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Promoção e proteção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais dos africanos e
das pessoas de ascendência africana contra o uso excessivo da força e outras violações dos
direitos humanos pelos agentes da lei através de mudanças transformadoras para a justiça
racial e a igualdade

O relatório se baseia na resolução 47/21 e contém informações sobre desenvolvimentos e iniciativas
empreendidas pelos Estados e outros para tratar de manifestações de racismo sistêmico e para avançar na
responsabilização e reparação das vítimas.

O Alto Comissário (HC) reitera o apelo aos Estados para que acelerem a implementação das 20 ações
contidas na agenda em direção a mudanças transformadoras para a justiça e igualdade racial,
expressando que "observando que é necessária maior vontade política" para acelerar a ação e os
conseqüentes resultados. Quarenta e seis contribuições - recebidas na sequência de um convite para
apresentação de propostas - informaram a análise, juntamente com oito consultas virtuais com 140
indivíduos, na maioria pessoas de ascendência africana, em diferentes regiões.

II. Ações para uma mudança transformadora em prol da justiça racial e da igualdade

A. Inverter culturas de negação, desmantelar o racismo sistêmico e acelerar o ritmo de ação

Desenvolvimentos:
● Mesmo com o impedimento da escassez de dados oficiais, a ACDH, juntamente com a

mobilização e o ativismo liderado por pessoas de ascendência africana, continuou a destacar
resultados desproporcionais para as pessoas de ascendência africana em muitos países em relação
ao acesso a bens sociais e as múltiplas e intersetoriais formas de discriminação em vários países,
incluindo mulheres, crianças e pessoas LGBTQI+ no Canadá, Peru e Brasil.

● Informações coletadas em países como a França e os Estados Unidos da América mencionaram
as leis que agravam a discriminação no mercado de trabalho, baseada em raça e nacionalidade,
assim como a discriminação nas escolas e livros. Também ficou evidente que crimes violentos de
ódio que se baseiam em ideologias supremacistas tiveram um impacto particularmente
devastador nas famílias e comunidades de descendência africana, especialmente onde havia
estruturas legais mais fracas sobre a aquisição e o uso de armas de fogo.

Iniciativas promissoras:
● Em 2021, a Assembléia Geral operacionalizou formalmente o Fórum Permanente dos Povos de

Ascendência Africana e solicitou ao Grupo de Trabalho da Declaração de Durban que avançasse



na elaboração de um projeto de declaração das Nações Unidas sobre a promoção e o pleno
respeito dos direitos humanos dos povos de ascendência africana.

● Estados e outros tomaram medidas para combater a discriminação racial: o censo nacional de
2022 na Argentina incluiu questões para auto-identificação como pessoa de ascendência africana,
o Brasil promulgou a Convenção Interamericana contra o Racismo e enquanto, em março de
2022, o Emmett Till Antilynching Act fez do linchamento um crime de ódio federal nos Estados
Unidos. Em julho de 2021, Portugal adotou um plano de ação nacional multisetorial de combate
ao racismo e à discriminação para 2021-2025 e a Comissão Européia emitiu uma nota de
orientação sobre a coleta e utilização de dados de igualdade baseados na origem racial ou étnica.

B. Acabar com a impunidade das violações dos direitos humanos por parte dos agentes da lei,
fechar déficits de confiança e fortalecer a supervisão institucional

Desenvolvimentos:
- Dados recentes continuam a apontar para taxas desproporcionalmente altas de mortes de pessoas de

descendência africana pelas forças da lei em diferentes países. OHCHR e outros expressaram
preocupação com as mortes em operações policiais de larga escala, incluindo a morte de 23 pessoas
em um único incidente em maio de 2022 na Vila Cruzeiro (Brasil) e na Colômbia, "alguns policiais,
tinham se envolvido em maus tratos ou uso desnecessário ou desproporcional da força" (Atlantico
Bolivar).

- Procedimentos e mecanismos independentes de supervisão e reclamação em relação à ação das
autoridades policiais contra africanos e pessoas de ascendência africana continuaram a ser
fundamentais para fortalecer a responsabilidade, algumas famílias também relataram casos de
assédio, vivendo em constante medo da violência.

- O HC fornece atualizações sobre os incidentes no relatório anterior. Três desses incidentes
exemplificaram mortes no contexto do policiamento de delitos menores, paradas de trânsito e paradas
e buscas: O primeiro incidente diz respeito à morte de George Floyd em 25 de maio de 2020, o
segundo incidente foi a morte de Adama Traoré em 19 de julho na França. O terceiro incidente foi a
morte de Luana Barbosa dos Reis Santos, em 8 de abril de 2016, no Brasil.

- A morte de Kevin Clarke em 9 de março de 2018, no Reino Unido, ilustrou o segundo contexto
comum no qual ocorrem repetidamente fatalidades relacionadas à polícia de pessoas de ascendência
africana, ou seja, a aplicação da lei atuando como primeiros socorristas em crises de saúde mental.

- Três incidentes foram considerados ilustrativos do terceiro contexto comum no qual ocorrem
repetidamente fatalidades relacionadas à polícia de pessoas de ascendência africana, a saber,
operações policiais em larga escala, freqüentemente como parte da "guerra às drogas" e intervenções
relacionadas a gangues: a morte de Breonna Taylor em 13 de março de 2020 nos Estados Unidos, a
morte de João Pedro Matos Pinto em 18 de maio de 2020 no Brasil e a morte de Janner (Hanner)
García Palomino em 20 de abril de 2020 na Colômbia. As contribuições indicam que o perfil racial
das pessoas de ascendência africana, inclusive para as paradas e diligências, continuou a ser
praticado em numerosos países.

- As contribuições destacaram as recentes alegações de tratamento discriminatório, deportações
ilegais, uso excessivo da força e mortes de africanos, incluindo aqueles envolvidos em migração e



governança de fronteiras, em diferentes países, por exemplo, a atenção da ONU aos direitos humanos
em relação aos africanos que fogem da Ucrânia.

- Os relatórios também apontaram o impacto desproporcional da pena de morte, políticas punitivas de
drogas, prisões, sobre-representação nas prisões e outros aspectos do sistema de justiça criminal em
pessoas de descendência africana em diferentes países, por exemplo, Canadá, EUA, Reino Unido.

- Relatórios indicaram que métodos e práticas policiais com resultados desproporcionais corriam o
risco de minar a legitimidade e a confiança nas forças policiais, por exemplo, linguagem misógina e
desrespeitosa.

- Iniciativas promissoras:
- Estados em diferentes regiões adotaram leis, políticas e outras medidas que procuram combater o

racismo na aplicação da lei e no sistema de justiça criminal. Os tribunais de várias jurisdições
também proferiram decisões relevantes:

- O Primeiro Ministro do Canadá encarregou o Ministro da Justiça e o Procurador-Geral da República
de "abordar a discriminação sistêmica e a super-representação dos negros e dos povos indígenas
canadenses no sistema de justiça criminal".

- No Brasil, o Supremo Tribunal Federal instruiu o Estado do Rio de Janeiro a preparar um plano para
reduzir o uso de força letal por agentes do Estado para situações extremas específicas.

- Em janeiro de 2022, a autoridade policial sueca encarregou o Conselho Nacional Sueco de
Prevenção ao Crime de avaliar o uso de perfis étnicos pela polícia.

- No Reino Unido, o Escritório Independente de Conduta Policial identificou a discriminação racial
como uma área de foco "procurando expor e desafiar a discriminação racial e as disparidades raciais
onde elas existem no policiamento ... e responsabilizar as forças pela mudança da prática policial".

C. Assegurar que as vozes das pessoas de ascendência africana e daqueles que se levantam
contra o racismo sejam ouvidas e que suas preocupações sejam atendidas

Desenvolvimentos
- OHCHR destacou a situação dos defensores dos direitos humanos de descendência africana, por

exemplo, na Colômbia, nove defensores dos direitos humanos de descendência africana foram
mortos em 2021, de acordo com conclusões do OHCHR. Em Honduras, de janeiro de 2021 a maio
de 2022, 76 defensores dos direitos humanos afro-hondurenhos e jornalistas foram vítimas de
ataques, desde ameaças, assédio e acusações criminais até assassinatos. No Brasil, foi relatada
violência política e eleitoral contra mulheres afro-brasileiras, particularmente mulheres
afro-brasileiras transgêneros.

- HRD de origem africana na Europa e América Latina destacaram fatores contextuais de racismo
sistêmico, exclusão, marginalização e representação inadequada; e estereótipos raciais enraizados em
séculos de discriminação estrutural, racismo, misoginia e ideologias supremacistas, juntamente com
a falta de visibilidade das pessoas de origem africana devido à falta de dados desagregados por raça
ou origem étnica, ressalvando as interseções de mulheres enfrentando maiores dificuldades.

- As consultas destacaram as barreiras à participação das pessoas de descendência africana na
implementação e avaliação de leis, políticas, programas e processos, incluindo aqueles que as
afetavam, e o impacto de sua sub-representação em instituições do Estado e outros setores, por



exemplo, dificuldades na penetração de partidos políticos e apoio financeiro insuficiente para
campanhas, acesso limitado à informação e autoridades relevantes; espaços limitados para consulta
sobre políticas públicas e tomada de decisões e uso insuficiente de medidas especiais.

- Houve relatos de restrições à reunião pacífica, e particularmente vulneráveis à força policial ilegal no
contexto de protestos, por exemplo, na Colômbia, numerosos casos de uso desnecessário ou
desproporcional da força por policiais, incluindo aqueles que levam à morte de pessoas de
descendência africana, a CIDH, destacando a discriminação racial e estrutural enraizada nos padrões
históricos de violência.

Iniciativas promissoras
- Pessoas de origem africana e suas organizações continuaram a desempenhar um papel de liderança

na luta contra o racismo: nos EUA, o grupo Mães contra a Brutalidade Policial estabeleceu um
programa de fellowship herdado para treinar mães que perderam um filho nas mãos das autoridades
policiais para se envolverem efetivamente com os formuladores de políticas. Em outubro de 2021, no
Brasil, o município de Nova Iguaçu, publicou um plano de direitos humanos com ações sobre coleta
de dados, inclusive sobre violência policial; a criação de um grupo de apoio psicossocial e jurídico e
um fundo municipal para as famílias das vítimas.

- Algumas instituições se engajaram em processos consultivos com comunidades de descendência
africana. Na Argentina, as autoridades haviam convocado o encontro nacional da comunidade
afro-argentina em novembro de 2021, para uma estrutura para a elaboração de políticas públicas. No
Canadá, pesquisa pública online, informa o desenvolvimento de uma lei de dados anti-racismo. No
México, o Programa Nacional dos Povos Indígenas, inclui os povos afro-mexicanos. Na Suíça, em
consulta com pessoas de ascendência africana, informa suas atividades anti-racistas. Nos Estados
Unidos, o Departamento de Direitos Humanos de Minnesota anunciou sua intenção de desenvolver
um decreto de consentimento para abordar a questão racial com várias partes interessadas, incluindo
membros da comunidade.

D. Confrontando legados, inclusive através de responsabilidade e reparação

Desenvolvimentos e iniciativas promissoras
- Medidas estatais, regionais e locais para avançar na busca da verdade e várias formas de reparação

pelos danos sofridos devido à escravidão, ao comércio transatlântico de africanos escravizados, ao
colonialismo e às sucessivas políticas e sistemas racialmente discriminatórios: Em junho de 2022, o
Rei da Bélgica reiterou seu pesar pelas "feridas do passado" causadas pela colonização na RDC. Na
Colômbia, a Comissão da Verdade, conscientizou sobre as experiências dos afro-colombianos,
realizou fóruns e audiências de reconhecimento. Na Dinamarca, um grupo de referência nomeado
pelo governo apresentou seu relatório ao Ministério da Cultura sobre as medidas para reforçar a
divulgação do conhecimento sobre a história colonial dinamarquesa. Mauritius forneceu informações
sobre as respostas às recomendações da Comissão Verdade e Justiça de 2011. Em julho de 2021, na
Holanda, o grupo de diálogo sobre a história da escravidão, nomeado pelo governo, aconselhou o
Estado a proceder com reconhecimento, desculpas, memorialização e restauração, e pesquisa.

- O prefeito de Amsterdam pediu desculpas pelo envolvimento das autoridades da cidade no comércio
de escravos africanos e na escravidão. A Suécia iniciou um processo para aumentar o conhecimento



sobre seu papel no comércio transatlântico e na escravidão dos africanos. Nos Estados Unidos, as
medidas de reparação foram avançadas em alguns casos.

- Algumas empresas comerciais tomaram medidas para avaliar suas ligações com a escravidão e o
colonialismo. Por exemplo, após um estudo que identificou o envolvimento do De Nederlandsche
Bank na "cadeia de produção baseada na escravidão", o De Nederlandsche Bank lamentou e
divulgou e reconheceu seus elos para abordar seu passado.

- Universidades e estabelecimentos religiosos também tomaram iniciativas e o Conselho de Direitos
Humanos decidiu convocar um painel de discussão em sua quinquagésima primeira sessão para
identificar desafios e caminhos a seguir para enfrentar o impacto negativo dos legados do
colonialismo sobre os direitos humanos.

III. Implementação de outros aspectos da resolução 47/21 do Conselho de Direitos Humanos

- Em julho de 2021, o relatório e a agenda para a mudança transformadora da justiça racial e da
igualdade foram divulgados, juntamente com histórias e vídeos de membros da família de indivíduos
que haviam morrido durante ou após as interações com as autoridades policiais.

- OHCHR realizou oito consultas virtuais para informar as famílias e outros consultados durante a
preparação do relatório de 2021 sobre as ações de acompanhamento e para buscar suas opiniões,
inclusive sobre o caminho a seguir.

- Durante a quinquagésima terceira sessão da Comissão de Estatística, a OHCHR apoiou a
participação de ativistas usando técnicas avançadas de análise de dados e trabalhando com as
comunidades para analisar dados brutos sobre queixas da polícia, e estatísticos e ativistas nacionais.

- Em janeiro de 2022, o Secretário-Geral lançou o plano de ação estratégico para enfrentar o racismo e
promover a dignidade para todos no Secretariado das Nações Unidas.

- A OHCHR organizou um evento de alto nível à margem da trigésima primeira sessão da Comissão
de Prevenção ao Crime e Justiça Criminal em parceria com o UNODC.

- Em 2022, a OHCHR ajudou redes de mulheres defensoras dos direitos humanos no Brasil,
especialmente aquelas cujos familiares haviam morrido às mãos das autoridades policiais.

- O programa de bolsas da OHCHR para pessoas de ascendência africana continuou a fortalecer as
capacidades das pessoas de ascendência africana de se envolverem com o sistema das Nações Unidas
e de promoverem os direitos humanos em seus países.

- O ACNUDH apoiou a Comissão da Verdade, para reunir informações das comunidades, inclusive de
afrodescendentes, e apoiou mulheres afrodescendentes para apresentar seus casos à Comissão na
Colômbia.

IV. Conclusões e recomendações

- Apesar de algumas iniciativas, a necessidade de abordagens abrangentes baseadas em evidências
para lidar com as injustiças históricas e suas manifestações contemporâneas é mais clara do que
nunca, incluindo abordagens holísticas em análises intersetoriais e intergeracionais que abordam
fatores estruturais e institucionais, nas instituições estatais, no setor privado e nas estruturas sociais
em múltiplas áreas interligadas.



- O HC também descreve o progresso em direção à prestação de contas e reparação em alguns dos sete
casos ilustrativos descritos em profundidade no relatório de 2021. Entretanto, ainda não foi
concluído um único caso, com as famílias ainda buscando verdade, justiça e garantias de não
repetição.

- Os Estados devem, portanto, ouvir as pessoas de ascendência africana e suas organizações,
envolvê-las significativamente e agir de acordo com suas preocupações e devem intensificar a
implementação das 20 ações contidas na agenda rumo a uma mudança transformadora para a justiça
racial e igualdade e demonstrar maior vontade política para acelerar a ação.

- Os Estados e todos os atores estão unidos e aceleram a ação na luta contra o racismo sistêmico
contra africanos e pessoas de ascendência africana e respondem às demandas para a realização de
seus direitos.


