Campanha Fazer Valer As Leis 10.639 e 11.645 se intensifica e
expande na Bahia

Nos dias 14, 15 e 16 de março de 2018, no Fórum Social Mundial (FSM) em
Salvador-Ba, a “Campanha Fazer Valer as Leis 10.639/03 e 11.645/08”
realizou o I Seminário Estadual da Bahia.
O encontro reuniu militantes/ativistas do movimento negro, educadores
populares, além de estudantes, professores, pesquisadores/as e demais
pessoas envolvidas com o tema Educação das Relações Étnicorraciais e
Racismo, para uma avaliação da implementação do Art. 26 A da LDBEN. A
Conferência de Abertura “Panorama da Implementação da Lei 10.639 no
País”, lotou a Tenda Milton Santos e Lélia Gonzales no Campus UFBA com
mais de 200 pessoas. Foi a atração com mais público da noite de 14/03 no
FSM Salvador 2018. Na ocasião foi lançada a Carta de Apresentação da
Campanha ao Fórum social Mundial.
Nos dias 15 e 16/03 o seminário foi sediado no Campus da UCSAL e esteve
direcionado para o planejamento e organização, debatendo os temas:
Conjuntura Política e Desafios Para o Povo Negro; O Ministério Público e a
igualdade étnico-racial na educação: Política de Avaliação e monitoramento;
Juventude Protagoniza sua realidade na perspectiva das Leis 10.63911.645.
O debate das condições para a interiorização da Campanha
(particularizando a análise por regiões do Estado) propiciou a definição de
estratégias para a constituição de Comitês de Monitoramento da
Implementação das Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008 em outras
comarcas. O colegiado é composto por representantes de instituições
públicas e da sociedade civil. O objetivo principal do Comitê que é presidido
pelo MP, é monitorar e avaliar de forma contínua as políticas públicas
voltadas ao cumprimento das referidas leis.
Iniciativas para a constituição dessas instâncias foram deliberadas para as
regiões Sudoeste, Recôncavo e RMS. Aprovou-se uma agenda para
elaboração de representações junto ao MP-BA e MPF no sentido de garantir
a aplicação das referidas Leis e a realização nas regiões e cidades de
seminários, debates e rodas de diálogo, com a participação da comunidade,
representantes das prefeituras, do movimento negro, organizações da
sociedade civil, instituições de ensino. Esse processo será iniciado nos dias
14 e 15 de abril de 2018 em Vitória da conquista.

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) Institui GT
Nacional Para Enfrentamento ao Racismo

Somando-se ao fortalecimento da Campanha em vários estados, no dia 21
de março a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC-PGR),
anunciou a criação de um grupo de trabalho para atuar no combate à
discriminação e no fortalecimento de políticas públicas voltadas à promoção
da igualdade racial. A deliberação atende à reivindicação do movimemto
negro brasileiro.
Em 12 de agosto de 2015 [Dia da Revolta dos Búzios], organizações do
movimento negro, em diversos estados do Brasil, protocolaram um
documento na à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - PFDC–PGR,
solicitando a realização de um Diagnóstico sobre a Implementação efetiva
do Art. 26-A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN,
em todo o país. Esta data marca o lançamento da Campanha Nacional Pela
Implementação das Leis 10.639/03 e 11.645/08.
O GT reunirá integrantes do Ministério Público Federal e de Ministérios
Públicos estaduais. A promotora do MP-BA, Lívia Sant'anna Vaz, Presidente
do Comitê Interinstitucional de Monitoramento das Leis na Comarca de
Salvador – o primeiro constituído no país - integra o colegiado.
A primeira reunião do grupo está agendada para o início de abril e discutirá
um plano de trabalho voltado a questões como o combate à intolerância
religiosa; o cumprimento das Lei Federal 10.639/2003 e 11.645/2008 que
instituiu a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e
Indígena” na rede pública de ensino; políticas afirmativas em concursos
públicos; além das chamadas comissões de verificação de autodeclarações,
adotadas por algumas instituições como mecanismo de controle no acesso
ao sistema de cotas raciais.

Confira os vídeos disponíveis das palestras:

Conferência da Profª Doutora Petronilha Gonçalves: “Panorama da
Implementação da Lei 10.639 No País”.
https://www.facebook.com/fazervalerasleis/videos/156155655081985/

Dra. Lívia Sant’anna Vaz: O Ministério Público e a Igualdade Étnico-Racial Na
Educação: Política de Avaliação e Monitoramento
https://www.facebook.com/emanuele.pereira.169/videos/10208771222596
985/

Dr. Edson Cardoso: Conjuntura Política e Desafios Para o Povo Negro
https://www.facebook.com/emanuele.pereira.169/videos/10208767901353
956/

Carta ao Povo Negro da Bahia
http://www.institutobuzios.org.br/documentos/CAMPANHA%20FAZER%20VALER%
20AS%20LEIS%2010.639-03%20E%2011.64508_CARTA%20AO%20POVO%20NEGRO%20DA%20BAHIA.pdf

Campanha: https://www.facebook.com/fazervalerasleis/

