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I. Documento Final Conferência Regional Preparatória da América Latina  
e Caribe para a Conferência de Revisão de Durban 
 
 
A Conferência Regional Preparatória da América Latina e Caribe para a Conferência de Revisão de 
Durban, 
 

1. Reunindo-se em Brasília de 17 a 19 de junho de 2008, por ocasião da comemoração do Ano 
Ibero-Americano contra todas as Formas de Discriminação e do sexagésimo aniversário da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Declaração Americana dos Direitos e 
Deveres do Homem; 

2. Expressando a sua gratidão ao Governo do Brasil por acolher esta conferência regional; 

3. Reafirmando os princípios da igualdade e da não-discriminação;  

4. Reconhecendo que a discriminação é um fenômeno que afeta vários grupos da nossa 
sociedade, tais como afrodescendentes, povos indígenas, imigrantes, pessoas com 
deficiência, mulheres, idosos, refugiados, apátridas, deslocados internos, crianças, jovens, 
ciganos e os grupos confrontados com a discriminação em razão da religião, orientação 
sexual, identidade sexual ou de expressão, juntamente com as vítimas de discriminação 
múltipla ou agravada e de pessoas que vivem com doenças infecto-contagiosas, entre outros; 

5. Congratulando-se com as contribuições dos Estados para o processo preparatório para a 
Conferência Regional Preparatória da América Latina e do Caribe para a Conferência de 
Revisão da Declaração e do Plano de Ação de Durban sob a decisão PC.1/10 do Comitê 
Preparatório da Conferência de Revisão de Durban;  

6. Tomando nota das contribuições de organizações não governamentais, especialmente do 
documento do Fórum da Sociedade Civil, realizado em Brasília de 13 a 15 de junho de 2008;  

7. Congratulando-se com os esforços da Comunidade do Caribe em manter vivo e presente na 
consciência da comunidade internacional o espírito da Conferência Mundial contra o 
Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas e, nesse sentido, 
congratulando-se com a histórica Resolução 61/19 da Assembléia Geral, aprovada por 
unanimidade em 28 de Novembro de 2006, na qual a Assembléia decidiu designar a 25 de 
março de 2007 como o Dia Internacional para a Comemoração do Ducentésimo Aniversário 
da Abolição do Tráfico Negreiro; 

8.  Tomando nota da Resolução 61/295, de 13 de setembro de 2007, pela qual a Assembléia 
Geral aprovou a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas; 

9. Congratulando-se com a entrada em vigor, em 3 de maio de 2008, da Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; 

10. Acolhendo também as medidas tomadas por vários governos da região para implementar 
plenamente a Declaração e o Plano de Ação de Durban e assegurando essa tendência como 
uma expressão do compromisso de erradicar os males do racismo, da discriminação racial, 
da xenofobia e das intolerâncias correlatas em nível nacional;  

11. Reconhecendo os esforços das instituições nacionais de direitos humanos como partes 
interessadas independente nos esforços de combate ao racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerâncias correlatas, para promover e proteger os direitos humanos; 

12. Também reconhecendo o importante papel da sociedade civil em medidas para combater o 
racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerâncias correlatas, em especial, por sua 
contribuição para o desenvolvimento de regulamentações e estratégias nacionais, a adoção 
de medidas e ações contra tais formas de discriminação e o monitoramento de sua execução; 

13.  Expressando o seu apreço pelos esforços para erradicar o racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerâncias correlatas feitos pelo Comitê para a Eliminação da Discriminação 
Racial, o relator especial sobre formas contemporâneas de racismo, discriminação racial e 
xenofobia e intolerâncias correlatas e, em geral, os procedimentos especiais do Conselho de 
Direitos Humanos das Nações Unidas, em especial, o relator especial sobre a situação dos 
direitos humanos e liberdades fundamentais dos povos indígenas, o relator especial sobre a 
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violência contra as mulheres, as suas causas e conseqüências, o perito independente sobre 
as questões das minorias, o Fórum das Nações Unidas sobre as questões das minorias, o 
relator especial sobre os direitos humanos dos migrantes e o relator especial sobre a 
liberdade de religião ou crença, juntamente com o Fórum Permanente das Nações Unidas 
sobre Questões Indígenas; e pelos esforços do Escritório do Alto Comissariado das Nações 
Unidas para Direitos Humanos, incluindo a Unidade Anti-Discriminação e a antiga Sub-
Comissão sobre a Promoção e Proteção dos Direitos do Homem e, em particular, o Grupo de 
Trabalho sobre Minorias; 

14.  Também expressando o seu apreço pelas contribuições feitas pelos mecanismos 
estabelecidos pela Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e 
Intolerância Correlata para monitorar a Declaração e o Plano de Ação de Durban, tais como o 
Grupo Independente de Eminentes Experts, o Grupo de Trabalho de Especialistas sobre 
Povos de Ascendência Africana e o Grupo de Trabalho Intergovernamental sobre a 
Implementação Efetiva da Declaração e do Plano de Ação de Durban; 

15.  Ademais, expressando seu apreço pela criação da Comissão Ad Hoc do Conselho de 
Direitos Humanos para a Elaboração de Normas Complementares à Convenção Internacional 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial; 

16. Reconhecendo que a discriminação é um fenômeno que afeta vários grupos da nossa 
sociedade, tais como afrodescendentes, povos indígenas, imigrantes, pessoas com 
deficiência, mulheres, idosos, refugiados, apátridas, deslocados internos, crianças, jovens, 
ciganos e os grupos confrontados com a discriminação em razão da religião, orientação 
sexual, identidade sexual ou de expressão, juntamente com as vítimas de discriminação 
múltipla ou agravada e de pessoas que vivem com doenças infecto-contagiosas, entre outros; 

17. Reconhecendo ainda que todos os países da região são sociedades multiétnicas, 
multiculturais e multilíngües, e que na região há exemplos encorajadores de sociedades que 
têm aprendido a conviver em harmonia em meia à sua pluralidade étnica e cultural, o que os 
países estão decididos a consolidar; 

18. Considerando que a região pode contribuir positivamente para o diálogo entre civilizações e 
promover o entendimento entre os diferentes pontos de vista, a fim de erradicar todas as 
formas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerâncias correlatas;  

19. Congratulando-se com a iniciativa das Nações Unidas sobre a Aliança das Civilizações, em 
que 89 Estados estão participando, incluindo muitos da América Latina e do Caribe, com vista 
à promoção da tolerância e de valores inter-culturais, para que o espírito da Declaração e do 
Plano de Ação de Durban esteja estreitamente ligado; 

20. Observando a criação e sublinhando os esforços do Grupo de Trabalho para preparar um 
projeto de Convenção Interamericana contra o Racismo e Todas as Formas de Discriminação 
e Intolerância, e a Relatoria Especial sobre os Direitos das Pessoas de Ascendência Africana, 
o Racismo e a Discriminação Racial, ambas na jurisdição da Organização dos Estados 
Americanos; 

21. Reconhecendo as contribuições da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 
para investigação e análise do racismo e da discriminação na região;  

22. Destacando o trabalho empreendido como parte da reunião de autoridade de direitos 
humanos de alto nível e ministérios estrangeiros do Mercado Comum do Sul (Mercosul) e dos 
Estados associados, em particular o Grupo de Trabalho sobre Discriminação, Racismo e 
Xenofobia e o Sub-Grupo de Trabalho sobre Diversidade Sexual;  

23. Também destacando as iniciativas e ações desenvolvidas no âmbito da Alternativa 
Bolivariana para os Povos da Nossa América, a Associação de Estados do Caribe e outros 
relevantes mecanismos regionais, na promoção e implementação de programas de 
cooperação, particularmente no que diz respeito à saúde e à educação em favor dos setores 
mais pobres e socialmente excluídos, incluindo mulheres, crianças, jovens, idosos, 
afrodescendentes e povos indígenas, entre outros;  

24. Ainda destacando a criação, em 23 de maio de 2008, da União de Nações Sul-Americanas 
em Brasília, que inclui entre os seus objetivos o aumento da cooperação em termos de 
políticas sociais e educacionais para combater a exclusão social e a discriminação; 
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25. Recordando a Declaração sobre a Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e de 
Discriminação baseadas na religião ou crença feita pela Assembléia Geral na sua Resolução 
36/55, de 25 de novembro de 1981;  

26. Recordando também que, na Declaração de Viena e no Plano de Ação adotado pela 
Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, em junho de 1993, foi apresentado um pedido 
para a rápida e completa eliminação de todas as formas de racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerâncias correlatas; 

27. Recordando também a Resolução 6/30 do Conselho de Direitos Humanos sobre a integração 
dos direitos humanos das mulheres em todo o sistema das Nações Unidas, a primeira 
resolução sobre essa questão, adotada pelo Conselho, que exorta os Estados a cooperar 
com o sistema das Nações Unidas e contribuir para integração dos direitos humanos das 
mulheres; 

28. Conscientes dos compromissos assumidos pelos Estados da região no que diz respeito aos 
principais tratados internacionais de direitos humanos e outros instrumentos internacionais 
que contêm disposições sobre os esforços de combate ao racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerância correlatas, e reconhecendo a necessidade de os Estados que não 
ratificaram ou aderiram a esses instrumentos a considerar fazê-lo; 

29. Sublinhando a Resolução 52/111 da Assembléia Geral, de 12 de dezembro de 1997, na qual 
a Assembléia decidiu convocar uma conferência mundial contra o racismo, discriminação 
racial, xenofobia e intolerâncias correlatas, que teve lugar em Durban, África do Sul, de 31 de 
agosto a 8 de setembro 2001;  

30. Recordando os progressos realizados na Conferência Regional das Américas, em preparação 
para a Conferência de Durban, realizada em Santiago, Chile, em dezembro de 2000; 

31. Recordando também a Resolução 58/160 da Assembléia Geral, de 22 de dezembro de 2003, 
pela qual a Assembléia decidiu fechar a Terceira Década de Combate ao Racismo e à 
Discriminação Racial dando ênfase na aplicação concreta da Declaração e do Plano de Ação 
de Durban, como um sólido alicerce para um amplo consenso para novas ações e iniciativas 
no sentido da total eliminação do flagelo do racismo e discriminação racial; 

32. Tomando nota dos relatórios e das conclusões da Conferência Regional das Américas sobre 
os avanços e desafios no Plano de Ação contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia 
e Intolerâncias Correlatas, realizada em Brasília, em 2006;  

33. Recordando a Resolução 3/2 do Conselho de Direitos Humanos, de 8 de dezembro de 2006, 
no parágrafo no 6, pelo qual o Conselho decidiu que a revisão deverá concentrar-se na 
implementação da Declaração e do Plano de Ação de Durban, incluindo outras ações, 
iniciativas e soluções práticas para luta contra todos os flagelos contemporâneas de racismo, 
além de assumir o papel do Comitê Preparatório da Conferência de Durban, sendo que o 
Comitê Preparatório deverá decidir sobre, entre outras coisas, os objetivos da Conferência de 
Revisão e das iniciativas regionais preparatórias; 

34. Recordando também a Resolução 61/149 da Assembléia Geral, de 19 de dezembro de 2006, 
em que a Assembléia decidiu convocar em 2009 uma conferência de revisão sobre a 
implementação da Declaração e do Plano de Ação de Durban; 

35.  Sublinhando a Decisão PC.1/13 decisão do Comitê Preparatório, de 31 de agosto de 2007, 
na qual a Comissão estabeleceu os objetivos da Conferência de Durban; 

36. Salientando também que, na Decisão PC.1/11, de 31 de agosto de 2007, a Comissão 
Preparatória convocou Estados e organizações regionais a realizar encontros internacionais, 
regionais e nacionais e/ou desenvolver outras iniciativas em preparação para a Conferência 
de Durban;  

37. Reconhecendo que a prevenção do racismo, da xenofobia e da discriminação em todas as 
suas manifestações constitui um requisito necessário e inevitável para a construção de boa 
governança, desenvolvimento sustentável, justiça social, democracia e paz em nossa região;  

38. Recordando que a democracia é incompatível com a persistência do racismo, tal como está 
estabelecido na resolução 2004/38 da Comissão de Direitos Humanos;  
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39. Observando, todavia, a persistência de desigualdades e o não-cumprimento das obrigações 
específicas na promoção e proteção da igualdade em níveis nacional, regional e 
internacional;  

40. Considerando que a pobreza e a exclusão social que afetam vários setores da sociedade nos 
países da nossa região são temas transversais, relacionadas com as diversas formas de 
discriminação, por exemplo, a de origem étnica ou racial, de gênero ou deficiência; 

41. Indicando que o processo de globalização é uma força motriz cujos benefícios devem ser 
distribuídos igualmente em todos os países, e manifestando a vontade de prevenir e atenuar 
os efeitos nefastos desse processo, que pode incluir a pobreza, o subdesenvolvimento e a 
homogeneização cultural;  

42. Compreendendo que a Declaração de Santiago, de 2000, e a Declaração e o Plano de Ação 
de Durban, de 2001, são compromissos inelutáveis assumidos pelos Estados, autoridades 
regionais, organizações internacionais e sociedade civil; 

43. Reconhecendo que a Declaração e o Plano de Ação de Durban estabelecem o nível mínimo 
de proteção que deve ser dada pela comunidade internacional às potenciais e reais vítimas 
de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerâncias correlatas, e que o processo de 
revisão pode expandir e melhorar o espectro de proteção, mas jamais reduzi-lo;  

44. Reafirmando, com um renovado espírito de determinação e acomodação política, a vontade 
de combater as formas contemporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância e de fazer avançar, com isso em mente, na aplicação da Declaração e do Plano 
de Ação de Durban, apresentamos, conforme indicado a seguir, uma avaliação dos 
progressos e desafios na implementação da Declaração e do Plano de Ação de Durban 
(Parte I), uma avaliação da eficácia dos mecanismos de acompanhamento Durban e outros 
mecanismos relevantes neste domínio (Parte II), uma identificação de boas práticas (Parte III) 
e um panorama das futuras perspectivas (Parte IV). 

 
 

A. Progressos e desafios na implementação da Declaração e do Plano de Ação de 
Durban 

 
A Conferência, 
 

1. Questões Gerais 
 

45. Reconhece que alguns progressos foram feitos nos programas e medidas para erradicar a 
discriminação múltipla ou agravada;  

46. Salienta a importância de ampliar o espectro de políticas e medidas para erradicar a 
discriminação em virtude de raça, cor, ascendência, origem nacional ou étnica, nacionalidade, 
idade, sexo, orientação sexual, identidade e expressão de gênero, língua, religião, opiniões 
políticas ou de qualquer outra natureza, origem social, estatuto social e econômico, nível de 
escolaridade, condição de imigrante ou requerente de asilo ou refugiado, apátrida, pessoas 
deslocadas internamente, ou pessoa que vivem com doença infecciosa ou contagiosa ou 
qualquer outra condição física ou mental estigmatizada, característica genética, deficiência 
física ou mental ou qualquer outra condição, que tenha por objetivo ou efeito anular ou 
dificultar o reconhecimento, o gozo ou o exercício, em pé de igualdade, de um ou mais 
direitos humanos e liberdades fundamentais consagrados em instrumentos internacionais 
aplicáveis; 

 
 

2. Medidas para prevenir, educar e proteger destinadas a erradicar o racismo, a discriminação 
racial, a xenofobia e intolerâncias correlatas, em níveis nacional, regional e internacional  
 

47. Salienta a adoção generalizada da legislação para promover a igualdade e para erradicar o 
racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerâncias correlatas, em conjunto com a 
alteração ou a revogação de disposições legais que dão origem a práticas discriminatórias; 
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48. Registra progressos significativos na criação de organismos estatais especializados e 
mecanismos responsáveis pela formulação e a implementação de políticas públicas para 
erradicar a discriminação e promover a igualdade racial;  

49. Identifica os progressos na formulação de planos nacionais para erradicar o racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerâncias correlatas;  

50. Registra a ampliação do diálogo com organizações não governamentais e outros setores da 
sociedade civil; 

51. Identifica a necessidade de medidas tais como campanhas de informação e programas 
educacionais, que visem incentivar a valorização e o respeito pela diversidade, juntamente 
com a rejeição do racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerâncias correlatas em todos 
os Estados;  

52. Confirma a ocorrência de alguma implementação de atividades educativas e de formação 
sobre direitos humanos a partir de uma perspectiva anti-racista e anti-sexista para os 
funcionários públicos; 

53. Reconhece a necessidade de formular e pôr em prática programas específicos para prevenir, 
investigar e, quando necessário, levar a julgamento e punir os atos de falta grave cometidos 
por policiais e outros oficiais da justiça motivados por racismo, discriminação racial, xenofobia 
e intolerâncias correlatas; 

54. Registra os progressos na adoção de políticas e programas para melhorar a prevenção do 
HIV/Aids em comunidades de alto risco e erradicar a discriminação contra pessoas vivendo 
com HIV/Aids;  

55. Identifica alguns progressos na adoção de medidas legais e administrativas para promover, 
valorizar e reforçar a identidade étnica, cultural, religiosa e lingüística dos povos indígenas e 
estabelecer as condições necessárias para a sua observância; 

56. Registra progressos na adoção de medidas legais e administrativas para promover, proteger 
e assegurar o exercício aos povos indígenas de seus direitos, e assegurar o exercício de tais 
direitos e liberdades fundamentais em pé de igualdade, livre de discriminação, e a sua plena 
e livre participação em todas as esferas da sociedade, especialmente em questões que os 
afetem ou os interessem; 

57. Registra também progressos na adoção de medidas legislativas e administrativas, para além 
da criação de instituições governamentais e fóruns interinstitucionais para combater o 
racismo e outras formas de discriminação contra afrodescendentes; 

58. Identifica os progressos em programas para promover a igualdade racial em favor de 
afrodescendentes, tais como programas de ações afirmativas de acesso ao ensino superior;  

59. Identifica também os progressos realizados em matéria de legislação e medidas adotadas 
pelos Estados para corrigir as desigualdades no acesso de afrodescendentes à educação, à 
saúde, à habitação, justiça e emprego, e exorta os Estados a continuar a desenvolver e 
adotar medidas para assegurar a plena igualdade de acesso para afrodescendentes;  

60. Insta os Estados a adotar mecanismos apropriados com vista ao monitoramento e à 
avaliação da eficácia e do progresso dos programas; 

61. Reconhece a necessidade de ampliar os esforços para a implementação de medidas que, 
consoantes com normas internacionais de direitos humanos e os respectivos sistemas 
jurídicos de cada Estado, garantam o direito a terra tradicionalmente pertencente, ocupada ou 
utilizada de alguma forma ou adquirida por povos indígenas e as terras de afrodescendentes, 
e também promover o uso produtivo, o desenvolvimento global da comunidade, o respeito 
pela sua cultura e as características específicas dos seus processos de tomada de decisão; 

62. Constata a necessidade de apoiar medidas que promovam e ampliem o acesso a 
oportunidades de uma maior e melhor participação de afrodescendentes e indígenas nas 
dimensões política, econômica, social e cultural da sociedade, juntamente com medidas que 
garantam que os sistemas jurídico e político nacionais reflitam a diversidade cultural da 
sociedade, particularmente no que diz respeito às mulheres, e reconheçam os diversos 
sistemas e formas de representação; 
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63. Salienta a necessidade de se fazer progressos na concepção e na aplicação de medidas 
adequadas para prevenir e punir as formas contemporâneas de racismo, como a incitação ao 
ódio racial ou à violência por meio das novas tecnologias da informação, incluindo a Internet; 

64. Reconhece a importância da realização de progressos na coleta de dados e outros 
indicadores de desenvolvimento humano desagregados por raça e etnia, seja por meio de 
censos seja pela coleta, compilação, análise e fornecimento de dados em níveis nacional e 
local, que também deverá considerar indicadores sociais e econômicos como renda média, 
acesso aos serviços de saúde, mortalidade infantil e materna, esperança de vida, taxa de 
alfabetização, acesso à educação, oportunidades de emprego, qualidade de habitação, 
propriedade fundiária e acesso à água, saúde e serviços de comunicações; 

65. Insta os Estados a incluir mulheres em suas decisões e dar prioridade à promoção e à 
proteção do pleno gozo, em pé de igualdade entre homens e mulheres, de todos os direitos 
humanos e das liberdades fundamentais;  

66. Constata a necessidade de se avançar em medidas para prestar assistência aos jovens 
indígenas afrodescendentes que vivem em zonas periféricas das principais cidades e 
particularmente afetadas pela violência urbana; 

67. Salienta a importância de se realizar progressos na aplicação das políticas de ações 
afirmativas em sectores-chave, tais como o acesso à educação e ao emprego, à saúde e à 
segurança social, a participação política e investimento em infra-estrutura que beneficie 
comunidades em que vivem afrodescendentes, indígenas e outros grupos que sofrem de 
discriminação; 

68. Reconhece a importância dos programas nacionais para a integração, o respeito e o gozo 
dos direitos humanos de imigrantes, juntamente com seu tratamento igual;  

69. Reconhece também a existência de manifestações de xenofobia que requerem uma atenção 
especial por parte das autoridades; 

70. Reconhece ainda a obrigação de as autoridades tomarem medidas para prevenir e erradicar 
as práticas e manifestações de xenofobia; 

71. Observa que as questões da migração são extremamente importantes para a região e reitera 
o seu total compromisso para o cumprimento da Declaração e do Plano de Ação de Durban 
sobre o assunto como uma poderosa afirmação da necessidade de defender os direitos 
humanos dos migrantes, respeitando a soberania dos Estados para adotar legislação que 
considerem adequada, e, com isso em mente, exprime a sua profunda preocupação com a 
legislação recentemente aprovada ou proposta por alguns países ou organizações regionais 
contrária aos compromissos assumidos no âmbito dos direitos humanos e das convenções 
sobre direitos dos migrantes estabelecidos sob instrumentos jurídicos das Nações Unidas 
pertinentes; e nesse sentido, convida as autoridades competentes a iniciar abrangente e 
amplo diálogo sobre migração, que torne possível identificar os desafios comuns e as áreas 
de cooperação que liguem a gestão das migrações e a promoção do desenvolvimento; 

 
 

3. Criação de recursos práticos e medidas para reparação, compensação e outros resoluções 
em níveis nacional, regional e internacional 

 

72. Salienta a importância de se empreender investigações para examinar as ligações entre os 
processos criminais, a violência policial e as penalidades criminais, por um lado, e o racismo, 
a discriminação racial, a xenofobia e as intolerâncias correlatas, por outro lado, com vistas a 
tomar as medidas necessárias para erradicar esses laços e práticas discriminatórias; 

73. Identifica a necessidade de maiores progressos na implementação de medidas destinadas a 
facilitar o acesso por parte das vítimas de racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerâncias correlatas a órgãos da justiça que garantam a justa e adequada reparação de 
qualquer dano sofrido, bem como assistência jurídica adaptada às necessidades especiais e 
às vulnerabilidades das vítimas; 
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B. Eficácia dos Mecanismos de Monitoramento de Durban e outros Mecanismos 
Pertinentes das Nações Unidas sobre Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e 

Intolerâncias Correlatas 
 

 

74. Considera que um sistema eficaz de proteção contra a discriminação no âmbito do sistema 
universal dos direitos humanos deve melhorar e garantir a coerência entre os mecanismos 
relevantes, evitando assim fraudes e aumentando a eficácia; 

75. Congratula-se com os esforços do Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial, em 
cumprimento da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Racial, em resposta às novas e as formas contemporâneas de racismo e 
discriminação racial;  

76. Salienta a importância e convida os Estados signatários da Convenção a ratificar a emenda 
do artigo 8o, relativo ao financiamento da Convenção, e solicita que sejam alocados recursos 
adicionais suficientes para essa proposta do orçamento oficial da Organização das Nações 
Unidas, de modo que o Comitê possa exercer plenamente seu mandato; 

77. Relembra a necessidade de identificar as lacunas nos instrumentos internacionais de direitos 
humanos, particularmente na Convenção, o que requer a adoção de normas 
complementares, e congratula-se com as conclusões e recomendações do Grupo de 
Trabalho Intergovernamental sobre a Aplicação Efetiva da Declaração e do Plano de Ação de 
Durban, em particular sobre a identificação e a análise de substantivas e processuais lacunas 
em instrumentos internacionais de direitos humanos, bem como a elaboração de normas 
internacionais complementares consonantes com a Declaração e o Plano de Ação de 
Durban; 

78. Insta a Comissão Ad Hoc sobre a Elaboração de Normas Complementares a continuar 
trabalhando para identificar e analisar as lacunas substanciais em instrumentos internacionais 
de direitos humanos e do mesmo modo na elaboração de recomendações sobre a adoção de 
normas complementares para prevenir e erradicar as formas contemporâneas de racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerâncias correlatas, por meio, possivelmente, de uma 
convenção ou um novo protocolo para a Convenção Internacional sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação Racial, que permitirá realizar visitas in situ, ou a 
aprovação de outros instrumentos consonantes com a Declaração e o Plano de Ação de 
Durban; 

79. Reconhece a importância do mandato e do trabalho dos eminentes experts independentes 
sobre a aplicação da Declaração e do Plano de Ação de Durban, especialmente dirigidos a 
promover o compromisso político necessários para que a Declaração e o Plano de Ação 
sejam implementados com sucesso, clama pelo desenvolvimento de mecanismos que 
promovam uma melhor articulação entre este grupo de especialistas e governos e 
organizações não governamentais de vários países, e solicita ao Alto Comissário das Nações 
Unidas para os Direitos Humanos que considere a possibilidade de criar um índice da 
igualdade racial, como foi proposto pelo referido grupo de especialistas; 

80. Manifesta o seu pleno apoio e reconhecimento ao Relator Especial sobre Formas 
Contemporâneas de Racismo, Discriminação Racial e Xenofobia e Intolerâncias Correlatas 
por seu trabalho, e pede-lhe que continue a ressaltar o impacto negativo do racismo, da 
discriminação racial, da xenofobia e de intolerâncias correlatas sobre o pleno gozo dos 
direitos civis, culturais, econômicos, políticos e sociais das minorias nacionais, étnicas, 
religiosas e lingüísticas, populações imigrantes, requerentes de asilo e refugiados; 

81. Reitera o seu pedido aos Estados da região, organizações intergovernamentais, 
organizações do sistema das Nações Unidas e organizações não governamentais a cooperar 
plenamente com o Relator Especial e insta os Estados a analisar a possibilidade de 
aceitarem seus pedidos de visitas e recomendações, de modo que ele possa exercer seu 
mandato plena e eficazmente; 

82. Incentiva a Unidade Anti-Discriminação do Gabinete do Alto Comissariado das Nações 
Unidas para Direitos Humanos a continuar trabalhando com determinação para proporcionar 
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orientação e apoio aos mecanismos do Conselho de Direitos Humanos para acompanhar a 
execução da Declaração e do Plano de Ação de Durban;  

83. Solicita que a Unidade Anti-Discriminação seja elevada à patente de divisão e reforçada com 
o acréscimo de pessoal e recursos necessários para atender melhor os mecanismos 
instituídos para monitorar e executar a Declaração e o Plano de Ação de Durban e para que 
possa influenciar de forma eficaz todos os membros, incluindo a Sociedade Civil, na 
campanha mundial de luta contra o racismo; 

84. Reconhece o peso e a importância do esforço do Grupo de Trabalho de Especialistas em 
Povos Afrodescendentes em analisar a atual situação e as condições e a extensão do 
racismo contra afrodescendentes na Diáspora Africana; 

85. Expressa seu reconhecimento e solicita a todos os Estados a implementar as conclusões e 
recomendações acordados pelo Grupo de Trabalho de Especialistas, em especial sobre os 
efeitos nefastos do racismo na saúde, no trabalho, em moradia, educação e mídia, e também 
quanto à utilização do perfil racial, levando em conta a necessidade de os Estados rejeitarem 
e impedir todas as práticas fundadas em estereótipos raciais; 

86. Solicita que o Grupo de Trabalho de Especialistas sobre Populações Afrodescendentes se 
estabeleça como um fórum permanente das Nações Unidas sobre afrodescendentes; 

87. Toma nota do relatório final sobre as lacunas existentes em instrumentos internacionais de 
combate ao racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerâncias correlatas, por meio do 
grupo de cinco especialistas estabelecido pelo Conselho dos Direitos humanos para estudar 
a necessidade de adotar normas complementares, e convida os Estados a considerar a 
implementação das recomendações do grupo, sobretudo sobre os refugiados, pessoas 
deslocadas internamente, imigrantes e migrantes trabalhadores, populações indígenas, 
minorias e vítimas de discriminação múltipla ou agravada;  

88. Solicita ao Secretário-Geral a garantia dos recursos necessários para o eficaz desempenho 
dos mandatos do Grupo de Trabalho Intergovernamental sobre a aplicação efetiva da 
Declaração e do Plano de Ação de Durban, do Grupo de Especialistas sobre Populações 
Afrodescendentes, do Relator Especial sobre Formas Contemporâneas de Racismo, 
Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, dos eminentes experts 
independentes sobre a aplicação da Declaração e do Plano de Ação de Durban e da 
Comissão Ad Hoc sobre a Elaboração de Normas Complementares; 

89. Exorta os mecanismos relacionados com a implementação da Declaração e do Plano de 
Ação de Durban a promover a sensibilização, o diálogo e a formação de funcionários públicos 
e/ou educadores sociais no que diz respeito à eliminação do racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerâncias correlatas, promovendo encontros entre os funcionários públicos 
e/ou educadores sociais e outras atividades que contribuam para atingir os objetivos da 
Declaração e do Plano de Ação de Durban; 

90. Solicita ao Conselho de Direitos Humanos que tome as medidas adequadas para ampliem os 
mecanismos de participação das organizações não governamentais e outras organizações da 
sociedade civil − com o apoio financeiro necessário para o seu desenvolvimento − nas 
atividades e reuniões do sistema das Nações Unidas contra o racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerâncias correlatas; 

91. Endossa a idéia de que o processo de revisão e, quando pertinente, aperfeiçoamento dos 
mandatos dos mecanismos de procedimentos especiais em funcionamento no Conselho de 
Direitos Humanos deve ser estendido a todos os mandatos existentes, incluindo os 
mencionados nesta parte II e que se deve procurar melhorar a coerência e a eficácia dos 
mecanismos de procedimentos especiais, sem prejuízo de toda a gama de direitos 
protegidos;  

92.  Convoca os mecanismos de direitos humanos das Nações Unidas, como parte do processo 
de reforma do sistema de direitos humanos, a estabelecer um modelo para a produção dos 
seus relatórios e questionários com vista a evitar a repetição e sobreposição de informações, 
em especial no que diz respeito ao racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerâncias 
correlatas; 

93. Reitera que a escravatura e o tráfico de escravos transatlântico são e devem ser sempre tidos 
como um crime contra a humanidade; constata que o tráfico transatlântico de escravos 
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contribuiu para o atual legado da alienação, da pobreza e da exclusão social dos 
afrodescendentes, e apela aos Estados a tomar medidas urgentes para disponibilizar 
recursos reais e adequados, indenização, reparação e outras medidas em níveis nacional, 
regional e internacional para os afrodescendentes; 

94. Solicita que os acordos alcançados para comemorar ducentésimo aniversário da abolição do 
tráfico negreiro transatlântico, contidos nas Resoluções 61/19 e 62/122 da Assembléia Geral, 
sejam plenamente integrados a todos os mandatos de todos os mecanismos de 
monitoramento de Durban mecanismos, da Conferência de Revisão e de seu processo 
preparatório; 

95. Convida o Comitê Preparatório a considerar a convocação de uma reunião sobre todos os 
aspectos dos artigos da Declaração e Plano de Ação de Durban e as Resoluções 61/19 e 
62/122 da Assembléia Geral sobre o tráfico transatlântico de escravos, incluindo suas 
conclusões e recomendações no processo preparatório e na Conferência de Revisão de 
Durban. 

 

 

C. Boas práticas de combate ao racismo, discriminação racial,  
xenofobia e intolerâncias correlatas 

 
A Conferência, 
 

96.  Toma nota com interesse dos inúmeros exemplos de boas práticas estabelecidos na região, 
os esforços para combater o racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerâncias 
correlatas com vista à sua eventual reprodução, seja em nível nacional ou internacional, por 
meio de cooperação e iniciativas de assistência internacional; essas boas práticas são um 
ponto de partida para o resultado desse documento final. 

 

 

D. O caminho a seguir 
 

97. Reconhece a necessidade de fazer progressos na inclusão da perspectiva de gênero nos 
planos de ação contra o racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerâncias correlatas, a 
fim de combater o fenômeno das múltiplas e agrava discriminação contra as mulheres;  

98. Reconhece o persistente desafio de incluir a história e cultura dos afrodescendentes nos 
currículos escolares, e celebra a publicação e a divulgação do Manual e Guia de los 
afrodescendientes de las Américas y el Caribe (Manual e Guia dos Afrodescendentes das 
Américas e do Caribe), publicado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef); 

99. Insta os Estados a considerar a ratificação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e reconhece a importância dos instrumentos internacionais pertinentes e a 
oportunidade para se tomar as medidas necessárias para proteger os direitos humanos de 
todas as pessoas com deficiência e integrá-las plenamente nas esferas social e de emprego;  

100.  Reafirma que a adesão universal à Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas 
as Formas de Discriminação Racial e o seu pleno cumprimento são de fundamental 
importância para a prevenção do racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerâncias 
correlatas, incluindo as formas contemporâneas de racismo e discriminação racial, e para a 
promoção da igualdade e da não-discriminação em todo o mundo; 

101. Manifesta seu compromisso para alcançar a ratificação universal da Convenção neste 
hemisfério, e insta a todos os países que ainda não o fizerem que considerem a possibilidade 
de fazer a declaração prevista no artigo 14 da Convenção; 

102. Manifesta sua preocupação com os atrasos na apresentação de relatórios ao Comitê para a 
Eliminação da Discriminação Racial, uma situação que dificulta o funcionamento eficaz do 
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comitê, e apela veementemente a todos os Estados signatários da Convenção a cumprir suas 
obrigações legais sob a Convenção e as recomendações do Comitê; 

103. Insta os Estados a incluir, em seus relatórios nacionais sobre aos mecanismos de revisão 
periódica universais do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, informações 
sobre as medidas que estão sendo tomadas para combater a discriminação; 

104. Insta também os Estados-Membros a desenvolver e tomar medidas para estimular os 
esforços para combater o racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerâncias correlatas, 
considerando desafios como a manipulação política do fenômeno do racismo e da xenofobia 
e os esforços de acordo ideológico, científico e intelectual de legitimação de discursos 
racistas e xenófobos e as práticas que consideram a origem racial ou étnica e a imigração 
como raiz de problemas sociais, econômicos e políticos; 

105. Incentiva os Estados a elaborar e implementar planos de ação nacionais e locais para 
promover a diversidade, a igualdade de oportunidades, a eqüidade social e a justiça; 

106. Insta os Estados a integrar a promoção da igualdade racial e de gênero na formulação de 
políticas públicas; 

107. Apela aos Estados que estabeleçam e equiparem órgãos e mecanismos estatais 
especializados para a implementação de políticas públicas para erradicar o racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerâncias correlatas e a promoção da igualdade racial, 
com adequados recursos financeiros, competência e capacidade para pesquisar, investigar, 
educar e empreender atividades públicas de sensibilização; 

108. Insta os Estados a garantir a independência das instituições nacionais de direitos humanos, 
juntamente com a coordenação e a articulação efetivas desses com os organismos e 
mecanismos estatais especializados e com outras instituições da sociedade civil, 
particularmente no que diz respeito à prevenção do racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerâncias correlatas; 

109. Convida a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe a considerar a 
instituição, no âmbito de seu mandato, de uma unidade especializada em diversidade e não-
discriminação a trabalhar com os Estados que o solicitarem para a implementação de 
progressos feitos em políticas públicas para gerir a diversidade e avaliar lacunas de 
discriminação, o que também pode servir como um fórum para a troca de boas práticas nos 
esforços para combater o racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerâncias correlatas; 

110. Insta os Estados a tomar as medidas necessárias para ampliar a proteção contra todas as 
práticas discriminatórias e intolerantes, incluindo aquelas baseadas em raça, cor, 
ascendência, origem nacional ou étnica, nacionalidade, idade, sexo, orientação sexual, 
identidade de gênero e expressão sexual, língua, religião, opinião política ou de qualquer 
outra natureza, origem social, status social e econômico, escolaridade, condição de migrante, 
refugiado ou repatriado, apátrida ou pessoas deslocadas internamente, pelo fato de viver com 
doença infecciosa ou contagiosa ou qualquer outra condição de saúde mental ou física 
estigmatizante, característica genética, deficiência, incapacidade mental ou qualquer outra 
condição social que tenha por objetivo ou efeito anular ou dificultar o reconhecimento, o gozo 
ou o exercício, em pé de igualdade, de um ou mais dos direitos humanos e liberdades 
fundamentais consagrados nos instrumentos internacionais aplicáveis; 

111. Salienta a importância de proteger as pessoas de todas as formas de discriminação, 
reconhecendo que a existência de múltiplas e agravadas formas de discriminação sublinha a 
necessidade de políticas transversais;  

112. Apela aos Estados para pôr em prática políticas e estabelecer mecanismos, até mesmo por 
meio da cooperação internacional, para identificar, prevenir e punir formas contemporâneas 
de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerâncias correlatas;  

113. Insta os Estados a adotar e aplicar medidas legais e administrativas em níveis nacional e 
local, ou a reforçar as medidas existentes, com o objetivo de prevenir e punir expressa e 
especificamente as formas contemporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerâncias correlatas nas vidas pública e privada; 

114. Insta os Estados a empreender sem demora investigações profundas, exaustivas e 
imparciais sobre todos os atos de racismo e discriminação racial, e instaurar processo sobre 
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casos de delitos de natureza racista ou xenofóbica, quando aplicável, ou promover ou facilitar 
procedimentos legais pertinentes no que diz respeito a infrações de caráter racista ou 
xenofóbico, para garantir que alta prioridade seja concedida, consistente e energicamente, a 
investigações e julgamentos de crimes de natureza racista ou xenofóbica e assegurar o 
direito à igualdade de tratamento perante os tribunais e outros órgãos administrados pela 
justiça; 

115. Insta também os Estados a investigar e tomar as medidas adequadas relativas aos 
conseqüentes efeitos do racismo em todas as esferas de aplicação do direito penal, em 
especial de policiamento, decisões judiciais, reabilitação prisional e concessão de liberdade 
condicional ou de outros benefícios legais para os presos; 

116. Insta os Estados a formular, implementar e garantir o cumprimento de medidas concretas 
para erradicar o fenômeno vulgarmente conhecido como “perfil racial”, que inclui a prática por 
parte de agentes da polícia e outros funcionários responsáveis pela manutenção da lei a agir 
com base em raça, cor, ascendência ou origem étnica ou nacional, como uma razão para 
como uma razão para investigar pessoas ou determinar se alguém está cometendo infrações; 

117. Insta os Estados a promover a capacitação em direitos humanos, tolerância e 
sensibilização, por meio da utilização de ferramentas e métodos de formação, especialmente 
orientada para eliminar comportamentos discriminatórios e racismo institucional no que diz 
respeito às relações interculturais dos funcionários responsáveis pela manutenção da lei e o 
desenvolvimento de políticas públicas; 

118. Insta os Estados que busquem resolver a questão da violência entre jovens indígenas 
afrodescendentes, especialmente nas periferias de grandes cidades, a partir de uma 
perspectiva social e dos direitos humanos em que foco seja colocado sobre o reforço do 
capital social e do desenvolvimento das capacidades de jovens indígenas e 
afrodescendentes; 

119. Insta os Estados a reforçar a proteção contra o racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerâncias correlatas, garantindo assim que todos tenham acesso aos órgãos de justiça, 
tribunais nacionais competentes e outras instituições e mecanismos estatais, a fim de buscar 
reparação justa e adequada ou satisfação de quaisquer danos sofridos em conseqüência de 
discriminação, e salienta também a importância de as denúncias de atos de racismo e 
discriminação racial contarem com a proteção da lei e dos tribunais, e chama a atenção para 
a necessidade de sensibilização para o uso do aparelho judicial e outros recursos jurídicos 
existentes, e para que esses sejam facilmente acessíveis, rápidos e não excessivamente 
complicados; 

120. Insta os Estados a tomar medidas para garantir que todas as pessoas gozem de igualdade 
de acesso a serviços de saúde de alta qualidade, incluindo os cuidados básicos de saúde, 
bem como a capacitação e programas de desenvolvimento de capacidades para os 
trabalhadores da área de saúde para evitar a discriminação; 

121. Insta os Estados a aplicar medidas para garantir o direito de cada pessoa de desfrutar o 
máximo possível de saúde física e mental, a fim de eliminar desequilíbrios nas condições de 
saúde que podem originar-se da ação do racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerâncias correlatas;  

122. Insta também os Estados e encoraja as organizações não governamentais e o setor 
privado a: 

(a) Incorporar questões específicas relacionadas à saúde da população negra em formação 
e capacitação dos profissionais de saúde; 

(b) Promover a formação e a capacitação dos trabalhadores da saúde que sejam racial e 
etnicamente diversos e motivados a trabalhar em comunidades onde os serviços são 
escassos;  

(c) Incentivar as pesquisas sobre saúde da população negra; 

123. Insta os Estados a estabelecer medidas para facilitar o acesso à medicação e ao 
tratamento e educação pública, programas de capacitação e informação para erradicar a 
violência, a estigmatização, a discriminação, o desemprego e outros efeitos adversos para as 
pessoas que vivem com HIV/Aids e outras doenças infecto-contagiosas estigmatizantes; e 
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congratula-se com a convocação da XVII Conferência Internacional de Aids, que terá lugar na 
Cidade do México, de 3 a 8 de agosto de 2008;  

124. Convida os Estados a ampliar a participação de organizações não governamentais e outros 
setores da sociedade civil na elaboração, execução e avaliação das políticas e programas 
destinados a erradicar o racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerâncias correlatas;  

125. Convida os Estados a estabelecer, ou, se for o caso, continuar garantindo, fundos para 
apoiar as organizações da sociedade civil a desenvolver seus trabalhos contra o racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerâncias correlatas, garantindo, assim, a sua liberdade 
de interferência e sua participação nos fóruns que administram e transferem recursos 
contidos em tais fundos;  

126. Insta os Estados e encoraja as organizações não governamentais e o setor privado a 
apoiar a criação de ambientes de trabalho livres de discriminação e promover e proteger os 
direitos dos trabalhadores que são vítimas de racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerâncias correlatas;  

127. Insta os Estados a pôr em prática políticas para promover a diversidade étnica e racial no 
mercado de trabalho, a fim de garantir, em especial, a incorporação efetiva das mulheres 
afrodescendentes no mercado de trabalho, nos setores público e privado, e em programas de 
geração de emprego e renda; 

128. Convida os Estados que ainda não são signatários da Convenção Internacional sobre a 
Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e Membros das suas Famílias a 
considerar a adesão e a ratificação deste instrumento, de modo a promover o respeito pelos 
direitos humanos dos trabalhadores migrantes e criar um ambiente em que a discriminação 
possa ser erradicada e que leve a uma plena integração social deste grupo;  

129. Insta os Estados, tendo em vista as contribuições econômicos e culturais dos migrantes 
para as suas sociedades e comunidades de origem, a fim de formular e pôr em prática 
políticas e planos de ação para promover a harmonia e a tolerância entre os migrantes e suas 
sociedades hospedeiras, com vista a eliminar manifestações de racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerâncias correlatas, incluindo os atos de violência;  

130. Ressalta a gravidade de comportamentos e práticas racistas e xenofóbicas nos pontos de 
entrada e em áreas de recepção e espera dos países, e exorta os Estados a não permitir 
essas áreas se tornem espaços que operam fora da lei para os estrangeiros, em geral, e, 
acima de tudo, para os imigrantes e requerentes de asilo; 

131. Ressalta a necessidade de intensificar os esforços para proteger os direitos humanos dos 
migrantes, independentemente de seu status migratório, juntamente com a importância de se 
defender o dever de os Estados signatários da Convenção de Viena sobre Relações 
Consulares de cumprir esta Convenção, incluindo a obrigação dos Estados, em cujo território 
os estrangeiros sejam detidos, de informá-los de seu direito de se comunicar com os 
funcionários consulares, o que foi confirmado no Julgamento da Corte Internacional de 
Justiça de 31 de março de 2004, no caso Avena e Outros Nacionais Mexicanos (México v. 
Estados Unidos da América);  

132. Insta os Estados, salientando a importância da cooperação entre os países de origem, 
trânsito e destino, a assegurar a plena proteção dos direitos humanos de todos os migrantes, 
e, à luz do aumento dos fluxos migratórios, elaborar políticas de escolta e proteção dos 
nacionais no estrangeiro, em conformidade com as disposições legais aplicáveis; 

133. Incentiva os Estados a continuar a implementação de medidas para lidar com a situação 
dos refugiados e daqueles que buscam o status de refugiado, levando em consideração os 
programas para as fronteiras, cidades e reinstalações de solidariedade propostos no Plano de 
Ação do México para Fortalecer a Proteção Internacional dos Refugiados na América Latina, 
adotado na Cidade do México em 2004; 

134. Insta a comunidade internacional, em defesa dos princípios da responsabilidade partilhada 
e de solidariedade, a oferecer, em conjunto, apoio aos Estados na plena execução das 
disposições internacionais legais que regem os refugiados, especialmente na obtenção de 
soluções duradouras para o problema geral dos refugiados; 
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135. Exorta os Estados-Membros, em suas responsabilidades para com as pessoas deslocadas 
internamente, utilizando estratégias globais, baseados numa perspectiva de direitos humanos 
e políticas públicas especializadas, que se comprometam a garantir a tais pessoas proteção e  
assistência durante o seu deslocamento por meio de suas instituições nacionais 
competentes, e insta-lhes que se comprometam a encontrar soluções duradouras, incluindo o 
seu retorno seguro, em condições dignas, em conformidade com a vontade das pessoas 
deslocadas internamente, levando ao seu reassentamento e reintegração, seja em seu país 
de origem ou na comunidade receptora;  

136. Insta os Estados a aprovar e aplicar a legislação de combate ao tráfico de pessoas, 
especialmente de mulheres e crianças, incluindo afrodescendentes, indígenas e outros 
grupos vulneráveis, juntamente com o tráfico de migrantes, tendo em vista as práticas que 
coloquem em perigo a vida humana ou ocasionem várias formas de escravidão e exploração, 
como a servidão por dívida, a pornografia infantil e a exploração sexual e laboral, e exorta os 
Estados a pôr em vigor e reforçar os seus planos nacionais de combate aos crimes de tráfico 
e destinar recursos financeiros e humanos para garantir que a lei seja mantida, juntamente 
com a proteção das vítimas e a restituição de seus direitos, e também reforçar a cooperação 
bilateral, regional e internacional, particularmente com o Relator Especial sobre os aspectos 
dos direitos humanos das vítimas do tráfico de pessoas, especialmente mulheres e crianças, 
e com organizações não governamentais que fornecem assistência às vítimas; 

137. Exorta também os Estados a garantir que os seus sistemas políticos e jurídicos reflitam a 
diversidade multicultural de suas sociedades e, quando necessário, criem instituições 
democráticas para torná-los mais plenamente participativos e, dessa forma, evitar a 
marginalização e a exclusão de e a discriminação contra setores específicos da sociedade, 
avaliando a possibilidade de introduzir, sempre que possível, cotas de ação afirmativa para a 
eleição dos representantes indígenas, afrodescendentes e mulheres nos parlamentos;  

138. Insta os Estados a dirigir novos investimentos em cuidados de saúde, educação, saúde 
pública, eletricidade, água potável e controle ambiental, juntamente com outras medidas de 
ação afirmativa para comunidades formadas principalmente por afrodescendentes e 
indígenas;  

139. Insta os Estados a pôr em prática programas de ação afirmativa, com vistas a promover 
uma verdadeira igualdade de oportunidades e tratamento para estudantes indígenas e 
afrodescendentes no acesso a todos os níveis da educação de qualidade, sobretudo no 
ensino superior, juntamente com a igualdade e a não-discriminação no acesso ao emprego; 

140. Apela aos Estados para avançar na formulação de programas e medidas para erradicar a 
discriminação múltipla ou agravada, especialmente a discriminação de gênero; 

141. Insta os Estados a adotar todas as medidas necessárias, em particular, por meio de 
políticas e programas, para combater o racismo e a violência racial contra mulheres e 
meninas, e reforçar a cooperação, respostas prescritivas e a aplicação efetiva de legislação 
nacional e compromissos decorrentes de instrumentos internacionais pertinentes e de outras 
medidas protetoras e preventivas para erradicar todas as formas de discriminação e violência 
baseada na discriminação racial contra mulheres e meninas; 

142. Apela aos Estados que incluam a perspectiva de gênero em planos de ação contra o 
racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerâncias correlatas e considerem o peso da 
discriminação que recai, em particular, sobre as mulheres indígenas e afrodescendentes, 
juntamente com as mulheres de outros grupos desfavorecidos, de modo que o seu acesso 
aos recursos produtivos, em igualdade de condições com os homens, seja garantida, como 
meio de promover a sua participação no desenvolvimento econômico e produtivo de suas 
comunidades;  

143. Insta os Estados a incluir cláusulas em sua legislação interna, penal, civil e administrativa, 
além das de outra natureza, que possam ser necessárias para prevenir, punir e erradicar a 
violência contra as mulheres, e a tomar as medidas administrativas necessárias; 

144. Apela aos Estados para promover a eqüidade social, igualdade de gênero e os direitos 
humanos das mulheres por meio do reforço e da promoção da participação plena e igual das 
mulheres nos processos políticos de seus países e nos processos de tomada de decisão em 
todos os níveis;  
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145. Insta os Estados a promover políticas para assegurar a igualdade de remuneração por 
trabalho entre homens e mulheres, juntamente com um salário igual por trabalho de igual 
valor; 

146. Apela aos Estados para produzir dados e indicadores desagregados por raça e etnia, seja 
empreendendo recenseamentos ou recolhendo, compilando, analisando e divulgando dados, 
em níveis nacional e local, que também levem em consideração indicadores sociais e 
econômicos como média renda, acesso a serviços de saúde, mortalidade infantil e materna, 
esperança de vida, taxa de alfabetização, acesso à educação, oportunidades de emprego, 
qualidade de habitação, propriedade fundiária e acesso a água, saúde e serviços de 
comunicações;  

147. Convida os Estados a elaborar um sistema de indicadores da igualdade racial e/ou um 
índice de igualdade racial que, garantindo o direito à privacidade e o princípio da auto-
identificação, torne possível avaliar e orientar a formulação de políticas e ações destinadas a 
erradicar o racismo, a discriminação racial, a xenofobia e intolerâncias correlatas, juntamente 
com a promoção da igualdade racial; 

148. Insta os Estados a analisar e reestruturar seus sistemas educativos, para que os currículos, 
áreas de estudo e programas reflitam a natureza universal da raça humana e o caráter 
multiétnico e multicultural da região, e reconheçam as contribuições valiosas para a formação 
das sociedades nacionais feitas por afrodescendentes indígenas e migrantes;  

149. Exorta também os Estados a concordar em assegurar acesso à educação, especialmente 
ensino primário gratuito a todas as crianças e acesso a educação e formação continuada aos 
adultos, com base no respeito pelos direitos humanos, à diversidade e à tolerância, livre de 
qualquer forma de discriminação; 

150. Solicita aos Estados, quando apropriado, a tomar as medidas adequadas para assegurar 
que pessoas pertencentes a minorias nacionais, étnicas, religiosas e lingüísticas tenham 
acesso à educação livre de qualquer forma de discriminação e que, sempre que possível, 
tenham a oportunidade de aprender sua própria língua, com vistas a protegê-las de qualquer 
forma de qualquer racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerâncias correlatas que 
possam ser alvo; 

151. Solicita aos Estados a incluir no currículo para a formação e a capacitação de professores 
tópicos relativos à importância do respeito pela diversidade, incluindo as questões de gênero, 
relações étnico-raciais, orientação sexual e identidade de gênero;  

152. Insta os Estados a tomar medidas que, consonante com normas internacionais de direitos 
humanos e os respectivos sistemas jurídicos de cada Estado, garantam o acesso e/ou a 
propriedade coletiva das terras que tradicionalmente pertencentes, ocupadas ou utilizadas de 
alguma forma por indígenas e afrodescendentes, além de promover o uso produtivo, 
desenvolvimento global da comunidade e o respeito pela sua cultura e as características 
específicas de seus processos de tomada de decisão; 

153. Solicita aos Estados que, considerando as boas práticas mencionadas na parte III, 
formulem programas de cooperação para promover a igualdade de oportunidades em favor 
das vítimas do racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância conexa, e incentiva-os a 
propor a criação de programas de cooperação multilateral com o mesmo objetivo; 

154. Insta os Estados a aperfeiçoar mecanismos de coordenação governamentais e 
interinstitucionais entre os países da região a fim de combater todas as formas de 
discriminação e reforçar a cooperação com organizações regionais e internacionais; 

155. Solicita o reforço da atual rede de organismos e mecanismos estatais especializados para a 
igualdade racial, os esforços para combater o racismo e os direitos dos povos indígenas;  

156. Reconhece a necessidade de alocar fundos adicionais para a implementação de políticas 
anti-discriminação e a importância da cooperação internacional e da assistência técnica 
nessa área;  

157. Insta os Estados a concluir, o quanto antes, as negociações sobre o projeto de Convenção 
Interamericana contra o Racismo e Todas as Formas de Discriminação e Intolerância; 

158. Convida os Estados a desenvolver, em cooperação com organizações multilaterais, 
provedores de serviços de Internet, representantes do setor privado e da sociedade civil, 



Tradução disponível em: http://avaliacaodurban2009.wordpress.com/ 17

considerando os princípios do multilateralismo, da democracia e da transparência, uma 
estratégia global coordenada para formular um código voluntário de conduta para prevenir a 
divulgação de mensagens de ódio racial e intolerância;  

159. Reitera a sua preocupação quanto a atos de violência, discriminação e violações dos 
direitos humanos cometidas contra pessoas em razão de sua orientação sexual e identidade 
sexual, e convida os Estados, sempre que possível, a considerar medidas adequadas para 
resolver tais problemas. 

 

II − Organização da Conferência Regional 
 

160.  A Conferência Regional Preparatória da América Latina e Caribe para a Conferência de 
Revisão de Durban, foi realizada em Brasília, de 17 a 19 de junho de 2008, em conformidade 
com as disposições da decisão PC.1/11, aprovada pelo Comitê Preparatório da Conferência 
de Revisão de Durban, em 31 de agosto 2007 (A/62/375). A Conferência realizou cinco 
reuniões plenárias. 

 

A. Cerimônia de Abertura  
 

161. . A Conferência Regional foi oficialmente aberta por Sua Excelência o Sr. Celso Amorim, 
ministro das Relações Exteriores do Brasil, que fez uma declaração. 

162. Sua Excelência o Sr. Edson Santos, ministro da Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial, também fez uma declaração.  

163. Sr. Ngonlardje Mbaidjol, diretor do escritório de Nova Iorque do Gabinete do Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos e representante do Alto 
Comissariado fez uma declaração.  

164. Sra. Kim Bolduc, coordenadora residente da Organização das Nações Unidas no Brasil, 
discursou sobre a Conferência Regional.  

165. Sra. Clara Inés Vargas, diretora de Direitos Humanos do Ministério das Relações Exteriores 
da Colômbia, fez uma declaração.  

166. Sra. Epsy Campbell Bar, da Associação de Desenvolvimento de Mulheres Negras de Costa 
Rica, fez uma declaração em nome dos representantes da sociedade civil presentes.  

 

 

B. Presenças 
 

167. A Conferência Regional foi assistida pelos Estados-Membros da Organização das Nações 
Unidas na região, observadores (representantes dos organismos das Nações Unidas, 
organizações intergovernamentais, instituições nacionais de direitos humanos e outros 
organismos) e representantes de organizações não governamentais. A lista de participantes 
consta do Anexo V. 

 

C. Eleição de oficiais 

 

168. . Na sua primeira reunião, a Conferência Regional eleitos por aclamação os seguintes 
oficiais:  

Presidente:     Sr. Edson Santos (Brasil)  
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Vice-Presidentes:    Sr. Alejandro Becerra (México)  

      Sra. Clara Inés Vargas (Colômbia)  

      Sra. María José Lubertino (Argentina)  

      Sra. Norma Taylor Roberts (Jamaica)  

 

Relator:     Sr. Alejandro Becerra (México)  

 

 

D. Aprovação da Agenda e das Regras de Procedimento  
 

169. Na sua primeira reunião, a Conferência Regional tinha antes sua agenda provisória, a 
agenda provisória anotada (A/CONF.211/PC/RPM/1/1/Add.1) e o plano de trabalho 
provisório. 

170. A Conferência Regional aprovada a agenda sem votação. A agenda está contida no Anexo 
I.  

171. Na mesma reunião, a Conferência Regional decidiu que as suas regras de procedimento 
seriam as regras adotadas pela Comissão Preparatória em sua decisão PC.1/2.  

 

 

E. Organização do Trabalho e Outras Matérias 
 

172. Na sua primeira reunião, a Conferência Regional considerou a organização dos seus 
trabalhos.  

173. A Conferência Regional concordou com a recomendação da Mesa para dividir o trabalho 
entre as duas comissões, uma comissão principal (plenária) e uma comissão de redação. Em 
cada reunião, a Comissão Principal consideraria um dos quatro subitens enumerados no 
ponto 5 do plano de trabalho da Conferência Regional. A Comissão de Redação prepararia o 
projeto da Declaração a ser apresentado à Comissão Principal.  

174. Na primeira reunião da Comissão Principal, também foi acordado que a lista de oradores 
sobre os quatro subitens seria aberta no início da sessão a todos os participantes. O 
encerramento da lista de oradores para cada item seria anunciado pelo presidente com 
antecedência. 

175. Na mesma reunião, a Conferência Regional concordou com as recomendações da Mesa 
que as declarações sobre cada um dos quatro subitens seriam limitadas a cinco minutos para 
todos os participantes e a três minutos para os governos fazerem uma segunda declaração 
sobre o mesmo item. Organizações não governamentais poderiam fazer uma segunda 
declaração de três minutos, a fim de entregar declarações conjuntas, apoiadas por pelo 
menos seis organizações não governamentais. 

176. A lista dos documentos da Conferência Regional está contida no Anexo V.  

 

 

F. Comissão Principal 
 

177. Sr. Doudou Diène, Relator Especial do Conselho de Direitos Humanos sobre as Formas 
Contemporâneas de Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, 
proferiu uma declaração introdutória sobre o tema no âmbito do item 5(a) da agenda, “Revisar 
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o progresso e avaliar a execução da Declaração e do Plano de Ação de Durban”. A primeira e 
segunda reuniões de trabalho foram dedicadas à discussão sobre este item.  

178. Na primeira e na segunda reuniões plenárias, afirmações também foram feitas pelas 
seguintes pessoas: Sr. Aníbal Barría (Chile), Sra. María del Carmen Herrera (Cuba), Sr. 
Matthew Wilson (Barbados), Sra. María José Lubertino (Argentina) , Sra. Ana Lúcia Cabral 
(Brasil), Sra. Alejandra de Bellis (Uruguai), Dr. Mauricio Dorfler (Bolívia), Sr. José Chala 
(Equador), Sr. Alejandro Becerra (México), Sr. Joel Dixon (Nicarágua), Sr. Alejandro Solano 
(Costa Rica), Sra. Dulce María Parra Fuentes (República Bolivariana da Venezuela) e Sr. 
Carlos Jiménez Licona (Guatemala). As declarações foram feitas também pelos seguintes 
representantes de organizações não governamentais: Sra. Sonia Viveros (Fundación 
Afroecuatoriana Azúcar), Sra. Sérgia Galván (Organización Colectiva Mujer y Salud) e Sra. 
Marianella Carvajal (Red Nacional de Jóvenes Afrodescendientes de la Republica 
Dominicana). 

179. Na terceira reunião, a Comissão considerou o item 5(b) da agenda, “Avaliar a eficácia dos 
atuais mecanismos de monitoramento de Durban e outras mecanismos relevantes das 
Nações Unidas para lidar com a questão do racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerâncias correlatas, a fim de reforçá-los”. O item foi introduzido pela Sra. Edna Roland, 
membro do Grupo de Eminentes Experts. Declarações também foram feitas pelas seguintes 
pessoas: Sr. Alejandro Solano (Costa Rica), Sra. Ana Lúcia Cabral (Brasil), Sr. Alejandro 
Becerra (México), Juan Aníbal Barría (Chile), Sr. Mauricio Dorfler (Bolívia) e Sra. Dulce María 
Parra Fuentes (República Bolivariana da Venezuela). Declarações foram feitas também pelos 
seguintes representantes de organizações não governamentais: Sr. Dowim Desire 
(Organización Negra Centroamericana) e Sr. Waldaba Stewart (Movimento Pan-Africano).  

180. Após concluir a análise do item 5(b), a Comissão Principal passou ao item 5(c), “Identificar 
e partilhar boas práticas alcançadas no âmbito da luta contra o racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerâncias correlatas”. O item foi introduzido pelo Sr. Pastor Murillo, membro 
do Comitê sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. As declarações 
também foram feitas pelo Sr. Alejandro Becerra (México), Sr. Alfredo Palacios Díaz (Cuba), 
Sr. Joel Dixon (Nicarágua), Sr. Juan Bosco Bernal (Panamá), Sra. Ana Lúcia Cabral (Brasil), 
Sr. Flavio Rapisardi (Argentina), Juan Aníbal Barría (Chile), Sr. Mauricio Dorfler (Bolívia), Sra. 
Dulce María Parra Fuentes (República Bolivariana da Venezuela) e Sr. Matthew Wilson 
(Barbados). 

181.  Os seguintes representantes de organizações não governamentais também falaram sobre 
o item: Sra. Mariella Flores (Enlace Continental de Mujeres Indígenas de Sudamérica), Sr. 
Jacques Jesús (Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais − ABGLT), Sra. Imelda Arana (Repena Icae − GEO Red Educación Popularmus), 
Sra. Magnolia Prada (Observatorio de Discriminación Racial de Colombia), Sr. Celeo Alvarez 
(Organización de Desarrollo Étnico Comunitario − Odeco e Organización Negra 
Centroamericana − Oneca), Sr. Jurandir Siridiwê Xavante (Movimento de Povos Indígenas y 
Conselho Nacional de Mulheres Indígenas do Brasil), Sra. Lia Lopes Almeida (Articulação 
Política de Juventudes Negras), Sr. Shimon Samuels (Simon Wiesenthal Center), Sra. Mercia 
Silva (Centro de Estudo das Relações de Trabalho e Desigualdades − Ceert) e Sr. José 
Santos Silva (União de Negros pela Igualdade − UNEGRO). 

182. Na sua quarta reunião, a Comissão Principal prosseguiu e concluiu o seu exame do item 
5(c) da agenda. Posteriormente, a pedido da delegação brasileira, acolheu um item especial, 
intitulado “Os progressos na Implementação da Declaração e do Plano de Durban na 
Organização dos Estados Americanos”. As declarações foram feitas pela Sra. Cristina Pereira 
da Silva (Brasil) e pelo Sr. Doudou Diène, Relator Especial sobre Formas Contemporâneas 
de Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas.  

183. O debate sobre o item 5(d), “Desafios e ações futuras”, foi introduzido por Sr. Clare 
Roberts, Relator Especial da Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre os 
Direitos dos Afrodescendentes e contra a Discriminação Racial. Os seguintes representantes 
dos Governos também tomaram a palavra: Sr. Alejandro Becerra (México), Sra. Ana Lúcia 
Cabral (Brasil), Sr. Flavio Rapisardi (Argentina) e Juan Aníbal Barría (Chile). As declarações 
foram feitas também pelos seguintes representantes de organizações não governamentais: 
Sra. Cyntia Albuquerque (Rede Solidária para Migrantes e Refugiados do Brasil), Sra. Jacira 
da Silva (Fórum Nacional de Mulheres Negras do Brasil), Sra. Isabel Cristina Baltazar 
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(Movimento Negro Unificado), Sra. Marta Cesária (Articulação de Mulheres Brasileiras) e Sra. 
Mary Caetana Aune (Comunidade Baha'i do Brasil). 

 

 

G. Comissão de Redação 
 

184. A Comissão de Redação começou seu trabalho durante a segunda reunião da Conferência 
Regional por considerar um projeto de documento final elaborado por países da região. A 
Comissão foi presidida pela Argentina, cujo representante apresentou o documento final na 
Comissão Principal na reunião final da Conferência Regional. 

 

 

III − Análise do Relatório da Comissão de Redação e Aprovação do Documento 
Final da Conferência Regional 

 

185.  Em 19 de Junho, a Comissão Principal reuniu-se para examinar o relatório elaborado pela 
Comissão de Redação. A reunião foi presidida pela Sra. Ana Lúcia Cabral, diretora-geral do 
Departamento de Direitos Humanos e dos Assuntos Sociais do Ministério das Relações 
Exteriores do Brasil. 

 
IV − Aprovação do Relatório da Conferência Regional Preparatória da América 
Latina e Caribe para a Conferência de Revisão de Durban  

 

186. O relator, Sr. Alejandro Becerra, do México, apresentou o projeto de relatório da 
Conferência Regional, que foi aprovado sem votação. 
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Anexo I 
 

 

Programa 

 

 

1. Abertura da Conferência. 

2. Eleição da Mesa.  

3. Aprovação da agenda e dos procedimentos.  

4. Organização dos trabalhos e outros assuntos:  

 a) Constituição da Comissão Principal (sessão);  

 b) Constituição da Comissão de Redação;  

 c) Outros assuntos.  

5. Questões decorrentes dos objetivos da Conferência.  

 a) Considerar os progressos alcançados e avaliar a implementação da Declaração e do 
Plano de Ação;  

 b) Avaliar a eficácia dos atuais mecanismos de monitoramento de Durban e outros 
mecanismos relevantes das Nações Unidas para resolver a questão do racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerâncias correlatas, a fim de fortalecê-los;  

 c) Identificar boas práticas alcançadas na luta contra o racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerâncias correlatas;  

 d) Desafios e ações futuras.  

6. Adoção do projeto de documento final.  

7. Aprovação do relatório da Conferência Regional Preparatória da América Latina e do Caribe para a 
Conferência de Revisão de Durban. 
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Anexo II 
 

 

Programa Comentado 

 

Item 1: Abertura da Conferência  

A Conferência será oficialmente aberta pelo Exmo. Sr. Edson Santos, ministro da Secretaria Especial 
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que vai fazer uma declaração. 

 

Item 2: Eleição da Mesa 

Na sua primeira reunião, a Conferência Regional deverá eleger membros da Mesa: um presidente, 
três vice-presidentes e um relator.  

 

Item 3: Adoção do programa e regulamento 

A Conferência Regional terá um interino e (...) o programa provisório de trabalho (...).  

A Conferência Regional usará como regulamento, na medida do possível, a seção XIII do Regimento 
da Assembléia Geral, tendo em conta as decisões do Conselho de Direitos Humanos sobre questões 
organizacionais. Na sua decisão PC.1/1, intitulada “Regulamentos do Comitê Preparatório, o Comitê 
decidiu utilizar sem votação como regulamento a seção XIII do Regimento da Assembléia Geral, na 
medida do possível.  

 

Item 4: Organização do trabalho e outros assuntos  

a) Constituição da Comissão Principal (Pleno)  

b) Constituição da Comissão de Redação  

c) Outros assuntos 

 

Também na primeira reunião, a Conferência Regional irá analisar a organização do trabalho.  

A Conferência dividiu seus trabalhos em as duas comissões: uma comissão principal e uma comissão 
de redação. A comissão principal seria constituída em Plenária, quando necessário.  

Na primeira sessão, a plenária analisará o tema da lista de oradores sobre os quatro temas. A lista de 
oradores será aberta no início da reunião de todos os participantes. O Presidente irá anunciar com 
antecedência o encerramento da lista. 

Na mesma reunião, a Conferência Regional analisará se as declarações sobre cada um dos quatro 
itens serão limitadas a cinco minutos para os participantes e observadores e três minutos no caso das 
organizações não governamentais, embora os limites possam ser flexibilizados.  

 

Item 5: Problemas decorrentes dos objetivos da Conferência  

a) Considerar os progressos alcançados e avaliar a implementação da Declaração e do Plano 
de Ação; 

b) Avaliar a eficácia dos atuais mecanismos de monitoramento de Durban e outros 
mecanismos relevantes das Nações Unidas voltados para o combate ao racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerâncias correlatas, a fim de reforçá-los; 

c) Identificar as boas práticas alcançadas na luta contra o racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerâncias correlatas; 

d) Desafios e ações futuras. 
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Em cada reunião, a Comissão Principal considerará um dos quatro temas derivados dos objetivos da 
Conferência de Durban, em conformidade com a sua agenda. A Comissão de Redação deve elaborar 
o preâmbulo e um texto que reflitam os objetivos da Conferência de Durban e apresentará um 
relatório ao Parlamento.  

 

Item 6: Adoção do projeto de documento final 

O presidente da Comissão de Redação apresentará ao Parlamento o relatório da Comissão de 
Redação para aprovação. O relatório ou documento final será composto por um preâmbulo e um 
texto que reflitam os objetivos da Conferência de Durban.  

 

Item 7: Aprovação do relatório da Conferência Regional Preparatória da América Latina e do 
Caribe para a Conferência de Revisão de Durban 

O relator apresentará à plenária o projeto de relatório da Conferência Regional para aprovação e 
apresentação ao Comitê Preparatório. 
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Anexo III 
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Anexo IV 
 

Lista de Participantes 

 

Participantes  

Os Estados membros da ONU na região: 

Argentina, Barbados, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, 
Guatemala, Guiana, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, 
Trinidad e Tobago, Uruguai, Venezuela (República Bolivariana da).  

 

Observadores 

Estados-Membros fora da região:  

Espanha (Agência Espanhola de Cooperação Internacional), Estados Unidos da América.  

 

Organismos das Nações Unidas 

ACNUR, CEPAL, UNFPA, OMS, UNAIDS, PNUD, UNICEF, UNIFEM, UNESCO.  

 

Membros dos mecanismos de direitos humanos da Organização das Nações Unidas  

Sr. Doudou Diène, Relator Especial sobre Formas Contemporâneas de Racismo, Discriminação 
Racial, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas; a Sra. Edna Roland Santos, Relatora Especial e 
membro do grupo de eminentes experts independentes.  

 

Agências Especializadas  

Organizações Internacionais  

OIT, Comissão Interamericana de Direitos Humanos.  

 

Instituições Nacionais 

Defensoría del Pueblo (Ecuador); Red de Instituciones Nacionales de las Américas (México). 

 

Organizações Não Governamentais 

African Canadian Clinic, Afro Latino Working Group, Afro Swedish National Association, AGERE, 
AMB, Articulação de Mulheres Negras Brasileiras, Articulação de Mulheres Negras do Rio de Janeiro, 
Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo (APOINME), Articulação 
Política de Juventudes Negras, Asociación Americana de Juristas, Asociación de Amigos del Museo 
Nacional de Bellas Artes (AMNBA), Asociación para el Desarrollo de las Mujeres Costarricenses, 
Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT), Associação 
da Preservação da Cultura Cigana (APRECI), Asocciação dos Povos Indigenas do Pantanal, Bahai 
International, Centro de Atividades Culturais, Econômicas e Sociais (CACES), CEAFRO Universidad 
Federal da Bahia, CEDET, Centro de Estudio de las Relaciones de Trabajo y Desigualdades 
(CEERT), Centro de Derechos de Vivienda y Desahucios (COHRE), Centro Simon Wiesenthal, 
Colectiva Mujer y Salud, Colectivo Nacional de Lesbicas Negras (Candace BR), Confederação 
Israelita do Brasil, Conselho Inter-Tibal, Conselho Nacional de Mulheres Indígenas (CONAMI), 
Coordenação Nacional de Quilombos (CONAQ), Conselho do Negro do DF (CDDN), Coordenacão 
das Organizações Indigenas da Amazonia Brasileira, Coordinadora Nacional del Consejo Nacional de 
Yas e Ekeds Negras do Bresil, CRIOLA, Cufa Nacional, Foro de Mulheres Negras, EDUCART 
Educação com Arte Projeto Alma Semcor, FECONIC, Foro Social de Puerto Rico, Forum Estadual de 
Mulheres Negras, Forum Nacional de Juventud Negra, Fórum Nacional Mulheres Negras, Fundación 
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Afroecuatoriana AZÚCAR, Fundación para la Formación de Líderes Afro colombianos (AFROLIDER), 
GELEDES Instituto da la Mulher Negra, Global Rights, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 
Econômicas (IBASE), Instituto das Tradições Indígenas (IDETI), Instituto Amma Psique Enegritude, 
Instituto INVIC, Instituto Migrações e Direitos Humanos, Istituto Afro Brasil Cidadao, Lidermacia 
Indígena, Makungu Jóvenes Revalorando y Creando Cultura Afro, Maria Mulher Organización de 
Mulheres Negras, Movimiento Internacional de Jóvenes y Estudiantes sobre Asuntos de las Naciones 
Unidas (ISMUN), Movimiento Negro Unificado, Observatorio Discriminación Racial, Observatório 
Negro, Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (ODECO), Organización Negra 
Centroamericana (ONECA), Organizaciones Mundo Afro, ORAPER Perú, ORAPER Uruguay, Pan 
African Movement, PAO Brazil, Proceso de Comunidades Negras, Red de Educación Popular entre 
Mujeres (REPEM), Red de Jóvenes Afrodescendientes, Rede Afro LGBT, Rede Amazonía Negra, 
Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, Rede de Religiões Afrobrasileiras e Saúde, 
Red Dominicana por la Salud de las Mujeres, Red Iberoamericana de Jóvenes e Indígenas Rejina, 
Red Nacional de Jóvenes Afrocolombianos, Robert F. Kennedy Memorial Center for Human Rights, 
Sindicato de Professores no DF, Sistema de Indicadores Sociales del Pueblo Afroecuatoriano 
(SISPAE), Ujima Organización de Juventud Negra, Unión de Escritores y Artistas, União de Negros 
Pela Igualdade Unegro. 
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Anexo V 
 

V. Lista de documentos emitidos para a Conferência Regional Preparatória da América Latina e 
Caribe para a Conferência de Revisão de Durban 

 

 



Tradução disponível em: http://avaliacaodurban2009.wordpress.com/ 28

 


