
CNDH articula encontro entre Sociedade Civil e União Europeia 

 

Na última sexta-feira (16), foi realizada uma agenda de diálogo e interlocução política 

junto à Delegação da União Europeia no Brasil. O diálogo teve a coordenação do 

presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos – CNDH, Leonardo Pinho, e do 

Embaixador da União Europeia, Ignacio Ybanez. A atividade encerrou a Semana de 

Ativismo em Direitos Humanos, realizada entre os dias 12 e 16 de agosto.  

Dentre os temas debatidos, estavam as consequências do congelamento dos investimentos 

em políticas públicas em decorrência da Emenda Constitucional 95, o avanço do 

agronegócio e da liberação de agrotóxicos em prejuízo dos povos indígenas e outros 

povos e comunidades tradicionais, o genocídio da população negra e a política de 

encarceramento em massa, as preocupações com o Acordo de Cooperação União 

Europeia e Mercosul, o aumento da violência contra defensoras/es de direitos humanos e 

a importância da cooperação internacional para o fortalecimento da sociedade civil.  

Além da Delegação da União Europeia e das representações dos países que a compõem, 

estiveram presentes representantes das embaixadas da Suécia, Suíça, Canadá, Nova 

Zelândia, Noruega e da Organização das Nações Unidas – ONU.   

Participaram da articulação e da reunião representantes da Articulação Monitoramento 

dos DH no Brasil, Associação Brasileira de Organizações não Governamentais – 

ABONG, Christian AID, Organização pelo Direito Humano à Alimentação e à Nutrição 

Adequadas – FIAN/Brasil Fórum Ecumênico ACT Brasil, MISEREOR, Movimento 

Nacional dos Direitos Humanos – MNDH, Processo de Articulação e Diálogo 

Internacional – PAD, e União Nacional das Organizações Cooperativistas Solidárias – 

Unicopas.  

"Avaliamos que a atividade de interlocução política com a União Europeia e embaixadas 

foi muito positiva para que as organizações e articulações pudessem pontuar uma série de 

preocupações no âmbito dos direitos humanos e da democracia no país. Diante das 

questões pontuadas, foi também uma oportunidade de manifestar a necessidade de 

aprofundar o diálogo e os esforços para fortalecer a ação de cooperação internacional 

junto às organizações brasileiras e suas frentes de atuação”, afirmou Eneias da Rosa, 

Secretário Executivo da Articulação para o Monitoramento dos DH no Brasil. 
 

#Direitos Humanos #ParticipaçãoSocial 
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