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IV CONAPIR, estrutura elogiada e renovação no movimento
A IV Conferência Nacional da Igualdade Racial (CONAPIR) foi a que teve a melhor estrutura e
organização entre todas as edições realizadas. Esta foi a opinião da maioria dos (as) participantes,
entre delegados(as), observadores(as) e expositores(as). Outro diferencial desta Conferência foi a
renovação, com muitos (as) delegados (as) com atuação recente no movimento social.
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Plenária final da IV CONAPIR
aprova propostas debatidas
durante o evento
A maioria das propostas vêm obtendo aprovação
unânime e os destaques se concentram na
inserção de pontos que ressaltam a nominação
das diversas etnias e segmentos em partes
específicas do texto.
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A discriminação múltipla foi
tema de quatro Grupos de
Trabalho na IV CONAPIR

O debate sobre educação,
desenvolvimento, moradia e
sistema prisional nos grupos de
trabalho da IV Conapir

Foram discutidos temas específicos para a
melhoria de vida e promoção sócio-econômica da

Os temas dos GTs 05, 06, 07 e 08 foram,

população negra no país. Um desses temas, a

respectivamente, “Sistema Prisional”, “Direito ao

discriminação múltipla geralmente é sofrida por

Desenvolvimento, Moradia e Medidas Contra a

pessoas ou grupos alvos de dupla ou mais

Pobreza”, “Educação e Cultura” e

discriminações na sociedade decorrentes de sua
cor, sexo, idade, religião, raça e gênero.

“Empreendedorismo, Emprego e Renda”.
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Igualdade, inclusão, acesso à justiça e garantia dos direitos humanos
movimentam grupos de trabalho no segundo dia da IV Conapir
Um dos temas mais instigantes, “Acesso à justiça” escancarou a histórica perseguição das
populações negras, especialmente os jovens, pelo Estado brasileiro, seus órgãos de repressão e
seus agentes públicos, além do descaso em relação às políticas públicas. Após a exposição dos
palestrantes, deu-se o início ao debate, em que unanimemente os delegados e delegadas relataram
casos – inclusive de experiências pessoais – de racismo, violência e extermínios.
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Mais notícias:

Segmentos se
mobilizam em torno de

Confira como foi o
primeiro dia da IV

Manifestações,
religiosidade e unidade

pautas comuns na IV
Conapir

Conapir

Entre os cerca de 800 membros das

ambiente democrático, onde as

Num ambiente de muita democracia,

delegações presentes de todos os

diversas delegações manifestaram

as diversas delegações

estados e do Distrito Federal estão,

suas posições políticas e reforçaram

manifestaram suas posições

além da maioria negra,

a luta contra o genocídio da

políticas e reforçaram a luta contra o

representantes de indígenas,

juventude negra, contra a violência

genocídio da juventude negra,

ciganos, árabes e judeus, delegadas

que afeta os templos e sacerdotes

contra a violência que afeta os

(os) das religiões de matrizes

das religiões de matrizes africana,

templos e sacerdotes das religiões

africana e ameríndia, das

ameríndia, feminicídio, direitos dos

de matrizes africana, ameríndia e

comunidades quilombolas e dos afro

índios, ciganos e demais

contra o feminicídio.

LGBTs.

comunidades tradicionais.

A abertura foi realizada em um

marcam a abertura da IV
CONAPIR
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Veja aqui as fotos, vídeos e posts da IV CONAPIR:
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