#DecadaAfro

NOVEMBRO NEGRO
Mês da Consciência Negra

Resistência Existência
Afirmação Luta
Reconhecimento Justiça Desenvolvimento

O mês da consciência negra destaca as lutas
históricas da População Negra, e evidencia a
importância da Política Pública de Promoção da
Igualdade Racial no Estado de Mato Grosso do Sul,
para o enfrentamento do racismo, pela ampliação
e efetivação dos direitos e da cidadania.
A lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011,
institui o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, a ser comemorado, anualmente, no
dia 20 de novembro, data do falecimento do
líder negro Zumbi dos Palmares.
A ONU proclamou a Década Internacional de
Afrodescendentes, pela resolução 68/237, e será
observada entre 2015 e 2024, proporcionando
uma estrutura sólida para as Nações Unidas, os
Estados-membros, a sociedade civil e todos os
outros atores relevantes para tomar medidas
eficazes para a implementação do programa de
atividades no espírito de reconhecimento, justiça
e desenvolvimento e tem como tema “reconhecimento, justiça e desenvolvimento”.

Em Mato Grosso do Sul,
quatro municípios
aderiram ao Sinapir
(Sistema Nacional de
Promoção da Igualdade
Racial), são eles: Corumbá,
Bataguassu, Pedro Gomes
e Campo Grande.

A Lei nº 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade
Racial) e regulamentado pelo decreto nº
8.136/2013, constitui o SINAPIR como forma de
organização e de articulação voltadas à implementação do conjunto de políticas e serviços
destinados a superar as desigualdades raciais no
Brasil, com o propósito de garantir à população
negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa de direitos e o combate à discriminação e as demais formas de intolerância.
A Política Pública de Promoção da Igualdade
Racial no Estado de Mato Grosso do Sul tem
como área de competência os direitos de indivíduos e grupos raciais e étnicos, com destaque
para a População Negra, Povos e Comunidades
Tradicionais de Matriz Africana de Comunidades
Remanescentes de Quilombos, Povos de Terreiro, e Povos Ciganos.
Mato Grosso do Sul possui 22 Comunidades Remanescentes de Quilombos e
segundo dados do censo do IBGE de 2010,
48,49% da população de MS são negros.
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