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Luta contra o racismo não pode ser somente da população
negra, diz militante
21/03/2013 - 18h06

Cidadania

Thais Leitão
Repórter da Agência Brasil

Brasília – A luta contra o racismo e as desigualdades raciais precisa ser uma bandeira defendida por toda a
sociedade e não apenas pela população negra, articulada ou não por meio de movimentos sociais, defendeu
hoje (21) a coordenadora executiva do Odara - Instituto da Mulher Negra, voltado à valorização feminina,
Valdecir Nascimento.

Segundo ela, que participou do evento em comemoração pelos dez anos da Secretaria de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial (Seppir), a ocorrência de atos discriminatórios ainda hoje é um obstáculo ao
pleno desenvolvimento da sociedade brasileira.

“Essa é uma questão que deve envolver toda a sociedade, não apenas os negros. Os brancos não podem se
omitir achando que é um problema somente nosso, porque a eliminação do racismo traz benefícios a todos,
como a queda da violência, o aumento das oportunidades e a ampliação do nível intelectual da população
como um todo”, disse.

Embora diga que ainda há “um longo caminho” para a consolidação da igualdade entre negros e brancos, ela
destaca que o Brasil vive um momento de fortalecimento das conquistas nessa área, como a implementação
da política de cotas.

Já o presidente da Associação Nacional das Etnias Ciganas no Brasil, Wanderley da Rocha, que também
participou do evento, cobrou do governo mais ações que garantam os interesses de seu povo, principalmente
em relação à questão fundiária.

“O Brasil tem avançado no combate à discriminação, mas as ações ainda são muito voltadas à população
negra. Outros povos, como o cigano, continuam excluídos e estigmatizados. É preciso fortalecer políticas que
contemplem esses grupos, especialmente no que diz respeito ao acesso à terra”, defendeu.

Durante a comemoração pelos dez anos da Seppir, a ministra da pasta, Luiza Bairros, disse que o principal
desafio da secretaria é fortalecer a implementação de ações afirmativas no país. Ela destacou que a
ampliação de políticas públicas para enfrentar o racismo é fundamental para consolidar a democracia no país.

A ministra ressaltou que, apesar da tendência de redução das assimetrias raciais, 68% dos 81 milhões de
brasileiros em situação de pobreza identificados pelo Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal
são negros.
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