e seu estigma em relação ao acesso a bens e qualidade de vida
(alimentação, vestuário e moradia) e serviços (abastecimento de água, saneamento básico e acesso à saúde) Dados do
Cadastro Único de Programas Sociais de 2013 afirmam que apenas 46% dos quilombolas têm saneamento adequado
e 55% não têm água encanada (Brasil, 2013a). Assim, essas pessoas vivem em situação de vulnerabilidade,
principalmente no Norte e Nordeste do Brasil, devido aos indicadores socioambientais relacionados à pobreza,
saneamento e doenças negligenciadas (Magalhães Filho & Paulo, 2017). O objetivo deste artigo foi analisar a
percepção de doenças de veiculação hídrica e aspectos socioeconômicos e ambientais de quilombolas em
comunidades vulneráveis do Nordeste brasileiro.
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EVENTO PARALELO DO FÓRUM DE PARCERIA ECOSOC
ACESSO A ÁGUA E SANEAMENTO

O GFoD organizou o evento paralelo do Fórum de Parcerias ECOSOC da ONU:
Acesso à água e saneamento: abordagens de parceria e lições aprendidas na pandemia global
para proteger os mais vulneráveis e alcançar os ODS,
02 de fevereiro de 2022

Ouça a intervenção de
Sua Excelência a Embaixadora Maria Bassols
Vice-embaixador
Missão Permanente da ONU Espanha

Ouça a intervenção de
Dra. Givania Silva
Diretor,
CONAQ
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NOTÍCIAS DA ÁFRICA

Estamos contratando!

Clique na imagem acima para se candidatar.

A TrustAfrica tem o prazer de anunciar
que uma nova iniciativa de concessão de
subsídios
convida
inscrições
de
organizações devidamente qualificadas na
Etiópia, Quênia, Nigéria e Burkina Faso
para solicitar subsídios de capacidade e
suporte operacional básico sob sua
“Iniciativa de Apoio à Sociedade Civil
Africana”.
Clique na imagem para saber mais
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NOTÍCIAS DA ÁSIA
GFOD CO-ORGANIZOU UM EVENTO PARALELO NO FÓRUM SOCIAL DA ÁSIA-PACÍFICO
POVOS INDÍGENAS E UN DRIP &AMP; DIREITOS DALIT NA ONU - CONVERSA SOBRE DESAFIOS E
CAMINHO A SEGUIR EM 19 DE FEVEREIRO DE 2022

CLIQUE NO CARTAZ PARA VER O EVENTO
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NOTÍCIAS DA EUROPA

COMISSÃO EUROPEIA APRESENTA O PLANO DE AÇÃO DA UE PARA A ECONOMIA SOCIAL
– O QUE HÁ PARA OS CIGANOS DA EUROPA?
CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO...

NOTÍCIAS DA AMÉRICA LATINA

NO DIA 17/02, A COORDENAÇÃO NACIONAL DE ARTICULAÇÃO DAS COMUNIDADES NEGRAS
RURAIS QUILOMBOLAS (CONAQ) E A EQUIPE DE CONSERVAÇÃO DA AMAZÔNIA (ECAM)
REALIZARAM, JUNTO AOS QUILOMBOS DA PARAÍBA, O WEBINAR DIAGNÓSTICO DA
AGRICULTURA FAMILIAR QUILOMBOLA NA PARAÍBA: ESTRATÉGIAS DE FORTALECIMENTO.
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AGRADECIMENTO ESPECIAL À SRA. VERCILENE DIAS PARA SER NOME DA
REVISTA FORBES BRASIL ENTRE AS "20 MULHERES DE SUCESSO" NO BRASIL

VERCILENE DIAS NAMED AMONG 20 WOMAN OF SUCCESS (20 MULHERES DE
SUCESSO) BY FORBES BRAZIL:
A LISTA DAS 20 MULHERES DE SUCESSO DO BRASIL FOI PUBLICADA NA FORBES BRASIL.
NOMES QUE BRILHAM EM SUAS ÁREAS DE ATUAÇÃO. ATIVISTA QUILOMBOLA E ESPECIALISTA
EM DIREITOS CDWD DO BRASIL VERCILENE É ADVOGADA DO POVO E ASSESSORA JURÍDICA
DA TERRA DE DIREITOS E DA COORDENAÇÃO NACIONAL DAS COMUNIDADES NEGRAS RURAIS
QUILOMBOLAS-CONAQ. É COFUNDADORA DA REDE NACIONAL DE ADVOGADOS
QUILOMBOLAS - E MEMBRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISADORES NEGROS.
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CONHEÇA OS GUERREIROS CDWD DO MÊS DA EUROPA

MS. SENADA SALI

OS SEUS INTERESSES DE INVESTIGAÇÃO CENTRAM-SE
NA ÁREA DO BILINGUISMO, EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS
CIGANAS E TURCAS NA EUROPA, AQUISIÇÃO DE
LÍNGUAS, PSICOLINGUÍSTICA E SOCIOLINGUÍSTICA,
LÍNGUAS EM CONTACTO, HOLOCAUSTO CIGANO E
ANTICIGANISMO NA EUROPA. SUAS PESQUISAS
LINGUÍSTICAS SÃO NAS LÍNGUAS ROMANI, TURCO
BALCÂNICO, GAGAUZ E TÁRTARA NA BULGÁRIA, NAS
LÍNGUAS BÚLGARA, ESLOVACA, RUSSA E ALEMÃ. POR
SUA PESQUISA, ELE RECEBEU BOLSAS DO SWEDISH
INSTITUTE - ESTOCOLMO, DA UNIVERSIDADE DE
AMSTERDÃ, DA FUNDAÇÃO PRO HELVETIA - SUÍÇA,
DA FUNDAÇÃO SOROS - NOVA YORK, DA COMISSÃO
FULBRIGHT DA BULGÁRIA E DO GOVERNO ESLOVACO.

A SRA. SALI TRABALHA PARA O
EUROPEAN ROMA RIGHTS CENTRE DESDE
JULHO DE 2014 E É A PRIMEIRA MULHER
CIGANA QUE OCUPOU O CARGO DE
ADVOGADA NA ORGANIZAÇÃO. SEU
PRINCIPAL TRABALHO TEM SIDO UMA
COMBINAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO
COMUNITÁRIA, COLETA DE EVIDÊNCIAS E
LITÍGIOS.

PROF. HRISTO (SLAVOV) KYUCHUKOV
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PRÓXIMOS EVENTOS DO MÊS

REUNIÃO DE CONSULTA DA COMISSÃO EUROPEIA E DA
SOCIEDADE CIVIL ROMA
REUNIÃO DE CONSULTA DE SOCIEDADE CIVIL E PARCEIROS
INTERNACIONAIS
17 DE MARÇO DE 2022
10:00 – 12:30 CET BRUXELAS

EM 10 DE MARÇO
A REDE INTERNACIONAL DE JOVENS ROMA DA PHIREN AMENCA ESTÁ
ORGANIZANDO AS PRIMEIRAS REUNIÕES COM ORGANIZAÇÕES DA
SOCIEDADE CIVIL ROMA DA BÉLGICA E DA HOLANDA PARA DISCUTIR A
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ROMA CIVIL MONITOR II.
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