DIA INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS
10 Anos das Relatorias Nacionais em Direitos Humanos
Nesta
edição
especial
do Dhesca Brasil
Informa,
a
Plataforma Dhesca publica um artigo que fala sobre os 10 anos das
Relatorias em Direitos Humanos e aponta alguns dos desafios para
a efetivação dos direitos no País. Leia o artigo aqui.

SEMINÁRIO BRASIL-UNIÃO EUROPEIA DE DIREITOS HUMANOS
Seminário Brasil–União Europeia discute Direitos Humanos em
Bruxelas
A Plataforma Dhesca esteve presente no seminário, realizado em
novembro, que teve como objetivo produzir recomendações para o
desenvolvimento de ações entre o Brasil e a União Européia nas
temáticas relacionadas aos Defensores de Direitos Humanos, ao respeito à
diversidade sexual e de gênero e ao tráfico de pessoas.

DIREITO À CIDADE
Impactos dos investimentos do Pólo Naval de Rio Grande são
avaliados pela Relatoria de Cidade
Cinco anos após visita da Relatoria de Moradia Adequada e Terra
Urbana à cidade de Rio Grande (RS), missão realizada pela
Relatoria de Cidade avaliou impactos dos investimentos do Pólo
Naval daquele município. Saiba mais.

DIREITO À EDUCAÇÃO
Relatoria de Educação avalia efetivação do direito à educação
em unidades socioeducativas de Fortaleza
A Relatoria esteve em Fortaleza, nos dias 6 e 7 de novembro,
para uma missão que avaliou a efetivação do direito à educação
nas unidades do sistema socioeducacional da capital
cearense. Saiba mais aqui e aqui.

DIREITO À SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA
10 anos da morte de Alyne da Silva Pimentel
Em novembro, a morte de Alyne Pimentel, decorrida da falta de acesso ao
tratamento de emergência obstétrica adequado e de qualidade, completou 10
anos. Saiba mais.

ARTIGO
“Aos brancos de luta que não desejam ser racistas: notas de subsídios”
Por Cristiane Faustino, Relatora do Direito Humano ao Meio Ambiente

ENTREVISTA
Código da Mineração: "Os resultados podem ser desastrosos"
Entrevista com Sérgio Sauer, Relator do Direito Humano a Terra, Território e
Alimentação, para o IHU Online.

PARA LER
Relatório “Direitos Humanos no Brasil 3: Diagnóstico e perspectivas”
Clique no link acima para baixar a publicação do Projeto Monitoramento
dos Direitos Humanos, coordenado por Movimento Nacional de Direitos
Humanos (MNDH), Processo de Articulação e Diálogo entre as Agências
Ecumênicas Européias e Parceiros Brasileiros (PAD), Parceiros de
MISEREOR no Brasil e Plataforma Dhesca.

AGENDA
Seminário Brasil-União Europeia sobre Defensores de Direitos Humanos
Discussão sobre a política nacional de proteção aos defensores dos
direitos humanos visando à indicação de ações que possam incidir na superação
das causas que geram as ameaças e as violações.
Dias: 10 a 12 de dezembro
Local: Brasília/DF
PFDC presta contas de sua atuação na defesa dos Direitos Humanos
A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara promove a audiência
pública "Atuação da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão nos direitos
humanos", que será realizada na próxima quinta-feira (13). Saiba mais.

