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MULHERES DE COMUNIDADES DISCRIMINADAS POR
TRABALHO E DESCENDÊNCIA E A PANDEMIA
Discriminação
baseada
no
trabalho
e
descendência (DWD) é a terminologia da ONU
para discriminação de castas. O termo tem sido
usado por vários órgãos de direitos humanos da
ONU, incluindo órgãos de tratados e relatores
especiais, reafirmando que essa forma de
discriminação é proibida pela lei internacional de
direitos humanos. Continua sendo uma das
violações de direitos humanos mais abrangentes,
prevalecendo há décadas e afetando quase 260
milhões de pessoas em todo o mundo. Muitas
vezes incompreendido como um conceito do sul da
Ásia, é uma realidade para muitos países em todo o
mundo: a maior concentração de comunidades
afetadas está no sul da Ásia, e também há
comunidades afetadas na África, Oriente Médio e
diáspora. É usado como um mecanismo para
organizar
socialmente
pessoas
que
são
severamente discriminadas e restritas no acesso a
recursos e oportunidades socioeconômicos e
políticos. Este sistema implica não apenas a
negação da igualdade e da liberdade, mas também
a negação dos direitos humanos básicos. Com base
na ocupação e descendência, pode ser definida
como “qualquer distinção, exclusão, restrição ou
preferência baseada em status herdado, como
casta, incluindo ocupação atual ou ancestral,
família, comunidade ou origem social, nome, local
de nascimento, local de residência, dialeto e
sotaque que tenha por objeto ou efeito anular ou
prejudicar o reconhecimento, gozo ou exercício,
em pé de igualdade, dos direitos humanos e
liberdades fundamentais nos campos político,
econômico, social, cultural ou qualquer outro da
vida pública”. Esse sistema hierárquico coloca os
indivíduos em uma hierarquia social baseada nas
noções de pureza e poluição. Os que estão na base
dessa estrutura hierárquica são as comunidades
mais excluídas não apenas nos processos
socioculturais, mas também nos domínios político
e econômico.

Eles continuam a ser submetidos a diferentes
formas de “intocabilidade” ou deficiências sociais
com base em seu nascimento em “casta inferior”. O
estigma social e cultural de impureza e poluição os
coloca em uma posição vulnerável. Como bem
apontado no Relatório do Relator Especial sobre o
direito humano à água potável e ao saneamento, o
estigma pode ser entendido “como um processo de
desumanização,
degradação,
descrédito
e
desvalorização de pessoas em determinados
grupos populacionais, muitas vezes baseado em
um sentimento de desgosto” . Esse estigma
envolve a segregação social generalizada das
pessoas por ela afetadas, por espaços de vida
segregados e por confiná-los a empregos
degradantes dos quais não podem se libertar. As
mulheres dessas comunidades excluídas sofrem
muitas formas de discriminação decorrentes de
sua baixa posição social no sistema de castas. Eles
ficam ainda mais marginalizados, excluídos e
discriminados. O nexo de casta, classe e gênero
coloca as mulheres em uma posição triplamente
desvantajosa
e
as
torna
extremamente
vulneráveis. Eles são a comunidade mais
marginalizada e enfrentam múltiplas formas de
exploração e discriminação nas esferas pública e
privada.
A nova pandemia de Coronavírus ou COVID-19
surpreendeu o mundo com sua singularidade,
alcance e impacto. Embora a pesquisa e a análise
tenham se concentrado principalmente nas perdas
econômicas globais e nos desafios futuros para
governos e formuladores de políticas, é
importante esclarecer a situação das pessoas mais
pobres
e
marginalizadas
que
foram
desproporcionalmente impactadas devido à sua
ocupação e descendência. Esta edição tem como
objetivo discutir a posição das mulheres CDWD
durante a pandemia.
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SITUAÇÃO NA ÁFRICA

O COVID-19 desencadeou a segunda maior crise em uma década e possivelmente a pior recessão de todos os
tempos, enquanto muitos países ainda não se recuperaram da crise financeira de 2008. Estes são tempos sem
precedentes que aumentarão drasticamente as desigualdades e terão impactos severos sobre as pessoas nos
países em desenvolvimento. A pandemia atingiu com mais força aqueles que não têm acesso à saúde, que não
têm uma rede de proteção social para se apoiar, que não têm direito a licenças médicas, estão em condições
precárias de trabalho, não têm acesso a títulos de terra e aqueles com maiores responsabilidades de cuidado
não remuneradas. Entre os mais impactados por esta pandemia e suas consequências estão os pequenos
agricultores pobres, muitos dos quais são mulheres. Embora sejam muito vulneráveis, os pequenos
agricultores também mostram uma incrível resiliência e apoiá-los é uma maneira fundamental de ajudar a
atender às necessidades alimentares das pessoas. Já em 2019, 135 milhões de pessoas foram consideradas
com insegurança alimentar aguda. O PMA alertou para a fome de “proporções bíblicas”, devido ao COVID-19,
que pode levar a um aumento de pessoas com insegurança alimentar aguda para 265 milhões de pessoas. A
FAO estima que, se a recessão global prevista provocar uma redução na taxa de crescimento do produto
interno bruto (PIB) entre dois e dez pontos percentuais em todos os países em 2020, então o número de
pessoas subnutridas nos países importadores líquidos de alimentos aumentaria em 14,4 milhões para 80,3
milhões.
Os bloqueios pandêmicos do COVID-19 e os desafios e restrições de mobilidade entrincheiraram ainda mais as
mulheres na periferia da curva de produção. As mulheres não são capazes de produzir alimentos nos níveis
necessários e não podem acessar os mercados para vender esses alimentos, que muitas vezes é sua principal,
se não única, fonte de renda. Para alguns países como Uganda, o único meio de transporte permitido são as
bicicletas, que a maioria das mulheres não possui ou não pode andar devido a costumes sociais restritivos.
Além disso, caminhar expõe as mulheres à violência; por exemplo, o pessoal de segurança está batendo nos
cidadãos para aplicar as medidas de bloqueio do COVID-19 em alguns países como Uganda. As mulheres
tendem a receber menos por seus produtos, principalmente quando forçadas a vender para fundos de
emergência para pagar as despesas de saúde e a sobrevivência dos membros da família. Por fim, como a
contribuição das mulheres para a força de trabalho é muitas vezes oculta, suas necessidades são excluídas nas
análises, o que, por sua vez, significa que elas são mal atendidas por políticas e ações governamentais.
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SITUAÇÃO NA ÁFRICA
AS MULHERES SÃO DESPROPORCIONADAMENTE IMPACTADAS:

AS MULHERES AGRICULTORES EM PEQUENA ESCALA SUPORTARÃO O PESADO DA
CRISE, EM PARTE PORQUE TAMBÉM SÃO FREQUENTEMENTE RESPONSÁVEIS PELO
CUIDADO DE CRIANÇAS, DOENTES E IDOSOS. ISSO SIGNIFICA QUE AUMENTARAM A
EXPOSIÇÃO AO COVID-19, QUE TEM IMPLICAÇÕES PARA A PRODUÇÃO DE
ALIMENTOS, PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO INFANTIL. AS MULHERES TÊM
UM PAPEL CENTRAL NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUAS FAMÍLIAS,
AINDA TÊM A PROPRIEDADE LIMITADA DA TERRA E ENFRENTAM DESAFIOS NO
ACESSO A CRÉDITO E TECNOLOGIAS MELHORADAS.

A TRUST AFRICA INSTA A:
1. Fornecer alimentos e subsídios em dinheiro, garantindo que as mulheres possam acessá-los e se beneficiar deles.
Em algumas regiões, como a África Ocidental, a época de escassez está se aproximando rapidamente (maio a
setembro); se a assistência alimentar prevista nos planos de resposta dos países não for entregue a tempo, a
segurança alimentar e nutricional da população ficará comprometida. Esses planos devem cobrir as
necessidades alimentares das populações rurais e urbanas.
2. Os mecanismos de resposta no continente precisam ser guiados por análises de gênero para identificar e
responder às necessidades únicas de diferentes grupos de mulheres e jovens que não são homogêneos.
3. Garantir que dados de gênero sobre a contribuição de mulheres agricultoras de pequena escala em diferentes
países do continente estejam disponíveis, analisados e acionáveis. Todas as intervenções devem considerar a
desagregação dos dados por sexo, idade e outros indicadores-chave. Estes devem ser considerados na coleta de
dados, análises e relatórios.
4. Fortalecer as cooperativas de mulheres e garantir sua participação nos processos de tomada de decisão, para
que seus problemas nos sistemas alimentares sejam representados da maneira mais prática, segura e
significativa possível.
5. Abordar as restrições financeiras, inclusive para as PME. Envolver financiadores para reestruturar empréstimos
agrícolas. Pense em modalidades alternativas para mulheres que têm bens limitados para garantia. Apoiar
grupos de poupança agrícola.
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SITUAÇÃO NA ÁSIA

A discriminação de gênero cruza-se com Ocupação e Descendência, o que significa que mulheres
de comunidades estigmatizadas e excluídas experimentam desvantagens e vulnerabilidades
extras. Em muitos casos, as comunidades DWD não são reconhecidas por seus governos e não se
beneficiam de políticas e programas direcionados que possam apoiar seu bem-estar e
desenvolvimento.

BANGLADESH

Bangladesh tem aproximadamente 6,5
milhões de grupos DWD pertencentes a
mais de 80 comunidades, identificados
como tal por suas ocupações. O sistema
baseado em castas persiste apesar da
proibição constitucional de discriminação
baseada em castas de Bangladesh (os
artigos 27 e 28 estabelecem princípios de
igualdade para todos os cidadãos). 56,
Crianças-5) de comunidades DWD foram
positivas para COVID-19, das quais nove
pessoas morreram (Hossain, 2020). Como
em outros países da região, as comunidades
DWD em Bangladesh realizam os trabalhos
impuros tradicionalmente “repassados” em
áreas urbanas, como varrer ruas, limpar
manualmente e enterrar os mortos. Eles
vivem em colônias congestionadas, favelas
ou assentamentos informais com acesso
limitado a serviços básicos. Eles perderam
seus
meios
de
subsistência
instantaneamente com a imposição do
bloqueio. O governo anunciou assistência
direta em dinheiro para trabalhadores do
setor informal e uma doação direta em
dinheiro de BDT 2.500 (US$ 30) para 5
milhões de famílias pobres.

No entanto, não se sabe o número de
beneficiários dalits, muito menos quantas
mulheres dalits foram alcançadas por esta
ajuda. A discriminação de castas afeta tanto a
população hindu quanto a muçulmana em
Bangladesh e perpetua a armadilha da pobreza
na qual a população está presa. Meninas e
mulheres dalit em Bangladesh muitas vezes
são vítimas da prostituição e são traficadas
como
trabalho
escravo.
Apesar
das
'vulnerabilidades e riscos pré-existentes das
mulheres causados pela pobreza e falta de
segurança social, elas não se qualificaram para
quaisquer medidas especiais ou adicionais.
menores de 18 anos) aumentou durante a
pandemia de COVID-19 em Bangladesh. A
organização Odhikar informa que entre
janeiro e setembro de 2020, um total de 919
mulheres e crianças foram vítimas de estupro,
sendo 325 mulheres e 569 crianças. Quando o
governo anunciou um “feriado geral” (seu
termo para bloqueio), muitos trabalhadores
perderam seus empregos. As conseqüentes
dificuldades econômicas, juntamente com a
vida
em
acomodações
apertadas,
intensificaram as frustrações e os ânimos que
resultaram em violência contra mulheres e
5
meninas.

SITUAÇÃO NA ÁSIA
INDIA

A Índia implementou a Lei de Gerenciamento de Desastres para conter a propagação do vírus e
fornecer comida e abrigo imediatos dos fundos estaduais e nacionais de desastres. A avaliação de
inclusão do estudo do pacote de alívio COVID-19, DELAYED & DENIED: Injustice in COVID-19
alívio, 202 realizado pela Campanha Nacional de Direitos Humanos Dalit (NCDHR) na Índia
revelou lacunas preocupantes. Por falta de documentos exigidos, uma proporção considerável de
comunidades Dalit e Adivasi (indígenas) não conseguiu acessar os programas de proteção social, o
canal para transferir assistência de socorro aos beneficiários. A avaliação abrangeu 21.431 famílias
Dalit e 2.102 famílias Adivasi em oito estados. Alguns dos esquemas de proteção social do governo
da Índia, como Jan Dhan Yojana e Ujjawala Yojana, eram direcionados às mulheres. No entanto, a
maioria dos esquemas era de natureza universal e não oferecia assistência especial ou adicional às
comunidades e mulheres Dalit e Adivasi, apesar da disponibilidade de dados governamentais sobre
pobreza multidimensional e privação entre esses grupos. Vale a pena mencionar que alguns
estados como Delhi anunciaram pensões aumentadas para os pensionistas dalits e adivasi, inclusive
para as viúvas, embora poucos dalits residam em áreas urbanas como Delhi. Para aumentar a
miséria dos dalits e adivasi que não receberam ajuda do governo, o Movimento Nacional Dalit pela
Justiça e toda a Índia Dalit Mahila Adhikar Manch, os dois movimentos sob a égide do NCDHR,
registraram um aumento acentuado nos crimes de casta contra a comunidade e mulheres Dalit
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durante o bloqueio. Muitos outros casos e relatórios foram registrados e tratados pelos membros
da sociedade civil da Rede de Defensores dos Direitos Humanos Dalit.

SITUAÇÃO NA ÁSIA
INDIA

Por exemplo, em Vijaywada, uma mulher Dalit grávida de nove meses que precisava descer 250
degraus de sua casa no topo da colina para obter o essencial diário foi mandada de volta de mãos
vazias por ser uma Dalit. Uma empregada doméstica em Saharanpur, Uttar Pradesh, foi
repetidamente espancada por falar quando lhe foi negada rações. Vários casos de estupro coletivo
foram relatados em Uttar Pradesh. Em um caso horrível, uma mulher Dalit foi mantida refém por
cinco pessoas influentes de uma aldeia por oito horas no dia de seu casamento e estuprada várias
vezes, enquanto no distrito de Hathras de Uttar Pradesh depois de ser estuprada e assassinada
por homens da casta dominante, o corpo de uma jovem de 19 anos foi cremado pela polícia sem o
consentimento de sua família.
16,2% da população da Índia é Dalit e 8,2% são Adivasi. Há 97,9 milhões de mulheres Dalit e 103,5
milhões de homens; há 51,9 milhões de mulheres Adivasi e 52,4 milhões de homens (Censo
Populacional 2011). A Constituição da Índia proibiu a “intocabilidade” em 1948 e a tornou uma
ofensa punível sob várias leis subsequentes. No entanto, apesar da existência de políticas e
programas direcionados do governo e ações afirmativas em apoio ao bem-estar e
desenvolvimento de Dalits e Adivasi, praticamente falando, os responsáveis por ataques a Dalits
ainda gozam de impunidade, enquanto a pobreza de Dalit e Adivasi aumentou juntamente com
novos formas de discriminação de castas, a existência de brechas sistêmicas e tolerância de crimes
de casta. Enquanto isso, Dalits e Adivasi permanecem presos na pobreza multifacetada histórica e
intergeracional. Quanto aos migrantes, a crise migratória foi exacerbada pelo bloqueio nacional
que violou o direito à vida com dignidade de milhões de trabalhadores migrantes. Impressionantes
77% da força de trabalho da Índia (três em cada quatro trabalhadores) se enquadram na categoria
de emprego vulnerável (Banco Mundial, 2019). Migrantes sazonais – os trabalhadores que migram
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temporariamente são uma das maiores e mais vulneráveis forças de trabalho da Índia. Os números
dos migrantes sazonais variam de 15,2 milhões a 55 milhões.

INDIA
Eles são em grande parte impulsionados pela pobreza e angústia, sendo a maioria sem terra, ou
agricultores de pequena escala e marginais que não têm oportunidades de subsistência após a colheita.
23,1% e 18,6% dos migrantes sazonais vêm das comunidades Dalit e Adivasi, respectivamente. Eles têm
pouca educação e poucos ou nenhum patrimônio. A vulnerabilidade dos migrantes é agravada por sua
identidade de casta, pois a maioria pertence a categorias como Outras Castas Atrasadas, Castas
Programadas e Adivasi, porque a casta determina a riqueza, a renda e o nível de remessa. (Venugopal, J,
Samuel e Kidwai, 2020) As mulheres são particularmente afetadas, pois muitas vezes são responsáveis 
por obter comida e água. Alguns migrantes retornados disseram que esperam horas na torneira da
aldeia porque as famílias de castas dominantes têm acesso primeiro.

VOCÊ SABIA?
*65% das famílias de mulheres solteiras/viúvas
(HHs) não foram registradas sob o Ayushman
Bharat para acessar testes e tratamento gratuitos
para COVID-19.
*68% das mulheres/viúvas solteiras não foram
registradas sob o Pradhan Mantri Ujjwala Yojana
(Recarga de gás grátis por 3 meses)
*59% das mulheres solteiras/viúvas HHs não foram
registradas no esquema de emprego rural principal
para receber salários aprimorados (de 202 rúpias),
embora 73% dos trabalhadores migrantes da Casta
Programada (SC) sejam mulheres e 72% da Tribo
Programada (ST) trabalhadores são mulheres
(Censo 2011). *83,55% trabalhadores SC ganham
menos de INR 5000; e apenas 11,74% ganham
entre 5.000 e 10.000 rúpias.
*86,53% dos trabalhadores da ST ganham menos
de 5.000 rúpias.
*61% das mulheres solteiras/viúvas HHs não estão
registradas sob Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana,
que forneceu uma transferência em dinheiro de
500 rúpias por três meses para titulares de contas
do sexo feminino.
*52% das mulheres solteiras/viúvas com filhos de 0
a 6 anos não receberam atendimento do ICDS
(Serviço Integrado de Desenvolvimento Infantil).
*30% das mulheres solteiras/viúvas receberam
uma cota parcial de grãos grátis no âmbito do
programa nacional de segurança alimentar.
*12% dos AFs SC e 12% ST tinham pensionistas
viúvos mas 68% dos CS e 59% dos pensionistas ST
não tinham recebido a ajuda ex-gratia.

Ouça suas
histórias!
Shakuntala, uma ex-limpadora manual, da vila de
Chamari, no distrito de Bulandsher, em Uttar Pradesh,
Índia, mãe de oito filhos, está visivelmente
desanimada quando nos aproximamos. Com muitas
bocas para alimentar e um marido asmático, sua
situação é desesperadora durante o bloqueio do
COVID-19. Quando perguntada se ela recebeu alguma
assistência pública durante o bloqueio, ela disse que
não, mas reconheceu o apoio alimentar que recebeu
de sua vizinhança. “Kuch laabh nahi mila hamein, aur
bhooka marr rahein hain”, (estamos morrendo de fome
porque nenhum socorro público chegou até nós) ela
retruca, referindo-se à situação de fome aguda na
casa. O apoio dos vizinhos poderia fornecer refeições
ocasionais. A condição de seu marido se deteriorou e
ela não pôde procurar atendimento médico durante
o bloqueio. “Kuch bhi toh nahi socha sarkar ne hamare
liye”, (o governo não nos considerou nada), ela diz. E,
apesar de ter o cartão de racionamento, ela não
recebeu provisões nos últimos seis meses, acrescenta.
“Apni pareshani kisko bata de? Jab Sarkara nahi sunti
to garib aadmi kya sunengey hamari samasya” (A
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quem devemos ir com nossa situação? Se o governo
não se incomodar, quem mais iria?), ela lamenta.

SITUAÇÃO NA ÁSIA
NEPAL
No Nepal, os Dalits constituem 13% da população do país, dos quais 50% são mulheres. Eles são
divididos em 'Hill Dalits' e 'Madhesi Dalits', principalmente com base em fatores geográficos e
culturais. A primeira Comissão para Dalits foi criada em 1963 e a discriminação baseada em
castas foi abolida. No entanto, as mulheres continuam a sofrer devido à casta, gênero e
patriarcado. Em maio de 2011, o Parlamento Provisório aprovou a Lei de Eliminação e Punição de
Crimes de Discriminação e Intocabilidade Baseada em Castas. Apesar disso, o casteísmo continua
prevalecendo na sociedade nepalesa e os dalits são considerados “intocáveis”.16 42% dos dalits
no Nepal vivem abaixo da linha da pobreza (Paudal & Nikarthil, 2020) e a maioria sobrevive com
salários diários. A pandemia os roubou dessa fonte de renda. Uma rápida avaliação realizada pela
Feminist Dalit Organization (FEDO) revelou que a maioria das mulheres Dalit não tinha fonte de
renda e enfrentava problemas devido à escassez de alimentos. Os pacotes de ajuda não podiam
ser facilmente acessados pelas comunidades devido à distância de seus assentamentos dos
pontos de distribuição e ao compartilhamento de informações irregulares. Apesar do
conhecimento das vulnerabilidades pré-existentes das comunidades Dalit e das mulheres em
particular, os pacotes de ajuda do governo pouco fizeram para atender às suas necessidades
básicas durante os prolongados bloqueios. O impacto foi particularmente grave para mulheres
com deficiência e famílias de mulheres trabalhadoras com membros que vivem com deficiência.
Outros pacotes de estímulo socioeconômico foram introduzidos, mas não fizeram nenhuma
provisão adicional para as necessidades das mulheres dalit e grupos vulneráveis que sofreram
desproporcionalmente como resultado. Destituídos socioeconômicos e sem terra, os dalits com
deficiência correm grande risco de passar fome e inanição devido às múltiplas barreiras que
enfrentam no acesso a serviços básicos. Devido à falta de dados desagregados sobre pessoas com
deficiência, os governos locais não tinham planos concretos sobre como apoiá-los durante o
bloqueio. Os casos de violência de casta e de gênero continuaram a aumentar durante a
pandemia. Em um estudo realizado pela Samata Foundation, 56 casos de discriminação com base
em castas foram relatados durante o período de bloqueio de três meses. Entre eles, oito
incidentes de discriminação com base em castas ocorreram nos centros de quarentena. Uma
mulher dalit foi espancada por um presidente de ala durante a coleta de ajuda no distrito de
Mahottari, no Nepal. Da mesma forma, Kalpana Nagari e Kalawati Audi, duas mulheres dalit do
município de Godavari, enfrentaram discriminação quando seus parentes testaram positivo para
COVID-19 após retornarem da Índia. A Fundação KIOS informou que, durante o bloqueio, os
escritórios da administração da polícia foram negligentes no registro dos casos de discriminação
baseada em casta e violência de gênero contra mulheres dalit. Em 23 de maio de 2020, o corpo de
uma menina dalit de 12 anos foi encontrado pendurado em uma árvore, um dia depois que líderes
comunitários do distrito de Rupandehi ordenaram que um homem de 25 anos de uma casta
diferente, que a havia estuprado, casar-se com ela como seu “castigo”. Em vez de prender o
estuprador, os líderes comunitários decidiram deixá-lo se casar com ela. Alguns casos de estupro
e discriminação também foram registrados pela Feminist Dalit Organization (FEDO).
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SITUAÇÃO NA ÁSIA
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 não-dalits 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 mais10
discriminação e dificuldades para administrar o trabalho doméstico, 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.

Ouça suas histórias!
No pequeno assentamento Dalit às margens do rio Tinau, na área de Satyawati, Tara Pariyar vive em uma casa de um
cômodo com seus cinco membros da família. Ela tem se preocupado mais com suas filhas do que consigo mesma
durante o bloqueio. A Sra. Pariyar costumava fazer alfaiataria e seu marido recebia seu salário diário no setor de
construção, mas agora ambos perderam sua renda devido ao bloqueio. A Sra. Pariyar está grávida e eles se
preocupam em colocar comida na mesa. A Sra. Pariyar tem uma filha com deficiência intelectual que precisa de
assistência pessoal contínua. Tem sido muito desafiador quando ela pede comida. Dona Pariyar, com lágrimas nos olhos,
diz que sua filha pede comida o dia inteiro: ela não sabe que há confinamento. Grávida de nove meses, a Sra. Pariyar
também sofre de asma. Ela também foi diagnosticada como deficiente em nutrientes necessários, juntamente com
pneumonia. A precariedade causada pelo bloqueio significa que a fome representa uma ameaça maior às suas vidas do11
que o próprio COVID-19.

SITUAÇÃO NA EUROPA

A situação durante a pandemia do povo cigano, as comunidades DWD na Europa, é uma preocupação real.
Eles sofrem discriminação e estigmatização que em grande parte não são reconhecidos pelo discurso e
prática global de direitos humanos. O povo cigano está sujeito ao anticiganismo que pode se manifestar em
atitudes anti-ciganas, estereótipos negativos predominantes na esfera pública e discurso de ódio (Nikarthil,
2019). A situação de vulnerabilidade e desigualdade que afeta a população cigana já era alarmante antes da
crise do COVID-19. Um estudo da população cigana na Espanha em 2018 sobre seu emprego e pobreza
descobriu que a pobreza e a exclusão social afetaram mais de 80% da população cigana, com 46% vivendo
em extrema pobreza. Mais de 9.000 famílias ciganas na Espanha foram encontradas vivendo em moradias
precárias que não atendem aos padrões básicos de habitabilidade. A taxa de desemprego chegou a 52%
(mais de três vezes a taxa de 14,5% encontrada na população em geral). As mulheres ciganas estavam em
clara desvantagem, com uma taxa de emprego de apenas 16%. Como a venda ambulante é a forma de
trabalho mais prevalente para os ciganos e 47% são autônomos, eles foram muito atingidos pelos
bloqueios. Apenas 32% das famílias ciganas muito pobres recebem pagamentos de assistência social
(Impacto da crise do COVID-19 na população cigana, 2020). Não foi possível avaliar com precisão o ônus
dos impactos do COVID 19 sobre homens e mulheres ciganos e seu acesso aos serviços de saúde, pois
esses dados não estão disponíveis. Um estudo da União Europeia sobre o impacto de gênero do COVID-19
observou que a interrupção e as restrições aos serviços de saúde reprodutiva afetariam algumas
comunidades mais do que outras, incluindo mulheres que vivem na pobreza, mulheres com deficiência,
mulheres ciganas, mulheres migrantes indocumentadas, adolescentes, pessoas transgênero , e mulheres
em risco ou que são sobreviventes de violência doméstica e sexual. Por exemplo, na Bulgária, Romênia e
Sérvia, os projetos de apoio à saúde sexual e reprodutiva de meninas e mulheres ciganas foram suspensos
(WENHAM, 2020). Um relatório do Conselho da Europa (2020) observou o contínuo discurso de ódio,
discriminação e estigmatização contra grupos minoritários, especialmente comunidades ciganas, durante a
12
pandemia (Marsal, Ahlund e Wilson, 2020).

SITUAÇÃO NA AMÉRICA LATINA
No Brasil, América do Sul, o COVID-19 devastou as comunidades quilombolas, exacerbando os impactos
contínuos sobre elas de poluição, invasão e falta de serviços públicos de saúde. Quilombolas são descendentes
de escravos africanos que se estabeleceram em partes remotas do Brasil para fugir de seus opressores no século
XVI. Quilombolas são encontradas em todo o Brasil, incluindo vastas extensões da bacia amazônica. Suas
vulnerabilidades geográficas e históricas não são incluídas nas estatísticas do governo, uma falha que levou à
ausência de políticas e programas direcionados para atender seus direitos e necessidades. A falta de
reconhecimento os privou de amenidades humanas básicas de transporte rodoviário, água, eletricidade,
telefone ou serviços de saúde, ao mesmo tempo em que enfrentam ameaças existenciais de fazendeiros,
garimpeiros e madeireiros. Em julho de 2020, o governo federal aprovou uma lei destinada a proteger as
comunidades indígenas e quilombolas durante a pandemia, mas não garantiu acesso a água potável, materiais de
higiene, leitos hospitalares e ventiladores mecânicos. 30 Apesar da urgência, essa demora e a falta de ação do
Estado resultaram em mil mortes de quilombolas. Existem poucos dados oficiais sobre infecções e mortes por
COVID-19, mas algumas estimativas colocam a taxa de mortalidade entre os quilombolas em quatro vezes a
média nacional. Isso fez com que os quilombolas fossem priorizados para a vacinação, um tema que faz parte da
luta maior para gerenciar o Covid 19 no Brasil.

Não disponibilidade do Medicare para pacientes com COVID
Sonia Castro diz que sua família ficou em auto-isolamento por dois meses no território de Jambuaçu, no estado do
Pará. Ela conta como eles acabaram adoecendo, sua condição piorando pouco a pouco sem a devida atenção médica.
“Estávamos em nossa casa em isolamento. Como o estado de saúde deles piorou, tive que chamar uma ambulância e
fomos transferidos para Belém, capital do estado”, explica Castro. Os outros moradores de sua comunidade temiam que
fossem infectados com COVID-19. Por causa disso, diz Castro, ela teve que buscar seus filhos de lancha – eles estavam
esperando em uma ponte longe da comunidade. Essa jornada assustadora foi feita para impedir a interação com os
outros. “Fiquei desesperada, porque pensei que perderia meus filhos e senti que estava sendo discriminada por causa do
vírus. “O pior é que não havia leito hospitalar disponível para um paciente positivo, nem ambulância, e como resultado,
as pessoas morreram. A gente mora na zona rural, é fácil conseguir frutas, pegar um açaí e preparar uma farinha de
tapioca no local onde é feito, e assim a gente consegue sobreviver. Mas com o vírus, se não conseguirmos ajuda do
governo, não sobreviveremos.” Disse Castro

13

NOVIDADES DO MÊS PASSADO
FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA ALTERNATIVA 2022 E WORKSHOP
ANDS/GFOD EM DAKAR, SENEGAL, 22 A 25 DE MARÇO DE 2022
De 21 a 25 de março de 20222, o World Water Alternative Forum (WWAF) foi realizado em Dakar, Senegal,
para fornecer um espaço para grupos cívicos discutirem os desafios comunitários e nacionais na realização do
direito humano à água. O fórum tem como objetivo desenvolver propostas que garantam a gestão e governança
inclusiva dos sistemas hídricos.
O dia 21 de março de 2002 começou com uma grande marcha popular pelo direito à água e para mostrar nosso
repúdio às políticas de privatização e espoliação da cidade e do país senegaleses.
No dia 22 de março, há uma grande abertura oficial e conferência de imprensa no CICES em Dakar, Senegal
sobre o direito à água e saneamento na presença do representante do prefeito de Dakar, TBC Forum Social
Sénégalais, Coumba Touré, Africans Raising, Ebrima Sall, Trust Africa, Paul Divakar, Diretor Executivo do The
Inclusivity Project, membros do ANDS Ibrahim Ag IB Altana, Brahim Ramdane, Rhaichatou Altana, Aboubekrine
El Jera, Abda Wone e Johannes Butscher, Diretor de Defesa da ONU no Fórum Global de Comunidades
Discriminadas em Trabalho e Descida (GFoD). A água é um bem comum. Dadas as circunstâncias da pandemia, o
FAME 20222 em Dakar teve um formato híbrido para permitir a participação virtual.
Em conjunto com a nossa participação no Fórum Mundial da Água (WWF), um painel sobre comunidades DWD e
água foi organizado pela TrustAfrica em 22 de março de 2022 às 15:00 GMT no CICES em Dakar. Os
palestrantes foram Penda Mbow, Ebrima Sall, Paul Divakar, Raichatou, Rita Ndiaye e Ingo.
Nos dias 23 e 24 de março, foi organizado um encontro da Rede nas instalações do CICES que foi presidido por
Paul Divakar e Ebrima Sall que destacaram o interesse de realizar um encontro onde todos os representantes da
nossa organização estivessem presentes para discutir as perspectivas. A reunião contou com a presença de
membros da rede, Sra. Rita, Ingo RITZ, Presidente da Global Call to Action Against Poverty (GCAP), Amnistia
Senegal e Centro AFRICAJOM. A presença dos membros foi interativa e benéfica. Ao final dos dias, foi finalizado
um plano de ação.

No decorrer do projeto, a ANDS criou um comitê gestor para definir as orientações, desenvolver um plano de
ação e definir as tarefas desse comitê e estabelecer os textos da rede para formalizá-lo.
Feito em Dacar, em 25 de março de 2022
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O Sr. Paul Divakar, Diretor Executivo do Projeto de
Inclusão e Convocador do Fórum Global de
Comunidades
Discriminadas
por
Trabalho
e
Descendência, fala sobre a grave discriminação contra
Comunidades
Discriminadas
por
Trabalho
e
Descendência no acesso ao direito à água e
saneamento no Fórum Mundial Alternativo da Água
realizada em Dakar, Senegal, em 22 de março de 2022.

Dr. Ebrima Sall, Diretor Executivo da Trust Africa, fala
sobre a importância do acesso à água para todos. Ele
convida todos a participar do Fórum Mundial
Alternativo da Água, realizado em Dakar, Senegal, em
22 de março de 2022.
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Declaração pelos Direitos das Comunidades Discriminadas por Trabalho e Descendência
Preâmbulo:
O Fórum Global de Comunidades Discriminadas por Trabalho e Descendência (GFoD) é a plataforma global para expressar os
direitos e prerrogativas das comunidades na África, Ásia, Europa, América Latina e América do Norte discriminadas com base no
trabalho e descendência. O objetivo do GFoD e suas redes regionais, como a Rede Africana de Discriminação com Base no
Trabalho, Descendência e Formas Contemporâneas de Escravidão (ANDS), é eliminar a prática de discriminação com base no
trabalho e no desejo, abordando questões de castismo, intocabilidade, ou escravidão moderna e anti-ciganismo por meio do
fortalecimento dos mecanismos nacionais, regionais e da ONU e além.
· A Rede Africana sobre Discriminação por Trabalho, Descendência e Formas Contemporâneas de Escravidão (ANDS) luta pela
plena realização da Declaração Universal dos Direitos Humanos das Comunidades Discriminadas com Base no Trabalho e
Descendência (CDWD) e para garantir a sua acesso aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
· Comunidades Discriminadas por Trabalho e Descendência (CDWD) são excluídas, discriminadas e seus direitos violados através
de estruturas de castas e forçados a condições de escravidão tradicional ou moderna.
Introdução:
O Fórum Mundial da Água Alternativa 2022 aconteceu em Dakar, Senegal, de 21 a 25 de março de 2022. Mais de 500 pessoas
e cerca de 1.000 participantes online de mais de 15 países se reuniram para criar, fortalecer e imaginar um mundo mais justo,
igualitário e sustentável com foco em o acesso à água, pois é a base de toda a vida na terra. A mercantilização dos recursos
naturais, especialmente a água, representa um arrebatamento e um conflito contínuo que deixa para trás as comunidades mais
vulneráveis, especialmente as Comunidades Discriminadas por Trabalho e Descendência (CDWD).
As formas modernas e tradicionais de escravidão ainda são comuns em vários países africanos e são fenômenos pré-coloniais.
· Recordando o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) que “Considerando que o reconhecimento da
dignidade inerente e dos direitos iguais e inalienáveis de todos os membros da família humana é o fundamento da liberdade,
justiça e paz no mundo” e que todos têm capacidade para gozar os direitos e liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem
distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem
nacional ou social, riqueza, nascimento ou outro status', ao mesmo tempo em que detêm os crimes hediondos cometidos contra as
comunidades DWD, infringindo assim os princípios fundamentais da DUDH;
· Reconhecendo o “Projeto de Princípios e Diretrizes para a Eliminação Eficaz da Discriminação com Base no Trabalho e
Descendência” e as recomendações abrangentes dos Órgãos de Tratados de Direitos Humanos e Mecanismos de Procedimentos
Especiais da UpN, para abordar e eliminar essas formas de discriminação e violência, ao mesmo tempo em que preocupado por
que os Estados Partes relutam em implementá-los;
Apelamos a todos os membros da União Africana e das Nações Unidas e seus Estados Membros, sociedade civil na África e
globalmente:
· Apelamos à União Africana e em particular à Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos para reconhecer,
documentar, desenhar e implementar medidas eficazes para acabar com todas as formas de discriminação e violência com base
no trabalho e descendência.
· Apelamos às Nações Unidas e aos Estados Partes para que adotem uma Declaração da ONU sobre os Direitos das
Comunidades Discriminadas por Trabalho e Descendência, estabelecendo mecanismos de revisão, monitoramento e implementação
juridicamente vinculativos.
· Estabelecer um Fundo Especial das Nações Unidas para apoiar a participação efetiva das Comunidades Discriminadas por
Trabalho e Descendência (CDWD) em todos os processos nacionais, regionais e internacionais voltados para a eliminação da
discriminação e violência por trabalho e descendência, casta, anticiganismo, tradicional e contemporâneo formas de escravidão e
outras formas análogas de discriminação;

16

Apelamos aos Estados Partes onde existam práticas de discriminação e violência com base no trabalho e descendência, castas,
anticiganismo, formas tradicionais e contemporâneas de escravidão e outras formas análogas de discriminação:
· Reconhecer oficialmente as pessoas, a cultura e o rico patrimônio de comunidades discriminadas por trabalho e descendência
· Estabelecer e implementar vários quadros jurídicos e políticos, instrumentos administrativos e judiciais para acelerar a igualdade e
a justiça para todos;
· Assegurar que não haja discriminação direta ou indireta contra as mulheres em todas as suas formas;
· Promulgar e fortalecer leis e políticas nacionais que promovam a igualdade de gênero e previnam a discriminação e a violência
de gênero;
· Assegurar a responsabilização de todos os crimes contra as mulheres e acabar com a cultura de impunidade;
· Promover direitos e prerrogativas de crianças e jovens de comunidades de DWD para desenvolver seu potencial para crescer
como cidadãos de pleno direito;
· Assegurar uma representação equitativa e proporcional na governação aos membros das comunidades DWD, especialmente às
mulheres;
· Desenvolver e implementar planos, políticas e programas nos setores público e privado voltados para o empoderamento
econômico sustentável das comunidades DWD;
· Acabar com todas as formas de violência e repressão patrocinadas pelo Estado contra as comunidades DWD para garantir que
vivam uma vida segura de igualdade e dignidade;
· Estabelecer um órgão independente de membros das comunidades DWD para monitorar e revisar o processo de
implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 2030.
· Apelamos às ONGs, ONGIs e outras Organizações da Sociedade Civil que trabalham em questões de direitos humanos:
· apoiar e fortalecer o Fórum Global de Comunidades sobre Trabalho e Descendência das Américas para abordar a questão da
discriminação e violência com base no trabalho e descendência, casta, intocabilidade, anticiganismo, formas tradicionais e
contemporâneas de escravidão e outras formas análogas de discriminação na Ásia , Europa e Américas;
· Organizar um grupo de especialistas em nível de país e uma bancada da sociedade civil para defender os direitos das
comunidades DWD;
· Para envolver as partes interessadas, incluindo a academia e grupos de reflexão para coletar dados desagregados para produzir
pesquisas baseadas em evidências;
· Desenvolver uma estratégia abrangente para se envolver com a ONU e órgãos internacionais para pedir a adoção de uma
Declaração reconhecendo o DWD como uma questão global;
· Iniciar um processo de desfazer a discriminação no trabalho e descendência em todas as instituições e esferas públicas e
privadas, incluindo família, habitação e sociedade em geral.
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EVENTO PARALELO OFICIAL DO FÓRUM DE DIREITOS DOS
DALIT DA ÁSIA NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO
FÓRUM DA ÁSIA-PACÍFICO DA UN-ESCAP
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O Asia Dalit Rights Forum organizou um evento paralelo oficial no âmbito do UN ESCAP Asia Pacific Forum on
Sustainable Development em 25 de março de 2022, discutindo as questões das Comunidades Discriminadas por Trabalho
e Descendência (CDWD) afetadas pela escravidão moderna no sul da Ásia. O evento contou com painelistas de 4 países;
Bangladesh, Índia, Nepal e Sri Lanka e teve mais de 40 participantes. A discussão concentrou-se na questão da
discriminação persistente baseada em castas, que eventualmente aumenta a vulnerabilidade da CDWD à escravidão
moderna e práticas semelhantes à escravidão. Também foi discutido como a pandemia expôs lacunas sistêmicas préexistentes nos sistemas de proteção social e justiça, inclusive no que diz respeito à identificação e repressão de formas
contemporâneas de escravidão, apesar dos compromissos assumidos pelos Estados para cumprir a meta 8.7 dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável e como o processo de Building Forward iniciado com a inclusão dos grupos mais
marginalizados.
Principais recomendações:
A. É necessário reconhecer a ligação entre a escravidão moderna e práticas semelhantes à escravidão com casta e
discriminação com base no trabalho e descendência que afetam as Comunidades Discriminadas por Trabalho e
Descendência.
B. Dirigir-se à coalizão do estado e seus funcionários com as indústrias e introduzir a Lei Antidiscriminação.
C. Fortalecer os sindicatos entre CDWDs, especialmente mulheres CDWD. D. Marcas devem adotar políticas de zero
discriminação.

EVENTO PARALELO DO FÓRUM DOS DIREITOS DOS DALIT NA ÁSIA NO FÓRUM
POPULAR DA APRCEM NA ÁSIA-PACÍFICO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
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O Asia Dalit Rights Forum organizou um evento paralelo no âmbito do APRCEM Asia Pacific People's Forum on
Sustainable Development em 24 de março de 2022. O evento teve painelistas de 3 países do sul da Ásia; Bangladesh,
Índia e Paquistão. Cerca de 50 participantes participaram do evento que discutiu as questões dos movimentos Dalit
no passado e o preconceito social que eles enfrentam até hoje especificamente em relação aos ODS.
Recomendações principais: Embora os três países sejam diferentes e diversos em muitos aspectos, existem alguns
pontos em comum quando se trata de comunidades marginalizadas, incluindo a CDWD, especialmente os jovens. As
comunidades estão localizadas principalmente em áreas rurais em todos esses países. São comuns casos de
violência, situações de insegurança no trabalho por conta dos trabalhos setoriais em que estão envolvidos,
principalmente os setores informais. Os respectivos governos devem iniciar esforços para melhorar as condições
das comunidades mais impactadas e também as mais afetadas devido ao COIVD. Os espaços cívicos devem emergir
como uma dimensão contextual crítica para moldar a advocacia baseada em direitos e a redução de riscos devido a
pandemias. As OSCs devem desempenhar um papel crucial na abordagem eficaz das questões por meio de
representação, colaboração e interações.

PARABÉNS PARA A SRA. FOI UM PALICAL EM SUA PALESTRA
NO TED SOBRE 'COMO O CASTEÍSMO OPERA NA ÍNDIA
MODERNA

A Sra. Beena Pallical, Secretária Geral do NCDHR e Diretora Executiva do Asia Dalit Rights Forum dá um Ted Talk
sobre 'Como o casteísmo opera na Índia Moderna'. Para assistir clique na imagem acima.
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NOVIDADES DA EUROPA

DECLARAÇÃO CONJUNTA DA ERGO “TERMINAR A GUERRA
CONTRA A UCRÂNIA!” #STANDWITHUKRAINE

"Desde a Segunda Guerra Mundial até as guerras dos Balcãs no final da década de 1990, a história nos mostrou que
em tempos de guerra ou conflito, a situação dos ciganos, bem como de outras minorias, é continuamente ignorada.
Em meio a ataques com bombas e mísseis a cidades ucranianas, não esqueçamos mais uma vez que entre as famílias
isoladas (que vivem cada vez mais sem suprimentos, eletricidade ou equipamento médico) estão os ciganos,
afrodescendentes, apátridas , migrantes, mulheres, idosos, doentes, seres humanos com deficiência, crianças,
incluindo os que estão sob cuidados do Estado. Não esqueçamos que, entre os que se juntam à resistência para lutar
pela liberdade e segurança da Ucrânia, e todos os seus residentes, estão essas mesmas pessoas". Leia o comunicado
completo clicando na imagem acima

RECOMENDAÇÕES CONJUNTAS PARA A ESTRATÉGIA
EUROPEIA DE CUIDADOS EM RELAÇÃO AOS PRESTADORES DE
CUIDADOS AOS MIGRANTES E AOS UTENTES DOS SERVIÇOS

Juntamente com outras organizações de direitos humanos, a ERGO endossou recomendações conjuntas para a
Estratégia Europeia de Cuidados em relação aos prestadores de cuidados aos migrantes e usuários de serviços. Com
vista a apoiar a plena inclusão de pessoas que não são nacionais em todas as partes da estratégia, o documento está
organizado em torno dos principais aspetos que se espera que a estratégia aborde, nomeadamente: acesso aos
cuidados, acessibilidade, sustentabilidade, qualidade dos cuidados , força de trabalho e aspectos de gênero do
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cuidado. Consulte Mais informação..

NOVIDADES DA AMÉRICA LATINA

CONAQ, COM APOIO DO FUNDO MALALA, ABRE EDITAL PARA A ESCOLA NACIONAL DE
FORMAÇÃO DE MENINAS QUILOMBOLAS

O Coletivo de Educação da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas
(CONAQ) publica nesta quarta-feira (6) edital para selecionar alunas da Escola Nacional de Formação de Meninas
Quilombolas.
Apoiado pelo Fundo Malala, o projeto oferece 50 vagas para estudantes quilombolas, 37 para meninas e 13 para
meninos. Outras 50 vagas são exclusivas para professores que poderão se inscrever junto com jovens quilombolas
interessados.
O objetivo da capacitação é fortalecer a identidade de adolescentes quilombolas de diferentes regiões do Brasil em
questões que são ignoradas pelo currículo formal das escolas. Serão discutidos temas sobre a história das
comunidades quilombolas, garantia de direitos e acesso à educação, questões de gênero, raça e território, combate
ao racismo, engajamento na luta política do movimento quilombola, entre outros. Os selecionados receberão um
tablet e suporte para obter materiais didáticos e acesso à internet.

As meninas selecionadas terão acesso a encontros virtuais e oficinas sobre identidade e história das
comunidades quilombolas no Brasil. A Escola Nacional preparará os alunos para atuarem em defesa do
direito à educação quilombola de qualidade e abordará questões de território, gênero e combate ao
racismo e ao machismo.
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No dia 29 de março, o Ministério Público Federal (MPF) e a Defensoria Pública Federal (DPU) realizaram uma
audiência pública para tratar dos impactos da monocultura do eucalipto nas comunidades quilombolas do Extremo
Sul da Bahia, Brasil.
A audiência é fruto da luta das comunidades quilombolas da região, que há anos cobra dos órgãos públicos o respeito
às normas de licenciamento ambiental, que devem resguardar os interesses e direitos da comunidade, evitando os
profundos impactos decorrentes da exploração de eucalipto, que envolvem ameaças aos recursos naturais, acesso à
terra, memória, saúde e o cotidiano dos remanescentes quilombolas.
A monocultura do eucalipto se baseia em políticas públicas ambientais discriminatórias que evidenciam o racismo
ambiental, invisibilizando as demandas das comunidades quilombolas do extremo sul da Bahia e ameaçando sua
memória e direitos.
A luta das comunidades quilombolas do extremo sul da Bahia é do interesse de todos, pelo respeito aos Direitos
Humanos, à nossa Constituição, às leis de proteção ao meio ambiente, à saúde e à história das comunidades
tradicionais do nosso país.
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EDIÇÃO ESPECIAL: MÊS DA HISTÓRIA DALIT
COMEMORANDO O ANIVERSÁRIO DE NASCIMENTO DE UM DOS MAIORES LÍDERES
QUE O MUNDO PRODUZIU, DR. BHIMRAO AMBEDKAR
O DIA 1º DE ABRIL MARCA O INÍCIO DO MÊS DA HISTÓRIA DALIT, QUANDO OS DALITS E AS
COMUNIDADES INDÍGENAS VALORIZAM E ESCREVEM SUAS HISTÓRIAS DE RESISTÊNCIA, ARTE,
CULTURA E LITERATURA. É UM MÊS PARA REIVINDICAR A AGÊNCIA DOS MARGINALIZADOS E
CELEBRAR O LEGADO DE BABASAHEB AMBEDKAR.

CAPTURAMOS A CELEBRAÇÃO DE UM MÊS DA CAMPANHA NACIONAL SOBRE DIREITOS HUMANOS
DALIT, NA ÍNDIA. #JAIBHIM

24

FATOS SURPREENDENTES SOBRE O DR. BABASAHEB AMBEDKAR

O Dr. Ambedkar não tinha permissão para sentar dentro de
sua sala de aula ou beber água na escola por castas superiores
porque ele era um dalit. Apesar de tudo isso, ele passou na
escola e se tornou o primeiro 'Mahar' a ir para a faculdade em
uma época em que nenhum Dalits sequer tinha permissão
para entrar ou estudar nas escolas.

O Dr. Babasaheb
Ambedkar foi o primeiro
indiano a obter um
doutorado (Ph.D.) em
Economia no exterior.

Babasaheb foi o primeiro
advogado das classes
deprimidas chamadas
'Dalits'.

Na London School of
Economics, Babasaheb
completou 8 anos de
estudos em apenas 2
anos e 3 meses. Para
isso, ele estudou 21 horas
por dia.

A biblioteca pessoal de
Babasaheb "Rajgruha"
consistia em mais de
50.000 livros e era a
maior biblioteca privada
do mundo.

Em todo o mundo, o
maior número de
canções e livros escritos
em nome do líder é o Dr.
Babasaheb Ambedkar.

O livro "Waiting for a
visa" escrito pelo Dr.
Babasaheb, que também
é sua autobiografia, é um
livro na Universidade de
Columbia.

A Universidade de
Columbia fez uma lista
dos 100 melhores
acadêmicos do mundo
em 2004 e o primeiro
nome nessa lista foi o Dr.
Bhimrao Ambedkar.

Sua tese "O problema da
rupia - sua origem e sua
solução" levou à
formulação do Reserve
Bank of India.

O Dr. Ambedkar é o
único indiano cuja
estátua está anexada ao
lado de Karl Marx no
Museu de Londres.

Dr. Babasaheb Ambedkar
era um mestre em 64
assuntos. Ele tinha
conhecimento de 9 idiomas
como Hindi, Pali, Sânscrito,
Inglês, Francês, Alemão,
Marathi, Persa e Gujarati.

Babasaheb estudou todas
as religiões do mundo de
forma comparativa por
quase 21 anos.

O vencedor do Prêmio
Nobel Prof. Amartya Sen
considerou o Dr. B. R.
Ambedkar como seu pai
em economia.

Ao Dr. Babasaheb
Ambedkar foi conferido o
título de “Bodhisattva”, o
título mais alto do
budismo, também enquanto
vivo.

Dr. Ambedkar liderou a
maior conversão em
massa do mundo em
1956, onde mais de meio
milhão de dalits
abraçaram o budismo.

A Dra. Ambedkar lutou por
três anos para que a
abrangente Lei do Código
Hindu fosse aprovada, que
dava vários direitos
importantes às mulheres.
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ALGUMAS CITAÇÕES FAMOSAS E RELEVANTES DO DR.
BABASAHEB AMBEDKAR

“Acredito muito nos movimentos liderados por mulheres. Se
forem verdadeiramente levados à confiança, podem mudar o
quadro atual da sociedade que é muito miserável. No passado,
eles desempenharam um papel significativo na melhoria da
condição de seções e classes mais fracas”.
“O cultivo da mente deve ser o objetivo final da existência
humana”
“Todo homem que repete o dogma de Mill de que um país não
é adequado para governar outro país deve admitir que uma classe
não é adequada para governar outra classe.”
“A tirania política não é nada comparada à tirania social e um
reformador que desafia a sociedade é um homem mais corajoso do
que um político que desafia o governo.”
“Gosto da religião que ensina liberdade, igualdade e
fraternidade”
Se você me perguntar, meu ideal seria a sociedade baseada na
liberdade, igualdade e fraternidade. Uma sociedade ideal deve
ser móvel e cheia de canais para transmitir uma mudança que
está ocorrendo em uma parte para outras partes.
Vocês devem abolir sua escravidão. Não dependa para sua
abolição de deus ou de um super-homem. Lembre-se que não
basta que um povo seja numericamente a maioria.
Minhas palavras finais de conselho para você são educar, agitar
e organizar; Tenha fé em si mesmo. Com a justiça do nosso
lado, não vejo como podemos perder nossa batalha.
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COMEMORANDO O ANIVERSÁRIO DE NASCIMENTO DE AMBEDKAR

Sr. Paul Divakar, Convocador, Fórum Global de Comunidades
Discriminadas por Trabalho e Descendência, membros do
secretariado do GFoD juntamente com os parceiros Sra. Beena
Pallical, Gen Sec NCDHR, Sra. Abirami Jothee, Gen Sec
AIDMAM e Sr. Rahul Singh, Gen Sec, NDMJ celebrou o
aniversário de nascimento do Dr. Babasaheb Bhimrao
Ambedkar.
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