Mulheres negras destacam papel
dos objetivos globais na
eliminação do racismo
As mulheres negras são 55,6 milhões de pessoas no Brasil. Representam 25%
da população e compõem um dos grupos mais vulneráveis ao racismo,
machismo e outras formas de discriminação. Os efeitos dessas desigualdades
impedem que elas vivenciem direitos em todo o ciclo de vida, porque não
acessam ou acessam pouco as oportunidades de desenvolvimento econômico,
social e ambiental oferecidos à população brasileira.
(ONU, 29/07/2019 – acesse no site de origem)
Reconhecendo as mulheres negras como sujeitas de direitos e sujeitas
políticas, a ONU Mulheres Brasil desenvolve, desde março de 2017, a
estratégia de comunicação e advocacy Mulheres Negras Rumo a Um Planeta
50-50 em 2030 em parceria com organizações e entidades nacionais do
movimento de mulheres negras para resposta às demandas da Marcha das
Mulheres Negras contra o Racismo e a Violência e pelo Bem Viver, ocorrida
no ano de 2015.
Parceira da sociedade civil representada no Comitê Mulheres Negras Rumo a
um Planeta 50-50 em 2030, a ONU Mulheres Brasil apoia estratégias para
avançar a resposta do país em relação às metas da Agenda 2030 e seus 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
“Assim que os ODS foram anunciados pelos países, percebemos que outra vez
as mulheres negras e os grupos vulneráveis estavam de fora desse debate.
(…) Vimos que era necessário que novamente as mulheres negras tomassem
rédeas desse processo”, considera Lúcia Xavier, integrante do Comitê
Mulheres Negras Rumo a um Planeta 50-50 em 2030, parceiro da ONU
Mulheres Brasil, e coordenadora de Criola – Organização de Mulheres
Negras.
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Segundo Lúcia, os ODS trazem desafios práticos e mensuráveis para a
inclusão social da população negra por meio de metas e indicadores de
progressos que visam monitorar investimentos, avaliar políticas e inovações
para eliminar desigualdades.
“Para que essa agenda se afine um pouco mais é preciso divulgar não
somente os ODS, mas as possibilidades de incorporação das mulheres negras
nesse processo. Talvez a maneira mais concreta de fazer isso seja (…) olhar
os ODS como uma oportunidade e enegrecê-los a ponto de poderem dar
resposta às condições da população negra e das mulheres negras”, diz Lúcia
Xavier.
Para Clátia Vieira, também integrante do Comitê Mulheres Negras Rumo a
um Planeta 50-50 em 2030 e coordenadora do Fórum Nacional de Mulheres
Negras, um dos momentos importantes de abordagem os ODS com foco no
enfrentamento das desigualdades de gênero e raça foi no Encontro Nacional
de Mulheres Negras 30 Anos: contra o Racismo e a Violência e pelo Bem
Viver, ocorrido em dezembro de 2018, em oficina com cerca de 40 lideranças
nacionais e estaduais além de mulheres negras da Colômbia e do Uruguai.
“Embora a gente tenha uma representação nacional, é sempre bom ouvir,
apresentar os ODS para quem não conhecia. E foi muito boa a dinâmica de as
pretas se colocarem a partir dos 17 ODS, falando sobre a região onde vivem e
militam e fazer propostas. A oficina trouxe uma demanda para a nossa
agenda. Se a gente está falando de uma pauta de mulheres negras, a gente
não tem o porquê de ficar isolada numa decisão”, avalia Clátia Vieira.
No Encontro Nacional de Mulheres Negras 30 Anos, duas oficinas abordaram
os ODS e a Década Internacional de Afrodescendentes – uma para lideranças
nacionais e estaduais e outra para comunicadoras e ciberativistas –,
atividades conjuntas do Comitê Mulheres Negras 2030, ONU Mulheres e
organização do encontro nacional.
“Foi um primeiro momento de aproximação das organizações de mulheres

negras organizadas sobre um conjunto de ferramentas de direitos acordados
até 2030. Estes direitos apontam uma oportunidade para o enfrentamento do
racismo e da dívida histórica do nosso país com as mulheres negras. Essa é
uma agenda já consolidada e com um conjunto de informações e o que falta
ser feito daqui para frente”, conta Lúcia Xavier.
Ana Lúcia Pereira, integrante do Comitê Mulheres Negras Rumo a um
Planeta 50-50 em 2030 e componente da Agentes de Pastoral Negros,
considera que “a forma como nós falamos sobre os ODS é um tanto distante
das mulheres”. E constata a necessidade de inovar nas maneiras de
abordagem das mulheres negras, um dos grupos mais vulneráveis às
desigualdades sociais.
“Na oficina, cada mulher negra falou do lugar onde está qual dos objetivos
que ela se identificava. Foi interessante porque ela percebeu que ela já
trabalha esses ODS e pode contribuir conosco para que possamos identificar
onde podemos estar e de que forma podemos fazer essa troca de
conhecimento, sendo que a oficina foi apenas um exemplo de tudo aquilo que
pode ser realizado.”
Pluralidade e inovação
Na visão da especialista em educação, gênero e relações raciais Suelaine
Carneiro, facilitadora da oficina com lideranças nacionais e estaduais do
movimento de mulheres negras, “os 17 objetivos dizem respeito a desafios
para o planeta”. “Essa permanência da feminização da pobreza em famílias
de mulheres negras é um desafio gigantesco a gente ter um outro planeta em
2030. A paridade de gênero e o enfrentamento ao racismo são agendas que
se apresentam decisivas para a gente ter uma nova condição social em todos
os países desse mundo”.
De acordo com Suelaine Carneiro, é fundamental a inclusão das mulheres
negras no conjunto de parcerias destacadas para a implementação dos ODS
não somente pela vulnerabilidade delas, mas pela capacidade de inovação
que suas visões de realidade e mobilização social em comunidades pode
agregar aos esforços do Brasil com o desenvolvimento sustentável.

“O que as mulheres negras discutem são as condições sociais da população
brasileira, em particular as condições do grupo mais vulnerável que são as
mulheres negras. Elas trazem pluralidade para pensar política pública, os 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Década Internacional de
Afrodescendentes e o compromisso global para reversão das condições
sociais da população negra”, alerta.
A jornalista Cleidiana Ramos, facilitadora da oficina com comunicadoras e
ciberativistas, ressalta os desafios trazidos pelas novas tecnologias e
tendências no ambiente digital. “A gente está numa segunda fase de
revolução digital que mexe com linguagens, e a gente tem vários desafios. O
principal talvez é como a gente consegue falar para o nosso público a partir
de formas em que mudam as próprias formas de relacionamento com as
plataformas”.
Ramos lembra que as mídias digitais ainda têm vasto potencial a ser
explorado em termos de mapeamento e produção de conteúdos. “Quando
utilizamos algumas dessas ferramentas, vimos que discussões sobre
documentos-chave, como os documentos da Conferência de Durban e ODS,
eles estavam praticamente ausentes do mapeamento em ambiente digital. É
uma amostra do quanto a gente tem que estar conversando. a gente tem que
estar se conectando e pensando em como aprofundar os nossos conteúdos.
Mesmo que de uma forma leve, a gente não pode perder essas referências
que qualificam esse debate”.
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Por meio do Comitê Mulheres Negras Rumo a um Planeta 50-50 em 2030, as
ações são desenvolvidas junto a parcerias governamentais, do setor privado,
da academia e diferentes setores da sociedade em apoio ao mandato da ONU
Mulheres no país de apoio à implementação dos ODS. Em abril de 2019, o
Comitê se reuniu, na Casa da ONU, em Brasília, para avaliação de ações
desenvolvidas desde 2017 e plano de trabalho 2019-2020 integrado ao
planejamento da ONU Mulheres Brasil.
Saiba mais: onumulheres.org.br/mulheresnegras

