
 
ReuniÃO trasversal comitê dA raÇa 

LuTa contra O racismo E A xenofobia  
 

 

 

1 Objetivo Geral 

Em conformidade com o Plano Regional Interamericano, “O AVANÇO NOS DIREITOS 

SINDICAIS E A LUTA POR SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE EM MÃOS 

PÚBLICAS”, com o fim de abordar o componente IGUALDADE, EQUIDADE E 

DIVERSIDADE, este comitê identifica-se com as diretrizes traçadas e as incorpora, como 

objetivo geral. Para alcançar esse objetivo, propõe-se: 

“Trabalhar com os filiados/as a fim de garantir sua integração, participação e incorporar 

grupos que lutam pela igualdade contra a discriminação, utilizando campanhas e ações 

sindicais; 

Preparar, utilizar materiais, desenvolver instrumentos que sejam úteis para os filiados em 

suas lutas contra todas as formas de discriminação; 

Fortalecer, ampliar toda a sensibilização possível, utilizar materiais, ferramentas que 

auxiliem os filiados a construir capacidade a fim de proteger e promover os direitos dos 

trabalhadores migrantes e de suas famílias; 

Continuar trabalhando com os filiados em questões concernentes à raça, etnia e LGBTQ, 

desenvolvendo materiais e capacidade para pôr fim à discriminação e garantir direitos 

humanos e sindicais” 1. 

 

2 Objetivos específicos 

Atualizar a situação dos/as trabalhadores/as representados/as neste comitê, no mundo do 

trabalho, no entorno social, político, cultural e, em particular, com respeito às ações 

discriminatórias por sua condição de raça, etnia e outras. 

Análise da política pública discriminatória entre o Haiti e a República Dominicana, 

Sentença Tribunal Constitucional TC 168-13, Sentença Corte Interamericana de Direitos 

Humanos (CIDH) de 28 de agosto de 2014, Sentença Tribunal Constitucional TC 256-14 

(desconhece a competência da Corte)2.      

Revisar o plano de ação aprovado por este comitê na reunião de novembro de 2013, em 

Bogotá, Colômbia, atualizar o plano de ação com os novos componentes e apresentar as 

novas peças da campanha. 

                                                           
1
 Plano de ação regional  

2
 Conjunto de normas vigente Tribunal Constitucional da República Dominicana e CIDH  
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Três participantes, 37 delegados e delegadas do Canadá, Brasil, Chile, Colômbia, El 

Salvador, Guatemala, Guiana, México, Nicarágua, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela, 

coordenação da ISP 

 

Agenda  

Terça-feira 21 de abril 2104 das 14h00 às 18h00  

  
HORA TEMA E CONTEÚDO TÉCNICA MATERIAIS FACILITADORES  

 

14h00 a 

14h30 

Instalação do comitê   

Saudações de apresentação 

Comissão de redação e memória  

 
 

Plenária  

 

 

 

Jocelio Drummoud  

Agripina Hurtado C 

Arturo López V  

14h30 a 

15h15 

Contexto político-sindical sobre 

raça, etnia, exclusão     

Exposição, 

plenária   

Ajudas 

audiovisuais 

Comitê da Raça  

Lorreta Jhonson AFT  

15h15 a 

16h00 

 

Debate em plenária     

  

Plenária 

Ajudas 

audiovisuais  

Comitê da Raça 

Coordenação ISP 

16h00 a 

16h30 

Breve análise da política pública 

discriminatória Haiti-República 

Dominicana  

 

Exposição  

Ajudas 

audiovisuais 

Comitê da Raça  

Julio Cesa García 

SINATRAE  

16h30 a 

17h15 

Actualização do plano de ação do 

comitê, novos componentes, 

campanha antirracismo     

Trabalho em 

grupos  

Ajudas 

audiovisuais 

Comitê da Raça 

Coordenação ISP 

17h15 a 

18h00  

Debate em plenária, conclusões    

Plenária  

Ajudas 

audiovisuais 

Comitê da Raça 

Coordenação ISP 

18h00                               Fim da jornada  

          


