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INTRODUÇÃO ÀS COMUNIDADES DISCRIMINADAS SOBRE
TRABALHO E DESCENDÊNCIA NA ESCRAVIDÃO MODERNA

Estima-se que 40,3 milhões de pessoas
estejam em escravidão moderna, incluindo
24,9 em trabalho forçado e 15,4 milhões em
casamento forçado. Existem 5,4 vítimas da
escravidão moderna para cada 1.000 pessoas
no mundo. 1 em cada 4 vítimas da escravidão
moderna são crianças. Das 24,9 milhões de
pessoas presas ao trabalho forçado, 16
milhões de pessoas são exploradas no setor
privado, como trabalho doméstico, construção
ou agricultura; 4,8 milhões de pessoas em
exploração sexual forçada e 4 milhões de
pessoas em trabalho forçado imposto pelas
autoridades estaduais.
De acordo com as Estimativas Globais de
Escravidão Moderna para 2016 produzidas
pela Organização Internacional do Trabalho
(OIT), a Walk Free Foundation e a Organização
Internacional para as Migrações (OIM), mais
de 40,3 milhões de pessoas estavam em
situação de escravidão moderna em 2016,
incluindo 25 milhões de pessoas em trabalho
forçado (62%) e 15 milhões em casamento
forçado (38%).
Acreditava-se que uma em cada quatro vítimas
de formas contemporâneas de escravidão em
2016 era uma criança. Mulheres e meninas
foram desproporcionalmente afetadas, com
mais de 71% das vítimas sendo do sexo
feminino.
A
informalidade,
incluindo
precarização, e outras formas de precarização
no emprego são fatores de risco para a
vulnerabilidade à escravidão. Hoje, mais de 60
por cento da população mundial empregada,
incluindo 56 por cento nas economias do G20,
estão no emprego informal.

De acordo com o ACNUDH, 'o mandato sobre
as formas contemporâneas de escravidão
inclui, mas não se limita a questões como:
escravidão tradicional, trabalho forçado,
servidão por dívida, servidão, crianças
trabalhando em escravidão ou condições
análogas à escravidão, servidão doméstica,
escravidão sexual e formas servis de
casamento. Como um sistema de trabalho
legalmente permitido, a escravidão tradicional
foi abolida em todos os lugares, mas não foi
completamente erradicada. Ela pode persistir
como um estado de espírito entre as vítimas e
seus descendentes e entre os herdeiros
daqueles que a praticaram – muito depois de
formalmente encerrada”.
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DISCRIMINAÇÃO BASEADA NO TRABALHO E
DESCENDÊNCIA (DWD)

Para o CERD, o termo ‘descendente’ implicava uma geração herdando de outra características
específicas que eram avaliadas positiva ou negativamente pela sociedade. A estratificação resultante
de algumas sociedades levou ao surgimento de grupos de pessoas que são excluídas do resto da
sociedade e consideradas “intocáveis”. O Comitê manteve esta posição em março de 2001, quando
em suas Observações Finais sobre o Relatório Periódico do Japão, observou que, ao contrário das
alegações do Estado Parte, a discriminação baseada na descendência contida no artigo 1º da
Convenção “tem seu próprio significado e não deve ser confundido com raça ou origem nacional.' O
Comitê recomendou que o Estado Parte assegure que todos os grupos, incluindo a comunidade
Burakumin (do Japão) sejam protegidos contra a discriminação e tenham pleno gozo dos direitos civis,
políticos, econômicos, sociais e culturais contidos no artigo 5 da Convenção. Embora a historicidade
da discriminação baseada na descendência ou no trabalho na linguagem da ONU possa ser de origem
recente, o que precisa ser entendido aqui é que a experiência real de marginalização baseada nessas
duas categorias apareceu de diversas maneiras em contextos muito diversos. Assim, enquanto a
escravidão pode ter emergido como uma forma de categoria por meio de guerras internas em todos
os continentes, e ajudou a institucionalizar formas de trabalho braçal com camadas adicionais de
pureza e poluição, em outras sociedades, isso surgiu através de uma institucionalização ritualizada de
ocupação baseada em hierarquia baseada em religiões. sanção, mesmo que os resultados mais amplos
desse processo tenham se mostrado muito semelhantes.

Isso será tratado com mais detalhes nas seções subsequentes, onde estudos de caso específicos
baseados em geografia e comunidade serão discutidos com algum detalhe. A casta, é claro, é um
veículo crítico que precisa ser mais explorado na próxima subseção. expressão, igualdade perante a
lei), direitos políticos (a capacidade de exercer o poder político) e direitos socioeconômicos
(reivindicações de propriedade, emprego e educação). Não surpreendentemente, encontramos na
base do sistema de castas indivíduos e grupos sociais em números desproporcionais, atolados na
pobreza”. debates em torno de suas implicações para o resto do mundo tiveram trajetórias
interessantes. O primeiro conjunto de estudos que surgiu em torno de castas e suas características
em outras sociedades foi nas décadas de 1950 e 1960, que observaram características “semelhantes a
castas” em sociedades que iam de Burakumin do Japão a Osus da Nigéria. O debate acadêmico mais
tarde parece ter se desviado gradualmente para a Índia e, em muito menor grau, para o sul da Ásia. No
entanto, parte da razão pela qual não atraiu maior moeda foi devido à sua incapacidade de ser aceito
como um termo de aplicação mais ampla nas leis internacionais de direitos humanos. Isso começou a 3
mudar no final do século XX.

ESCRAVIDÃO MODERNA NA ÁFRICA

As divisões de trabalho baseadas em castas
são centrais para vários grupos étnicos em
muitos países da África Ocidental, incluindo as
comunidades Fulani, Mandinga e Wolof. Os
países da África Ocidental que têm sociedades
com estruturas hierárquicas de castas dentro
de seus limites incluem Mali; Mauritânia;
Senegal; Gâmbia; Guiné; Guiné-Bissau; Costa
do Marfim; Níger; Burkina Faso; Camarões;
Gana; Libéria; Serra Leoa; Argélia; Nigéria e
Chade. As populações afetadas nessas áreas
são os Wolof, Tukulor, Senufo, Minianka,
Dogon, Songhay, Fulani, Moorish, Tuareg,
Bobo, Bwa, Dan, Serer e a maioria das
populações de língua mande (incluindo o
Bambara, Malinke e Khassonke). É comum a
todos esses povos a existência de grupos
endogâmicos profissionalmente especializados
que sofrem restrições à comensalidade com
base em conceitos de poluição, que se
atribuem a essa posição desde o nascimento e,
portanto, são negados a igualdade de direitos
com o restante da população. Os principais
agrupamentos ocupacionais e descendentes
dos povos de casta podem ser classificados
como simplesmente bardos, ferreiros e
curtidores ou, muitas vezes, como separados.

grupos de ferreiros, oleiros, bardos/bufões,
curtidores e marceneiros, marceneiros, tecelões,
rodízios de latão e outras especialidades de castas
artesanais. Espera-se ainda que os casamentos
sigam linhas de castas para as sociedades Wolof do
Senegal; um geer que se casa com alguém das castas
inferiores pode ser condenado ao ostracismo.
Mesmo entre os neeno, o casamento dentro da
própria casta é preferido, particularmente entre a
comunidade griot. Como a sociedade Wolof, as
áreas de língua mande da África Ocidental têm
hierarquias sociais baseadas em castas. A sociedade
Mande tradicional é dividida de maneira semelhante
aos Wolof, entre os Horonw (nobres/nascidos
livres) e os Nyamakalaw (pessoas de casta) com uma
terceira categoria de jonow (escravos e seus
descendentes).

WEST CENTRAL AFRICA (NIGERIA/ CAMEROON/CHAD):

A existência de discriminação baseada no trabalho e descendência na África Central foi descrita
em pesquisas baseadas nas colinas de Mandara (Nigéria e Camarões) e na bacia do Chade. Diz-se
que cerca de 13 dos 30 grupos étnicos da região das colinas de Mandara são castrados e formam
apenas dois grupos distintos: os agricultores com uma maioria de 90-95% e os ferreiros e
ceramistas, com cerca de 5-10%. Os ferreiros e oleiros também podem cumprir muitos dos
outros papéis tradicionais das castas, como couro, tecelagem e empresa, e outros papéis, como
parteira, castração e percussão. A endogamia é praticada, a ocupação e o status social são
atribuídos desde o nascimento e os conceitos de poluição e impureza regulam o contato entre as
pessoas castas e não castas, restringindo a comensalidade e criando condições de discriminação.
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ESCRAVIDÃO MODERNA NA ÁFRICA
EAST AFRICA- SOMALIA

ETHIOPIA

Na sociedade somali tradicional, existem Esses grupos na Etiópia foram descritos como
vários grupos e subgrupos de “castas baixas” “castas ocupacionais. Caracterizados pela
de base ocupacional e de descendência que endogamia e também pela especialização em
sofreram discriminação e negação de direitos uma ou mais ocupações consideradas impuras
iguais pelos membros de outros clãs somalis. ou degradantes, foram excluídos do convívio
Muitas vezes referido como Sab, que significa comum com os membros da comunidade de
“casta baixa”, os três grupos principais são os acolhimento”. As especializações ocupacionais
Midigan, Tumal e Yibir. Essas castas não têm compartilham muito em comum com grupos de
base territorial, genealógica ou étnica e castas semelhantes na África Ocidental e
representam cerca de 1% da população da Central, com os principais trabalhos sendo
Somália.
Os
conceitos
de
pureza curtimento,
envasamento,
ferraria
e
desempenham um papel importante na tecelagem. Os Fuga tinham um status muito
discriminação contra os Sab Somalis. Eles são baixo na sociedade e sofriam um tratamento
considerados por outros somalis como severo nas mãos dos grupos majoritários que
impuros ('haraam'). A discriminação tradicional serviam. Entre os Walayta, estes incluem os
contra os Sab Somalis assumiu muitas formas, Chinasha, entre os Konso, os Hawda, e entre os
como restrição e negação de direitos à Shekacho, os Kejo (ferreiros), os Mano
propriedade de terras, gado e cavalos; nenhum (curteiros-oleiros) e os Manjo (caçadores). Em
direito de reivindicar indenização por Kafa existem os Ke'mo (ferreiros), os Shamano
assassinato (diya), um direito de todos os (tecelões) e os K'ejeche (oleiros). Membros
outros clãs da Somália; segregação social e urbanos de grupos ocupacionais continuaram a
endogamia forçada; negação da educação; e viver na periferia das cidades, em
restrição do emprego a tarefas tradicionais ou assentamentos segregados.
servis.
MAURITANIA
O legado da escravidão como forma de discriminação baseada em castas e descendência na Mauritânia é uma questão
crítica. Tanto os grupos árabes quanto os afro-mauritanos há muito distinguem os membros da comunidade com base
na casta, e ambos incluíram uma designação de casta de “escravo” dentro desses sistemas. Na melhor das hipóteses,
membros de castas superiores e inferiores são desencorajados a se casarem. Nas comunidades Soninke, os membros
da casta escrava também são enterrados em cemitérios separados. Na pior das hipóteses, no entanto, existe um
sistema generalizado de servidão não remunerada exigida de comunidades cujos membros ainda se identificam como
escravos. Na Mauritânia, as mulheres são particularmente sobrecarregadas pela designação de “escrava”. Enquanto os
homens às vezes conseguem escapar e, por lei, não podem ser forçados a retornar aos seus “senhores”, as mulheres são
muitas vezes forçadas a permanecer como seus senhores” ameaçam manter seus filhos. A sociedade mauritana tem
sido descrita como uma sociedade “fechada”, composta em grande parte por três grupos sociais. Em primeiro lugar, a
maioria da população árabe-berbere dominante é conhecida como “mouros brancos” (Bidan). Um segundo grupo são
os africanos “negros” que vivem mais perto da fronteira com o Senegal, vindos de diversos grupos como os Wolof e os
Soninkes. Muitos têm laços étnicos com Mali e Senegal e são agricultores. O terceiro grupo são os Haratin, conhecidos
como os “mouros negros”. Os Haratin são formados por escravos e ex-escravos pertencentes aos Bidan. Embora a
escravidão tenha sido proibida na Mauritânia, de uma fonte, foi estimado que cerca de 90.000 Haratin existem como
escravos e outras estimativas adicionariam outros 300.000 em meio período e ex-escravos.

5

ESCRAVIDÃO MODERNA NA ÁFRICA

THE TUAREG PEOPLES (MALI, NIGER, ALGERIA, LIBYA, BURKINA
FASO)

Os tuaregues são encontrados principalmente em Burkina Faso, Mali e Níger e são
tradicionalmente um povo nômade de ocupações pastoris e comerciais. Um sistema de castas
rígido opera na sociedade tuaregue que é em grande parte entre os nobres, homens livres e
escravos (Bellah). Os escravos eram tradicionalmente invadidos por povos vizinhos, mas agora
são geralmente descendentes dessas pessoas. A escravidão foi proibida nos países onde vivem
os tuaregues. No entanto, nas áreas mais remotas a escravidão do Bellah ainda persiste. Os
Bellah são tradicionalmente ocupados por seus “donos” como trabalhadores manuais não
remunerados, produzindo bens como sal, que os “donos” então comercializam.

DESCENDÊNCIA DE ESCRAVO

Na África, existem hoje muitas pessoas que são mantidas em condições que foram descritas
como escravidão. Muitos mais estão em escravidão “virtual”, incapazes de deixar o emprego de
seu “dono” por medo de represálias e fome.
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ESCRAVIDÃO MODERNA NA ÁFRICA
DISCRIMINAÇÃO CONTRA GRUPOS DE CAÇADORES E SEUS
DESCENDENTESO WATTA DO QUÊNIA
A comunidade Watta do Quênia vive entre os Boran, cerca de 2.000-3.000 e tradicionalmente
são caçadores-coletores. Os Boran dominantes são geralmente pastores e tradicionalmente
tratam os Watta como “indesejados, de casta inferior, sem valor e oprimidos”.
A TWA EM RUANDA (TAMBÉM BURUNDI, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO E
UGANDA)
Os três principais grupos em Burundi e Ruanda são os Hutu, Tutsi e Twa. No passado, a sociedade
ruandesa foi descrita como uma sociedade de “castas”, com os três grupos endogâmicos
formando uma hierarquia social com papéis ocupacionais especializados. Enquanto os hutus
formam a maioria da população, os tutsis, uma minoria em termos de número, permaneceram a
elite em muitos aspectos até recentemente. Os Twa, devido à sua “insignificância” numérica
(apenas 1-2% da população), encontram sua posição na base de qualquer hierarquia social e a
discriminação geral que continuam a sofrer devido à sua descendência de sociedades caçadorascoletoras.

CASTAS NAS SOCIEDADES DO ORIENTE MÉDIO:
YEMEN
Estruturas semelhantes a castas foram estudadas e encontradas na Península Arábica, bem como
na sociedade iemenita. Historicamente, o Iêmen tem sido uma sociedade altamente estratificada.
No topo estavam os descendentes do profeta Muhammad (sadah), que havia formado a dinastia
governante nas terras altas nos séculos anteriores, os membros da tribo (qa ba'il), os açougueiros,
barbeiros e circuncidadores (maza yanah), os ex-escravos ('abid) e bem no fundo, abaixo até dos
escravos, a classe dos servos, os akhdam (masc, sing., khadim, samambaia, sing., khadima). Essas
categorias foram marcadas pela ocupação e solidificadas pela endogamia intracategoria. A Ásia
Ocidental testemunhou uma série de “párias”, por exemplo. Huteimi, Sulaib, Jabarti, Hijris, Jabart
ou Gabart, Akhdam entre outros; um status social concedido a eles por nascimento. Eles foram
evitados e ostracizados por suas comunidades locais. Essas castas são consideradas ritualmente
impuras. Serjeant os relata como entre as castas intocáveis do sul da Arábia. A sociedade árabe
dominante pode ser concebida como dividida em três classes, beduínos (nômades), fazendeiros –
fellahin (aldeões) e hadar (cidadãos).
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ESCRAVIDÃO MODERNA NA ÁSIA
JAPAN

De acordo com os estudiosos, “Burakumin (“povo da aldeia/aldeia”, “aqueles que vivem em
aldeias/aldeias”) é um antigo grupo intocável no Japão na base da hierarquia social tradicional.
Burakumin eram originalmente japoneses étnicos com ocupações vistas como kegare
(“contaminação”) durante a era feudal do Japão, como carrascos, agentes funerários,
trabalhadores de matadouros, açougueiros ou curtidores. Burakumin tornou-se um status
hereditário de intocabilidade e uma casta não oficial no sistema de classes Tokugawa durante o
período Edo. Burakumin foram vítimas de severa discriminação e ostracismo na sociedade
japonesa e viviam como párias em suas próprias aldeias ou guetos separados. O consenso
acadêmico hoje sustenta que os estimados três milhões de Buraku que vivem no Japão hoje
podem traçar sua ascendência àqueles que se envolveram em ocupações consideradas impuras
durante a era feudal Tokugawa do Japão no século XVII. Essas ocupações incluíam a fabricação
de couro, uma tarefa evitada pelos xintoístas e budistas que achavam que qualquer coisa que
envolvesse tirar a vida era impura. A partir do início de 1700, o governo japonês estabeleceu
regras específicas limitando os tipos de roupas e penteados que os Buraku poderiam usar,
tornando-os facilmente identificáveis. Os Buraku eram frequentemente proibidos de entrar nas
cidades à noite ou frequentar certos locais religiosos. Suas lápides também foram marcadas com
nomes que os ligavam à escravidão ou ao gado. O sistema Buraku foi oficialmente abolido pelo
Edito de Emancipação de 1871, embora a discriminação contra Buraku persista até hoje. Hoje, o
povo Buraku é alvo de abuso verbal e incitação à violência, muitas vezes na forma de pichações
ou mensagens postadas na Internet com slogans como “Mate o Povo Buraku” ou “Extermine o
Povo Buraku”. No Japão, o casamento continua sendo uma fonte primária de discriminação para
os Buraku hoje. Suspeitas de que uma pessoa seja descendente de Buraku muitas vezes levam a
investigações particulares sobre seus antecedentes familiares. Da mesma forma, a discriminação
contra Buraku persiste na economia do Japão. Em um caso de alto perfil em 1998, de acordo com
grupos de direitos civis de Buraku, descobriu-se que mais de setecentas empresas contrataram
investigadores particulares para descobrir as origens dos candidatos a emprego em Buraku. O
Buraku do Japão também sofre com níveis de ensino superior mais baixos do que a média
nacional e taxas de evasão mais altas do que a sociedade em geral. As mulheres Buraku relatam
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níveis mais baixos de alfabetização, matrícula no ensino médio e universidade e emprego.

ESCRAVIDÃO MODERNA NA ÁSIA
KOREA

Os Baekjeong eram uma classe intocável na Coréia, originária de alguns grupos nômades minoritários
de etnia disputada. No início do período Goryeo (918-1392), essas minorias foram em grande parte
estabelecidas em comunidades fixas. No entanto, a invasão mongol deixou a Coréia em desordem e
anomia, e esses grupos se tornaram nômades. Outros subgrupos dos baekjeong eram os 'chaein' e os
'hwachae'. Os baekjeong ocupavam profissões específicas como açougue, curtimento, cestaria e
execução de execuções. Na Coréia do Sul contemporânea, o termo está associado principalmente ao
significado de açougueiro e é usado até nos nomes dos restaurantes. O grupo há muito sofria severa
discriminação social na sociedade coreana. Os baekjeong eram vistos como pessoas desprezíveis e
poluídas que os outros temiam e evitavam conhecer. Baekjeong não podia morar em uma casa com
telhado, não tinha permissão para usar roupas de seda ou sapatos de couro e não usava um gat
(chapéu). Quando Baekjeong saiu de suas casas, eles tiveram que desamarrar suas cabeças e usar
paeraengi. Baekjeong teve que se abaixar na frente de um yangin (pessoas comuns). Baekjeong não
podia fumar ou beber na frente de um yangin. Baekjeong não podia montar uma liteira ou cavalo
quando se casavam, e uma mulher casada não podia usar um bastão de cabelo. Baekjeong não
conseguiu colocar um sobrenome em seu nome. A extensão em que eles eram vistos como pessoas
impuras é bem ilustrada no fato de que seus corpos foram mantidos em cemitérios separados para não
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se misturar com os dos Sangmin.

ESCRAVIDÃO MODERNA NA ÁSIA
BANGLADESH
Em Bangladesh, os homens Dalit estão predominantemente envolvidos no manuseio de
excrementos humanos, usando as próprias mãos ou ferramentas básicas, como balde, corda e pá.
Como resultado de seu acesso limitado ao emprego, os Dalits estão trabalhando quase
exclusivamente no “setor de serviços”, realizando trabalhos impuros em áreas urbanas, como
varrer ruas, limpar manualmente e enterrar os mortos. Os trabalhadores do saneamento e os
catadores manuais não têm acesso a meios de subsistência alternativos devido ao estigma
enraizado ligado à identidade, ocupação e local de residência, suborno, nepotismo e corrupção.
Além disso, a falta de educação e treinamento inibe os trabalhadores de fazer a transição para
outros empregos ou iniciar um negócio de esvaziamento mecânico. Apesar de serem forçados a
trabalhar devido à sua casta – identidade e condições socioeconômicas, segundo os
trabalhadores, esse trabalho é fácil de conseguir, pois são conhecidos como “varredores”.
Também paga mais do que os biscates que eles teriam que fazer. De acordo com um relatório,
desde 2014, cerca de 156 pessoas morreram em fossas sépticas em Bangladesh. Bangladesh é
um país de origem, trânsito e destino para o tráfico humano, particularmente para trabalho
forçado/escravizado e tráfico sexual. O tráfico de mão de obra transfronteiriça de homens,
mulheres e crianças de Bangladesh é para países como o Oriente Médio e Sudeste Asiático
(especialmente Brunei, Malásia e Maldivas), Sul da Ásia, África Austral e Oriental, Europa e
Estados Unidos. As indústrias que empregam bengaleses por meio de trabalho forçado incluem
construção, indústrias de processamento de camarão e peixe, fábricas de alumínio, chá e
vestuário, olarias, produção de peixe seco e desmantelamento de navios, entre outras indústrias.
O trabalho forçado de bengaleses nesses países inclui elementos de coerção baseada em dívidas,
não pagamento de salários, troca de contrato, recrutamento fraudulento, força de trabalho
indocumentada, retenção de passaportes. Bangladesh também é um país de trânsito para o
tráfico de mulheres de outros países por meio de agências de recrutamento de Bangladesh para o
Líbano ou a Jordânia para trabalho doméstico. Em Bangladesh, o comércio sexual é legal e
regulamentado. Uma mulher tem permissão para vender sexo ao se registrar como trabalhadora
do sexo, o que exige o pagamento de uma taxa e o juramento de uma declaração declarando sua
incapacidade de encontrar um emprego alternativo e exercendo livre escolha. Este registro não
confere direitos sociais, econômicos, civis ou políticos ou acesso a serviços de saúde. As mulheres
registradas trabalham principalmente em grandes complexos de bordéis. Comprar sexo não é
ilegal. A cumplicidade da polícia nos bordéis registrados de Bangladesh é amplamente divulgada.
O programa de prevenção de HIV/AIDS em Bangladesh identificou 139.961 profissionais do sexo
no país. De acordo com um relatório da mídia de 2018, existem cerca de 102.260 profissionais do
sexo operando em bordéis, hotéis, residências e trabalho sexual nas ruas. Entre eles, cerca de
4.000 trabalham em dez bordéis cadastrados, 41.350 trabalham como flutuantes, cerca de
17.976 trabalham em hotéis e cerca de 29.078 trabalham em casas, residências ou o que chamam
de “mini bordéis”. A prostituição infantil é desenfreada em Bangladesh. Estima-se que cerca de
20.000 crianças trabalhadoras do sexo estejam baseadas em bordéis, enquanto um número
menor é explorado em hotéis, ruas, estações de ônibus/trem e acomodações alugadas. Crianças10
de rua são amplamente exploradas por traficantes para trabalho sexual.

ESCRAVIDÃO MODERNA NA ÁSIA
NEPAL
No Nepal, as formas tradicionais de trabalho em servidão no setor agrícola são+* principalmente – os
sistemas Kamaiya-Kamlari, Haliya, Haruwa-Charuwa, Bhunde e Balighare. O sistema Kamaiya,
predominante nos distritos do centro-oeste de Tarai, é uma forma de servidão por dívida. Kamlaris são as
mulheres das mesmas famílias, em que fornecem trabalho não remunerado para liquidar a dívida. Ambos
os sistemas foram abolidos por notificação governamental em 2000 e 2006, respectivamente. O sistema
Haliya contrata homens Dalit, conhecidos como Hali, para arar campos de proprietários de castas
dominantes como trabalhadores em regime de servidão remunerados ou não. Mais de 97 por cento dos
indivíduos envolvidos neste sistema são dalits (homens), e apesar de sua proibição em 2008, ele continua
a existir nas colinas do meio e do extremo oeste do Nepal. No sistema Haruwa-Charuwa, os homens Dalit
são predominantemente empregados por proprietários de castas dominantes para arar, cavar e pastorear
gado. Os Charuwas, que geralmente são mulheres, crianças e idosos da mesma família, trabalham como
pastores de gado, pastores e empregadas domésticas na casa do senhorio. Os Kodarwa são tipos
semelhantes de trabalhadores agrícolas em servidão e cultivam a terra dos proprietários da casta
dominante em troca de salários em espécie ou um pedaço de terra ou para pagamento de
dívidas/empréstimos. Todos os três (Haruwa-Charuwa-Kodarwa) estão vinculados por 'laguwa', um
contrato verbal ou escrito que declara que o trabalhador trabalhará na terra do proprietário até que o
trabalho seja concluído. O sistema é amplamente prevalente na região central e oriental de Tarai. De
acordo com estimativas do governo94, existem 16.953 famílias Dalit Haliya. O sistema de Bhude, que é
amplamente prevalente no distrito de Bhajura, envolve os dalits para trabalhar como pastores e
trabalhadores agrícolas em vez de servidão por dívida. O sistema Balighare é outra forma de trabalho em
regime de servidão que prevalece em todo o Nepal. Embora não seja uma forma de trabalho agrícola, este
sistema contrata Kami/Bishwakarma Dalits para serviços porta a porta, como alfaiataria e trabalho como
ferreiro em troca de colheitas como salários pelos serviços prestados. O sistema não é proibido. Os Dalits
que são explorados principalmente nestas formas de trabalho em servidão agrícola são os Dalits da Colina
pertencentes às castas Kami/Bishwakarma, Sarki, Badi e Damai; e Madhesi (Tarai) Dalits que são Chamars
e Musahars. O Nepal tem sido consistentemente classificado no Nível 2, o que significa que alguns
esforços positivos foram feitos para condenar funcionários do estado, conscientização sobre iniciativas de
tráfico e suspender a proibição de migração de mulheres para o exterior. No entanto, a lei antitráfico do
Nepal, que criminaliza a escravidão e o trabalho forçado, é inconsistente com o direito internacional por
não criminalizar todas as formas de tráfico sexual infantil e trabalho forçado. No Nepal, as mulheres e
meninas da comunidade Badi dos Hill Dalits, que eram músicos, cantores e dançarinos tradicionais e
profissionais, foram, ao longo do tempo, devido ao baixo status socioeconômico e à falta de oportunidades
de subsistência, foram empurradas para o trabalho sexual . A comunidade é conhecida por iniciar suas
filhas na ocupação e também é vulnerável ao tráfico sexual interno e transfronteiriço. No Nepal, mais de
1,1 milhão de crianças (15,3% da população infantil, entre 5 e 17 anos) estão envolvidas em trabalho
infantil. Embora a situação de trabalho infantil tenha diminuído desde a estimativa de 2008 de 1,6 milhão
de crianças em trabalho infantil, a prevalência ainda é alta. Há uma estimativa de 222.493 crianças
envolvidas em trabalhos perigosos. Entre o total de crianças envolvidas em trabalho infantil, cerca de 87
por cento estão envolvidas no setor agrícola, enquanto 13 por cento estão em outros setores. Embora seja
prevalente na maioria dos grupos sociais, 19,4% das crianças Dalit são crianças trabalhadoras, seguidas
por crianças das comunidades Janajati ou Tribais (18,1%) entre outros grupos. O trabalho infantil é
prevalente em todos os setores, incluindo os setores agrícola, informal e de serviços. As piores formas de
trabalho infantil incluem crianças em exploração sexual comercial, setor de entretenimento adulto,
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pornografia infantil e outras formas de trabalho forçado.

ESCRAVIDÃO MODERNA NA ÁSIA
PAKISTAN

No Paquistão, os Haris são meeiros ou arrendatários sob o regime de posse de parceria do setor agrícola.
Haris podem ser muçulmanos ou não-muçulmanos, e os Dalits compreendem a população nãomuçulmana. Em Sindh, estima-se que 0,7 milhão de haris sejam muçulmanos e 0,1 milhão não sejam
muçulmanos. Os haris não-muçulmanos são hindus da casta programada do deserto de Thar e são
frequentemente chamados de “haris nômades”. A maioria deles são das castas Kolhi, Bheel, Menghwar e
Oad e vivem nos distritos de Umerkot, Mirpur Khas, Sanghar, Tharparkar e Badin da província de Sindh.
Entre esses distritos, os Dalit Haris mais vinculados estão localizados na parte oriental de Mirpurkhas
(incluindo Umerkot) e distritos de Sanghar, enquanto os Dalit Haris em outras partes de Sindh podem
estar endividados, mas não são vinculados. Os Haris também prestam ‘Seri’ ou trabalho não remunerado
(begar) em que se espera que cultivem a terra dos zamindars gratuitamente, sem qualquer recompensa ou
pagamento. Neste método de parceria, os Zamindars com grandes propriedades separam algumas terras
para si enquanto arrendam outras propriedades entre um ou mais haris. Mulheres e crianças estão
principalmente envolvidas em renderizar Seri. Várias tarefas agrícolas são divididas entre os diferentes
haris, trabalhando na terra do senhorio. Os kamdars (supervisores) também são conhecidos por pedirem
aos haris que cultivem suas terras de graça (muitas vezes, de três a quatro acres). No Paquistão, os
cristãos compreendem cerca de 60% dos trabalhadores que vivem e trabalham em olarias da província de
Punjab. Considerando que os cristãos paquistaneses são principalmente dalits, pode-se ver a ligação de
casta e servidão por dívida na indústria de tijolos no Paquistão. Um estudo da Comissão Nacional de
Direitos Humanos do Paquistão estima que mais de 1,3 milhão de pessoas, incluindo homens, mulheres e
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crianças no setor de olarias no Paquistão, estão trabalhando sob condições de servidão por dívida.

ESCRAVIDÃO MODERNA NA ÁSIA
INDIA
Na Índia, as primeiras pesquisas estimavam mais de
2,62 milhões de trabalhadores em servidão, com 6% de
todos os trabalhadores agrícolas compreendendo
trabalhadores em servidão. Mais de 89 por cento dos
empregadores de trabalhadores em servidão eram do
setor agrícola. Estudos subsequentes estimaram mais
de 475.000 trabalhadores em regime de servidão em
Tamil Nadu e mais de 100.000 trabalhadores agrícolas
em regime de servidão em Punjab. Mais de três quartos
desses trabalhadores agrícolas de Punjab são Mazhabi
Sikhs, ou Dalits, conhecidos localmente como 'Siris'.
Alguns dos sistemas tradicionais de trabalho em
servidão agrícola, muitas vezes com o papel adicional de
servidão agrícola/doméstica, continuam a existir até
hoje. Por exemplo, o sistema de servos agrícolas em
regime de servidão de Karnataka e Andhra Pradesh,
conhecido como sistema Jeetam, envolve a garantia do
trabalho de um adulto e seu cônjuge ou filho contra um
empréstimo tomado do proprietário/empregador. BittiChakri, uma forma costumeira de uma fazenda não
remunerada e sistema de trabalho doméstico, continua
a ligar as famílias Madiga (85%) e Holeya (15%)
(subcasta entre os Dalits) às famílias dominantes
Lingayat no noroeste de Karnataka. Na indústria têxtil e
de vestuário da Índia, Tamil Nadu produz entre 40 e
65.103 por cento dos fios da Índia usando o trabalho
escravo de mulheres e meninas recrutadas por meio de
um sistema chamado “esquema Sumangali”. O sistema é
uma forma de trabalho forçado principalmente de
mulheres e meninas dalits de famílias pobres, usando a
sedução de obter dinheiro do dote por meio de
pagamentos em grandes quantidades no final de um
contrato de três anos. O sistema é extremamente
explorador, uma vez que as trabalhadoras são
empregadas como aprendizes (estagiárias) em vez de
trabalhadoras regulares, enganando-as em vários
benefícios trabalhistas. O sistema também é
comumente referido como “trabalho de acampamento”
ou “coolie de acampamento”, já que os trabalhadores
vivem em albergues controlados pela empresa com
mobilidade restrita. A indústria de tijolos da Índia é
predominantemente impulsionada por migrantes Dalit,
OBC e Adivasi de distritos rurais e mais pobres da Índia.
Quase todos (98%) trabalhadores de saneamento na
Índia pertencem às comunidades Dalit, sejam
permanentes ou contratuais.

Entre os trabalhadores do saneamento, as formas
mais perigosas são destinadas aos trabalhadores
terceirizados. Nem todo trabalho de saneamento
é limpeza manual. 'Limpeza Manual' é a prática
proibida de 'limpar, transportar, descartar ou
manusear excrementos humanos manualmente'.
A Índia é um país de origem, trânsito e destino
para o tráfico de seres humanos, particularmente
para trabalho forçado/escravizado e tráfico
sexual. Com a Índia como país de trânsito, as
meninas são traficadas através da Índia para
muitos países, incluindo países do Golfo. A Índia
também é uma fonte de turistas sexuais infantis e
um destino para o turismo sexual infantil. O
tráfico de crianças na Índia é relatado por
trabalho forçado de crianças na agricultura,
construção, serviço doméstico, vestuário, aço,
mendicidade;
criminalidade,
fábricas
de
processamento de alimentos, floricultura,
algodão, quebra e fabricação de navios.
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ESCRAVIDÃO MODERNA NA ÁSIA
SRI LANKA

No Sri Lanka, a premissa da força de trabalho das plantações no Sri Lanka era a escravidão baseada
em castas e o trabalho em servidão, uma vez que os trabalhadores dalit foram trazidos da região Tamil
do sul da Índia na década de 1820 como escravos contratados para trabalhar nas plantações e para
trabalhos de saneamento em áreas urbanas. áreas. Os trabalhadores das plantações passaram a ser
conhecidos como tâmeis de origem indiana ou tâmeis indianos. Os descendentes dos dalits de origem
indiana compreendem a maior parte dos tâmeis indianos (ou comunidades tâmeis indianas DWD) no
setor de plantações. Hoje, o trabalho forçado e explorador continua a ser difundido nas plantações de
chá no Sri Lanka. . O poder e o controle dos kanganis (recrutadores de mão de obra) sobre os
trabalhadores indianos tamil eram imensos. O sistema também aplicou o sistema tundu, em que os
kanganis podiam vender ou transferir os trabalhadores em regime de servidão para outra plantação.
O Sri Lanka é um país de origem, trânsito e destino para o tráfico de seres humanos, particularmente
para o tráfico sexual e trabalho forçado/escravizado. No Sri Lanka, homens, mulheres e crianças são
traficados para trabalho forçado e tráfico sexual, principalmente de áreas rurais, o que equivale ao
tráfico interno. Estima-se que 90.000 mulheres que agora chefiam suas famílias após a morte ou
desaparecimento de homens na guerra civil do Sri Lanka são especialmente vulneráveis ao tráfico. No
Sri Lanka, a Pesquisa de Atividade Infantil (CAS) nacional de 2016, que abrangeu cerca de 4,57
milhões de crianças179 na faixa etária de 5 a 17 anos, identificou 43.714 crianças em trabalho
infantil, constituindo um por cento da população total de 4,57 milhões de crianças na faixa etária de 5
a 17 anos. 17 anos.
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ESCRAVIDÃO MODERNA NA EUROPA

Em 2008, a violência na Itália contra a comunidade cigana aumentou a ponto de o governo de centrodireita declarar estado de emergência nacional. A partir de 2010, o ex-presidente francês Nicholas
Sarkozy devolveu a maioria dos ciganos da Europa Oriental aos seus países de origem. Suas políticas
ciganas criaram altas tensões entre a Comissão da UE e Paris e alienaram ativistas políticos ciganos,
que os denunciaram como “deportações”. Tentativas bem-sucedidas de isolar as áreas ciganas do
resto da comunidade ocorreram na Romênia e na Eslováquia. Os ciganos estão totalmente ausentes
da força de trabalho de muitos setores importantes, especialmente nas áreas de colarinho branco, e
pesquisas do Centro Europeu de Direitos dos Ciganos indicam que 64% dos ciganos em idade ativa
sofreram discriminação no emprego. Mais comumente, os ciganos são rejeitados nas oportunidades
de emprego porque podem ser visivelmente identificados como pertencentes a esse grupo. g. Um
estudo da Fundação Soros de 2011 mostra que apenas 10% dos ciganos na Romênia trabalharam
ininterruptamente nos últimos dois anos (permanente) e 51,5% não trabalharam nos últimos dois
anos (Preoteasa, 2011, p.25). Um inquérito da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia
(FRA, 2012), publicado em maio de 2012, mostra que menos de um em cada três ciganos têm emprego
remunerado e apenas 15% dos jovens adultos ciganos inquiridos concluíram o ensino secundário
geral ou profissional. Educação. Quando perguntados se eles poderiam nomear uma organização que
os ajudaria se tivessem sido discriminados, 86% dos ciganos pesquisados pela Agência dos Direitos
Fundamentais da UE não souberam nomear nenhuma (Pesquisa sobre Minorias e Discriminação da
União Europeia 2009). Além disso, 69 por cento dos inquiridos ciganos consideram que a
discriminação com base na etnia é generalizada no seu país e mais 25 por cento dos inquiridos ciganos
foram vítimas de crimes pessoais (incluindo agressões, ameaças e assédio grave) pelo menos uma vez
no doze meses anteriores. Uma pesquisa conduzida pelo Open Society Institute na Europa Central
revelou que “os entrevistados não ciganos expressaram consistentemente opiniões negativas sobre
os ciganos em geral, descrevendo os ciganos como desonestos, agressivos, anti-higiênicos, sem ética
de trabalho, desempregados, mal educados e propensos à criminalidade”. . Para serem menos
discriminados, os ciganos precisam de acumular mais poder, aderindo a posições políticas e sociaischave. Somente quando os Roma desempenharem um papel mais influente nas estruturas políticas, 15
econômicas e sociais europeias, a discriminação contra eles cessará.

ESCRAVIDÃO MODERNA NA AMÉRICA LATINA

A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe estima que existam aproximadamente 150 milhões de
afrodescendentes na América Latina, compondo cerca de 30% da população total da região e residindo
principalmente no Brasil, América Central e costa norte da América do Sul. Eles também são muito mais
propensos do que os cidadãos de origem europeia a viver na pobreza, ser analfabetos, morrer em uma idade mais
jovem, residir em moradias precárias e sofrer abuso policial. No Brasil, por exemplo, a taxa de analfabetismo era
de 20,8% entre os negros em 1998, contra 8,4% entre os brancos. Essa disparidade se reflete no fato de 67% da
população analfabeta no Brasil ser afrodescendente. Não apenas as diferenças salariais entre brancos e nãobrancos persistem mesmo após o controle por educação e experiência, mas a diferença de renda entre brancos e
não-brancos também tende a aumentar à medida que o desempenho educacional aumenta, o que aponta para a
discriminação racial ativa no mercado de trabalho. a causa das disparidades de renda, não simplesmente
diferenças no desempenho educacional ou experiência de trabalho. Existem, em linhas gerais, quatro tipos ou
grupos principais de afrodescendentes. O primeiro grupo é o que poderíamos chamar de afro-mestiços, que são
descendentes de escravos trazidos durante o período colonial que se integraram ao longo do tempo nos níveis
socioeconômicos mais baixos da sociedade colonial e, mais tarde, nas culturas mestiças dominantes e identidades
nacionais da maioria da América Latina. países. O segundo grupo de afro-latino-americanos também são
descendentes de escravos trazidos durante o período colonial, que – ao contrário dos afro-mestiços –
desenvolveram uma forte identidade de grupo racial e lutaram por direitos coletivos contra a discriminação
racial. Eles tendem a ser predominantemente urbanos. Um terceiro grupo de afrodescendentes na América Latina
são os descendentes de comunidades “quilombolas” cujos ancestrais conseguiram escapar (ou evitar) a
escravidão para estabelecer comunidades fora da sociedade colonial. Esses grupos afrodescendentes
desenvolveram identidades coletivas raciais=culturais distintas daquelas da maioria mestiça dominante e
forjaram uma relação com a terra ou território no período colonial antes do estabelecimento da soberania estatal
sobre as áreas que ocupavam. Historicamente, eles lutaram por direitos coletivos, em particular, em defesa de
terras ou territórios comunais. Quilombos no Brasil, crioulos na Nicarágua e garífunas em Honduras, Nicarágua e
Guatemala são exemplos desse tipo de grupo afrodescendente. Finalmente, em toda a América Central,
encontramos o quarto grupo de afro-latino-americanos que são descendentes de imigrantes das Índias
Ocidentais que chegaram como trabalhadores nas economias de enclave que existiam no final dos séculos XIX e
XX ao longo das costas caribenhas do istmo. . Nos países onde os afrodescendentes não são reconhecidos como
grupos étnicos ou raciais, eles não obtiveram direitos coletivos à terra e à cultura nem direitos antidiscriminação
racial.
BRASIL
No Brasil, os remanescentes de Quilombo são definidos como grupos étnico-raciais que também possuem
trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presumida ascendência negra
relacionada à resistência à opressão histórica sofrida. Quilombo é uma categoria social relativamente recente que
representa uma força social relevante no meio rural brasileiro, dando nova tradução ao que se convencionou
chamar de comunidades negras rurais (mais no centro, sul e sudeste do país) e terras negras (mais no norte e
nordeste), que também começa a penetrar no meio urbano, dando nova tradução a uma variada gama de
situações que vão desde antigas comunidades negras rurais afetadas pela expansão dos perímetros urbanos até
bairros em torno de terreiros de candomblé. Até o momento, não há consenso sobre o número preciso de
comunidades quilombolas no país, mas os dados oficiais são da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial (Seppir) e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), a autarquia
responsável pelo processo administrativo de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação
das terras ocupadas pelos remanescentes de Comunidades Quilombolas.
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NOTÍCIAS DA REGIÃO DA ÁFRICA

FINANCIAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO EM UMA CRISE: A
INTERCONECTIVIDADE DA DÍVIDA, COMÉRCIO, INVESTIMENTOS E FLUXOS
FINANCEIROS ILÍCITOS

Na sexta-feira, 04 de fevereiro de 2022, o Diretor de Programas da TrustAfrica, Briggs Bomba, deu
uma palestra na sessão paralela durante a Cúpula da União Africana (UA) com o tema 'Construindo
resiliência em nutrição no continente africano: Acelere o capital humano, desenvolvimento social e
econômico. A sessão paralela foi organizada pela Campanha Stop the Bleeding (STB). A sessão teve
como tema “Reafirmando a Demanda Popular por uma Agenda Pan-Africana sobre Finanças e
Desenvolvimento”. Embora a COVID-19 tenha tornado mais urgente a necessidade de soluções
globais para os desafios globais, o Norte Global apoiou sem entusiasmo os esforços para melhorar o
acesso equitativo às vacinas. Da mesma forma, as oportunidades para enfrentar os desafios de longa
data da concorrência fiscal prejudicial para estimular a evasão fiscal corporativa, a desigualdade
sistêmica de gênero, o financiamento sustentável da dívida e o enfrentamento das mudanças
climáticas não priorizaram o Sul Global. No ano passado, por meio de seus membros do consórcio, a
Campanha Stop the Bleeding fez demandas apaixonadas por reformas tributárias mínimas globais e
gestão sustentável da dívida. Notavelmente, os Enviados Especiais da UA recomendaram que a UA
desenvolvesse uma posição comum africana para a reforma da arquitectura financeira internacional e
defendesse este objectivo. Alguns dos destaques críticos dos Enviados Especiais da UA incluíram a
implementação das recomendações da Agenda de Acção de Adis Abeba sobre a sustentabilidade da
dívida e a melhoria da mobilização de recursos internos para apoiar o financiamento do
desenvolvimento de África através da intensificação dos esforços para conter os fluxos financeiros
ilícitos e melhorar a cobrança de receitas através do reforço das administrações fiscais.
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NEWS FROM ASIAN REGION
ANÁLISE DO ORÇAMENTO DALIT ADIVASI 2022 NCDHR-DAAA

O NCDHR-DAAA, Índia, trabalha para garantir e fortalecer os direitos dos Dalit e Adivasi por meio
das disposições constitucionais de alocação orçamentária. Faz uma intervenção estratégica na
orçamentação, planeamento, alocação e implementação através de advocacia e investigação, através
de um acompanhamento minucioso dos fundos atribuídos ao abrigo do plano de componente especial
para SC/ST. Ele usa os orçamentos da União e do governo estadual como o principal veículo para os
esquemas de rastreamento e direitos dos dalits. Envolve a advocacia junto aos formuladores de
políticas e executivos para fortalecer as políticas existentes e rastreá-las para responsabilidade e
transparência.
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NOTÍCIAS DA REGIÃO DA AMÉRICA LATINA

CONAQ E ECAM CONSOLIDAM DIAGNÓSTICO DA AGRICULTURA FAMILIAR
QUILOMBOLA EM TERRITÓRIOS DE CAATINGA E CERRADO

A Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ) em
parceria com a Equipe de Conservação da Amazônia (Ecam) dá continuidade ao projeto de
mapeamento e diagnóstico da situação da agricultura familiar quilombola em seis estados da Caatinga
e Cerrado. A nova etapa do projeto, que já começou, tem duração prevista de 15 meses nos territórios
da Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Tocantins e quilombo Mesquita, em Goiás.
Nesta fase, o projeto consolidará o Diagnóstico construído na primeira etapa, além de fornecer os
dados com incidência política junto aos quilombos mapeados, parceiros da sociedade civil e órgãos
públicos. Também será realizada uma série de webinars remotamente para apresentar os dados
coletados em cada estado em articulação com instituições fundamentais para o fortalecimento da
agricultura familiar quilombola, os eventos serão transmitidos pelas redes CONAQ e Ecam.
Nesta fase, o projeto segue utilizando a tecnologia ODK (Open Data Kit) para coleta de dados, a
ferramenta também foi utilizada pela CONAQ e Ecam durante a execução dos projetos Novas
Tecnologias e Povos e Mundos Tradicionais e Compartilhados e no primeiro etapa do projeto AFQ.
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NOTÍCIAS DA REGIÃO EUROPEIA
COMISSÃO EUROPEIA DIVULGA PESQUISA ANUAL DE CRESCIMENTO
SUSTENTÁVEL (ASGS) 2022

A 24 de novembro de 2021, a Comissão Europeia publicou a Pesquisa Anual de Crescimento
Sustentável 2022, acompanhada do projeto de Relatório Conjunto de Emprego 2022 (entre outros
anexos), lançando assim o Semestre Europeu 2022. Leia aqui a resposta da Rede ERGO à ASGS 2022..

PRÓXIMOS EVENTOS
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ATUALIZAÇÕES DA ONU

O Fórum Global de Comunidades Discriminadas De acordo com os ODS deste ano em análise,
por Trabalho e Descendência (GFOD) é o temos o privilégio de nomear indivíduos de
mecanismo global de coordenação e engajamento nossa rede para trazer sua experiência para o
do Grupo de Partes Interessadas de Comunidades nível global. Estamos cientes de vários
Discriminadas por Trabalho e Descendência (SG relatórios, publicações e eventos da perspectiva
CDWD) representado entre outros 21 grupos no da CDWD que nossos membros produziram:
engajamento auto-organizado da sociedade civil da ODS 4 - Educação de qualidade
ONU mecanismo chamado Mayor Group and Other ODS 5 - Igualdade de gênero
Stakeholders (MGoS).
ODS 14 - Proteja a vida debaixo d'água
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS 15 -Combater a desertificação, a
(ODS) e a Agenda 2030 foram adotados em 2015 e degradação da terra e a perda da biodiversidade
nos fornecem uma agenda visionária para melhorar ODS 17 - Parceria para a Justiça Global, por
todos os aspectos da vida. No entanto, a agenda exemplo. comércio e sistema financeiro
carece de reconhecimento das Comunidades Entre em contato com seus membros em
Discriminadas pelo Trabalho e Descendência antecipação à nossa próxima reunião de rede do
(CDWD), apesar de representarem um dos maiores GFOD, teremos que finalizar nossos indicados.
e mais marginalizados grupos sociais do mundo.
Este processo é um processo competitivo onde
Em preparação e antecipação do Fórum Político de cada membro do grupo MGoS pode nomear
Alto Nível (HLPF) em julho de 2022, os webinars delegados e os participantes são escolhidos com
em inglês, francês e espanhol organizaram o Mayor base no sexo, geografia, idade, primeira
Group and Other Stakeholders:
participação na AGE e relevância do tema.
·Webinar em inglês e apresentação em inglês
CHAMADA ABERTA PARA CANDIDATURA
·Webinar em espanhol e apresentação em espanhol
PARA PALESTRANTES DA NOSSA REDE
·Webinar em francês e apresentação em francês
ATÉ 28 DE FEVEREIRO DE 2022
Os webinars são um excelente guia para iniciantes
no processo de VNR, que encorajamos você a
distribuir, usar e modificar as apresentações do
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PowerPoint como achar melhor.
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O FÓRUM DE PARCERIA ECOSOC OCORREU EM 02 DE FEVEREIRO DE 2022 SOB O
TEMA “RECONSTRUINDO MELHOR DA DOENÇA DE CORONAVÍRUS (COVID-19)
ENQUANTO AVANÇA NA IMPLEMENTAÇÃO COMPLETA DA AGENDA 2030 PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL”.

Além do nosso evento oficial, nossa contribuição pré-fórum para o ECOSOC Partnership Forum pode
ser encontrada aqui, destacando a importância de reconhecer as Comunidades Discriminadas por
Trabalho e Descendência e destacando as consequências devastadoras que a crise do COVID-19 teve
para os mais vulneráveis. Focar no acesso à água e saneamento, formas modernas e tradicionais de
escravidão, igualdade de vacinas, educação, lacuna digital e discriminação e violência de mulheres e
pessoas com outras características interseccionais é assustador. Nossa contribuição, juntamente com
todas as outras contribuições das partes interessadas, resultou na elaboração de um resumo da
consulta global online às partes interessadas, que menciona a maioria das nossas preocupações de
maneira construtiva e geral, você pode encontrar o relatório completo aqui.
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DECLARAÇÃO DE ABERTURA POR
SUA EXCELÊNCIA,
EMBAIXADORA MARIA BASSOLS,
VICE-EMBAIXADOR DA MISSÃO
PERMANENTE DA ESPANHA JUNTO ÀS
NAÇÕES UNIDAS
NOTER:
CHAMADA PARA MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE PARA SER UM PALESTRANTE E
CONTRIBUINTE PARA O PROCESSO HLPF 2022. AS PRIMEIRAS REUNIÕES OFICIAIS
SOB O HLPF OCORRERÃO EM ABRIL DE 2022, UN DESA PUBLICARÁ MAIS
INFORMAÇÕES EM BREVE. A GFOD TEM O PRIVILÉGIO DE NOMEAR PESSOAS DA
NOSSA REDE PARA LEVAR SUA EXPERIÊNCIA AO NÍVEL MUNDIAL!
CONHECER PESSOAS CDWD
Esta seção lhe dará uma visão geral das comunidades DWD e membros DWD proeminentes que
desempenharam um papel importante para os direitos das comunidades discriminadas no trabalho e
na ascendência. Esta seção será apresentada por Nakia, a Pantera, nossa mascote DWD.

CONHEÇA O GUERREIRO CDWD DO MÊS
DR. B. R. AMBEDKAR

Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, nascido em uma
família de antigos "intocáveis", foi um jurista,
economista e reformador social indiano que
lutou contra a discriminação econômica e social
contra dalits na sociedade hindu indiana, e mais
tarde renunciou ao hinduísmo e inspirou o
movimento budista Dalit. Ambedkar foi um
estudante prolífico, obtendo doutorado em
economia pela Universidade de Columbia e pela
London School of Economics, ganhando
reputação como acadêmico por suas pesquisas
em direito, economia e ciência política. Ele
chefiou o comitê de redação da constituição
indiana e se tornou o primeiro ministro da Justiça
do país. Aprenda mais sobre ele, aqui..
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