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Dia Internacional da Luta contra a

O dia 21 de março é reconhecido mundialmente como o Dia Internacional da Luta Contra a Discriminação
Racial, uma data para lembrar das lutas e conquistas pelos direitos da população negra em todo no mundo.
A declaração das Nações Unidas sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial afirma no artigo
1º que a “Discriminação Racial significa qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada na raça, cor,
ascendência, origem étnica ou nacional, com a finalidade ou o efeito de impedir ou dificultar o reconhecimento e
exercício, em bases de igualdade, aos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico,
social, cultural ou qualquer outra área da vida pública”.
A iniciativa busca ampliar, junto à sociedade, gestores
públicos, sistema de Justiça, setor privado e movimentos sociais, a
Que a Assembleia
visibilidade do problema da violência contra a juventude negra no
Geral das Nações Unidas declarou o
país. O objetivo é chamar a atenção e sensibilizar para os impactos
período entre 2015 e 2024 como a Década
do racismo na restrição da cidadania de pessoas negras,
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influenciando fatores estratégicos na produção e apoio de ações de
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enfrentamento da discriminação e violência.
reconhece que os povos afrodescendentes
Neste sentido, a SPDM, com apoio do Comitê de Inclusão e
representam um grupo distinto, cujos
Diversidade e atrelada aos objetivos Desenvolvimento Sustentável da
direitos
humanos
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ONU, apoia políticas públicas (ODS 10), ações e manifestações
promovidos e protegidos. No Brasil, a ONU
antirracistas, a realização de campanhas de
promove a campanha “Vidas Negras”,
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de informações e iniciativas que assegurem os
implementação da Década Internacional
direitos da população quilombola, povos indígenas,
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da população LGBTQI+ e que celebrem e valorizem
a vida de pessoas negras. Estamos firmes nessa luta e nos capacitando para um melhor entendimento dos assuntos
pertinentes para que possamos evoluir na Instituição com nossas ações afirmativas de apoio a Diversidade.

Assista ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ZTHSCTut7LA&t=83s
#VidasNegras: Você sabe o que é filtragem racial

