ONU e governo do Brasil lançam
nesta quarta-feira (22), em
Brasília, a Década Internacional
de Afrodescendentes
(ONU Mulheres, 21/07/2015) Nesta quarta-feira, dia 22 de julho, às 18h30,
será oficialmente lançada no Brasil a Década Internacional de
Afrodescendentes. No evento, que acontece em Brasília, durante a abertura
do Festival da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha com a presença do
coordenador residente do Sistema das Nações Unidas do Brasil, Jorge
Chediek, da secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial,
ministra Nilma Lino Gomes, e de outras autoridades, serão apresentadas a
vinheta da Década Internacional de Afrodescendentes, que abrirá todos os
filmes do Festival, e a plataforma da Década – www.decada-afro-onu.org –
onde é possível acessar informações completas sobre a Década Internacional
de Afrodescendentes, incluindo vídeos, fotos, notícias e eventos, no Brasil e
em diversos países do mundo.
Com o tema “Reconhecimento, Justiça e Desenvolvimento”, a Assembleia
Geral das Nações Unidas proclamou o período de 2015 a 2024 como a
Década Internacional de Afrodescendentes. Seu objetivo principal é
promover o respeito, a proteção e a realização de todos os direitos humanos
e liberdades fundamentais dos povos afrodescendentes, como reconhecidos
na Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Década é também uma
oportunidade para reconhecer a contribuição significativa dos povos
afrodescendentes às nossas sociedades, bem como propor medidas concretas
para promover sua inclusão total e combater todas as formas de racismo,
discriminação racial, xenofobia e qualquer tipo de intolerância relacionada.
O Festival da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha (Festival
Latinidades) – que acontece no Cine Brasília de 22 a 26 de julho – é o maior
Festival de Mulheres Negras da América Latina. O tema deste ano é Cinema
Negro e tem por objetivo debater o protagonismo e a representação das

mulheres negras no cinema, colocando-as no centro das discussões sobre
políticas públicas para o audiovisual. Mais em: www. afrolatinas.com.br
/programação
Sobre a Década Internacional de Afrodescendentes da ONU – A Década
Internacional de Afrodescendentes foi proclamada pela resolução 68/237
(acesse aqui em inglês) da Assembleia Geral e será observada entre 2015 e
2024, proporcionando uma estrutura sólida para as Nações Unidas, os
Estados-membros, a sociedade civil e todos os outros atores relevantes para
tomar medidas eficazes para a implementação do programa de atividades no
espírito de reconhecimento, justiça e desenvolvimento.
O período também é uma oportunidade única de apoiar o Ano Internacional
de Povos Afrodescendentes, observado pela comunidade internacional em
2011, além de destacar a importante contribuição dada pelas e pelos
afrodescendentes para nossas sociedades e propor medidas concretas para
promover a sua plena inclusão, o combate ao racismo, à discriminação racial,
à xenofobia e à intolerância. Outras informações sobre a Década, visite o
site decada-afro-onu.org
Sobre o Festival Latinidades – Já na sua oitava edição, o Festival
Latinidades vem trazendo importantes temas relacionados à superação das
desigualdades de gênero e raça, colocando a cultura negra da diáspora em
visibilidade. Sediado no Distrito Federal, o Festival foi criado em 2008 para
comemorar o Dia da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha, celebrado
em 25 de julho. Acreditando que a cultura é um espaço estratégico e
mobilizador dos temas tratados, o projeto envolve diversas linguagens
artísticas, formação, capacitação, empreendedorismo, economia criativa e
comunicação.
Lançamento da Década Internacional de Afrodescendentes
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