
Aos Estados e à sociedade civil da
América Latina e Caribe, povos
indígenas e afrodescendentes,
organismos multilaterais e de
cooperação internacional e demais
atores cujas decisões impactam a
região.

carta conjunta 



Mais de 150 organizações de direitos humanos da América Latina e do
Caribe se reuniram em Bogotá, Colômbia, convocadas pelo
RegionaR/Fórum Regional de Direitos Humanos ante a urgência de
refletir sobre a forma como defendemos os direitos em contextos
diversos e adversos em nossa região, durante a Conferência RegionaR
2022.
 
Queremos dizer a vocês: Estamos aqui para reafirmar as nossas causas;
estamos aqui em defesa de uma vida digna, como um espaço de vozes
diversas, corajosas, responsáveis e conscientes das realidades
particulares e gerais que nos afetam como região, sem medo de nos
expressarmos e com total disposição para assumir os desafios que são
necessários para desaprender, dialogar e incorporar de forma integral as
diferentes abordagens (feminista, ecológica, não patriarcais, decoloniais,
antirracistas, que refletem a nossa diversidade de Povos Indígenas e
Povos Afrodescendentes, pessoas com deficiência, LGBTI, linguagens e
identidades, com uma lógica não capitalista), propondo caminhos de
ação que materializem a universalidade não hegemônica dos direitos
humanos, direitos coletivos e da natureza; bem como a nossa liberdade
de defender direitos e preservar a dignidade contra qualquer intenção de
retrocesso que impeça a conquista do bem viver para todas, todos e
todes.

Partimos do reconhecimento de uma situação de crise, devido ao avanço
de grupos antidireitos e conservadores, o extrativismo e o ressurgimento
dos movimentos totalitários, com um aumento da violência política e
armada e do crime organizado; fechamento dos espaços da sociedade
civil e ataque permanente às pessoas defensoras, desmantelamento dos
estados de Direito(s), bem como um retrocesso no reconhecimento e
garantia dos direitos humanos, agravado pela pandemia, que também
aumenta a migração forçada. Embora isso ocorra globalmente, nós
sentimos de maneira especial na região e, como sociedade civil, nossa
resposta não tem sido suficiente para enfrentar esse contexto. Os
fatores mencionados foram bem-sucedidos em desarticular e
desmotivar nossa ação, que foi fragmentada, deixando de lado nossa
tarefa que é articular nossas lutas, perceber nossas convergências para
o bem comum e a defesa efetiva dos direitos, entendendo que para isso,
todas as pessoas devem ser consideradas em sua humanidade integral.
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Convidamos a sociedade civil a unir esforços para defender os
direitos humanos, coletivos e da natureza, e as liberdades
fundamentais, a partir de uma perspectiva interseccional, inclusiva,
plena, efetiva e multicultural.
Exigimos que os Estados se comprometam a respeitar, proteger e
defender os direitos humanos e da Mãe Terra, garantindo a
participação plena e efetiva da sociedade civil para fortalecer o
espaço democrático nos países e promover o interesse coletivo para
erradicar o empobrecimento, a desigualdade e a corrupção.
 Requeremos aos organismos multilaterais que fortaleçam e
democratizem os espaços de participação da sociedade civil,
respeitando as agendas próprias das organizações. Solicitamos que
atuem com a devida diligência para responder com celeridade às
violações de direitos humanos que ocorrem na região e garantam
uma representatividade interseccional e diversificada nos espaços.
Denunciamos que as empresas privadas, nacionais e transnacionais
geram impactos sobre os direitos das pessoas, dos coletivos e da
Mãe Terra, e exigimos que estabeleçam mecanismos eficazes e
idôneos de respeito aos direitos.
Fazemos um chamado aos meios de comunicação para que o seu
trabalho informativo e educativo da opinião pública seja pautado no
respeito pelos direitos de todas as pessoas e da Mãe Terra, para
combater a disseminação da desinformação, dos discursos de ódio e
todas as expressões de violência, com o objetivo de fortalecer a
democracia.
Convidamos a cooperação internacional e financiadores da
sociedade civil a refletirem sobre a forma como são construídas as
agendas de cooperação, bem como a estabelecerem práticas para
democratizar o acesso a recursos filantrópicos e a investimento
social privado.

Pelo exposto,

Com base no legado da defesa dos direitos humanos, estamos convictos
de que existem oportunidades para uma construção conjunta de uma
nova realidade para a região e saudamos todas as pessoas, coletivos e
organizações que diariamente lutam de diversas maneiras pela defesa
da vida digna e dos territórios, seguiremos caminhando em memória
daqueles que nos precederam. 



Por fim, queremos convidar vocês para RegionaR, ou seja, para unirem-
se a este espaço de diálogo e reflexão permanente para a transformação
real e sustentável da nossa América Latina e Caribe.
 

  
Organizações Participantes da RegionaR 2022

 

Argentina: Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS; ABOSEX; Mocha Celis. 
Brasil: Iepé - Instituto de Pesquisa e Formação Indígena; Instituto Marielle Franco;
Associação de Advogados de trabalhadores Rurais – AATR; Coordenação Nacional de
Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas – CONAQ; Coletivo Margarida
Alves de Assessoria Popular; Coletivo Feminista Helen Keller de Mulheres com
Deficiência; Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial; Grupo Conexão G de Cidadania
LGBT+ de Favelas; Geledés - Instituto da Mulher Negra; Instituto de Estudos da Religião
(ISER); Terra de Direitos. 
Bolívia: Fundación Servicio Jesuita a Migrantes; Coordinadora Andina de Organizaciones
Indígenas – CAOI.  
Colômbia: Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas - CNOA; Resguardo
Indígena Siona Buenavista; Sisma Mujer; Grupo COMUNICARTE; ILEX Acción Jurídica;
Centro de Estudios en Migración y Clínica Jurídica para Migrantes, Universidad de los
Andes; Fundación Mahuanpi Venezuela; Somos identidad; Fundación GAAT; Comisión
Colombiana de Juristas – CCJ; Consultoría para los Derechos Humanos y el
Desplazamiento - CODHES; Comité de Solidad con Presos Políticos; La Comadre. 
Costa Rica: Servicio Jesuita a Migrantes - SJM Costa Rica; Asociación Ciudadana
ACCEDER. 
Chile: Asociación mapuche Taiñ Adkimn; Corporación Miles.  
Equador: Taller Comunicación Mujer; Surkuna; Asociación Alfil. 
El Salvador: Servicio Social Pasionista, Instituto de Derechos Humanos de la UCA;
Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño - CCNIS. 
Guatemala: Organización Trans-Reinas de la Noche; Red de Jóvenes para la Incidencia
Política -INCIDEJOVEN; Grupo Multidisciplinario por la Defensa de los Derechos sexuales
y reproductivos en Guatemala; Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de
Derechos Humanos –Guatemala - UDEFEGUA. 
Honduras: Equipo Jurídico por los Derechos Humanos; Centro de Derechos de Mujeres.
México: Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Servicio Jesuita
a Refugiados - JRS México; Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual;
Servicios y Asesoría para la Paz – SERAPAZ; Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez - Centro PRODH. 
Nicarágua: Colectivo Nicaragua Nunca Más; Unidad de Defensa Jurídica. 
Panamá: Fundación Iguales; Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá. 
Paraguai: Tierra Viva a los Pueblos Indígenas del Chaco.
Peru: Servicio Jesuita a Migrantes – SJM; Asociación Pro Derechos Humanos –
APRODEH; Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; DEMUS; 
Fraternidad Trans Masculina Perú; Instituto de Defensa Legal; Fundación Ecuménica para
el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ; Derechos Humanos Sin Fronteras. 
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República Dominicana: Movimiento de Mujeres Dominico Haitiana – MUDHA; Trans Siempre
Amigas – TRANSSA; Movimiento Socio Cultural de Trabajadores Haitianos – MOSTHA. 
Venezuela: Fundación Centro Gumilla; Programa Venezolano de Educación-Acción en
Derechos Humanos – PROVEA; Espacio Público; Asociación Venezolana para una Educación
Sexual Alternativa – AVESA; Acción Ciudadana Contra el SIDA - ACCSI; Confederación Sordos
de Venezuela -CONSORVEN; Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo – COFAVIC. 
Uruguai: Organización Social Salvador; Asociación Nacional de Organizaciones No
Gubernamentales Orientadas al Desarrollo – ANONG.
EUA: Guatemala Human Rights Commission/USA. 
Organizaciones regionales: Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación
Popular – ALER; IFEX/IFEX-ALC; Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos-
WOLA; Centro para la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL; Artículo 19 México y
Centroamérica; Enlace Continental de Mujeres Indígenas - ECMIA; Campaña Latinoamericana
por el Derecho a la Educación-CLADE; Servicio Jesuita a Refugiados - LAC; Red Jesuita con
Migrantes – LAC; Asociación Interamericana de Defensa del Ambiente – AIDA; Red de
Mujeres Afrolatinas Afrocaribeñas y de la Diáspora; Foro Indígena Abya Yala – FIAY; Red
Latinoamericana de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos – RedLAC; Iniciativa
Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos; Latin America Working Group
– LAWG; American Bar Association Rule of Law Iniciative (ABA ROLI).

Organizações internacionais: Amazon Frontlines; Centro de Derechos Sexuales y
Reproductivos; Robert F. Kennedy Human Rights; Synergia Iniciatives for Human Rights;
Federación Internacional por los Derechos Humanos; Women's Link Worldwide; OXFAM;
Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.


