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BOLETIM

PAPO DE PRETA
FEMINISTA NEGRA ESTADUNIDENSE, PATRÍCIA HILL
COLLINS, CONVERSA COM O MOVIMENTO DE
MULHERES NEGRAS EM SALVADOR
Cerca de 20 mulheres do movimento de mulheres negras de Salvador
reuniram-se no fim de tarde, do dia 09 de outubro, uma terça-feira, na
sede do Odara- Instituto da Mulher Negra, para ouvir e compartilhar
experiências de vida com a ativista negra, pesquisadora e professora
universitária Patrícia Hill Collins. O encontro foi agradável e emocionante
com diversas trocas de experiências e a discussão sobre a resistência das
mulheres no Brasil e nos Estados Unidos, frente à violência do racismo, do
sexismo, e a nova onda de fascismo no mundo. Muitas mulheres foram
pegas de surpresa com a presença de Collins, pois a reunião que estava
marcada foi de construção do Encontro Estadual de Mulheres Negras da
Bahia, rumo ao Encontro Nacional de Mulheres Negras + 30, contra o
racismo, a violência e pelo Bem-viver.
Patricia Hill Collins, que é natural da Filadélfia, nos
Estados Unidos, foi uma das participantes da 8ª
edição da FLICA- Festa Literária Internacional de
Cachoeira, que aconteceu entre 11 e 14 de Outubro,
na cidade histórica do Recôncavo Baiano. Ela é
professora emérita de Sociologia da Universidade
de Maryland e do Departamento de Estudos Afro
americanos da Universidade de Cincinnati. A ativista
é autora de obras como Black Feminist Thought
(Pensamento Feminista Negro), Black Sexual Politics
(Política Sexual Negra) e Palavras de Combate:
mulheres negras e a busca pela justiça (Palavras de
luta: mulheres negras e uma busca pela justiça).
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As ativistas presentes na reunião puderam ouvir sobre a importância de
fazer militância negra e do compromisso pessoal umas com as outras.
O período é de aflição e tensão e Patrícia abordou sobre a dificuldade
de manter esperança na conjuntura atual, esperança essa que para ela
é ver a permanência de mulheres negras em lutas por diferentes
gerações, que ajudam a ampliar e se perceber dentro do quadro geral
de militância, resistência e sua beleza de vida.
Patrícia trouxe para as mulheres a importância de acreditar e executar
as idéias. “Nós nunca sabemos se as nossas idéias vão funcionar, mas
simplesmente precisamos fazê-las. Eu estou aqui em Salvador e de
alguma forma as minhas idéias chegaram aqui antes de mim e da
mesma forma que quando você faz a sua militância, nunca se tem a
idéia de onde ela vai chegar, mas ela já está lá fora por que as mulheres
negras estão conectadas em rede”.
Ela avalia o quanto ainda é possível a conexão neste período de meios
digitas, pois seus trabalhos chegaram em torno do mundo sem a ajuda
digital e hoje a junção destes meios com as sabedorias e compromisso
com as outras podem fazer outras mulheres serem alcançadas.

O encontro com Patrícia Hill Collins trouxe para as mulheres negras
algumas estratégias de enriquecimento de suas práticas, além do
pensamento de superação da divisão e a busca por união das mulheres
pretas, ela reforça a importância do diálogo entre a militância pelo bem
viver, não só de platéias abarrotadas de espectadores mas também de
braços para caminhar rumo a construção de um projeto político baseado
nos saberes e vivências das mulheres negras.
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JOVENS MULHERES REFLETINDO
SAÚDE, DIREITO E SABERES
Em dezembro de 2017, as comunidades da
Península de Itapagipe, e do Cabula em
Salvador recebiam o “Projeto Jovens mulheres
refletindo saúde, direito e saberes”. A ação tem
como objetivo realizar a mobilização dessas
comunidades de Salvador para a elaboração
de um plano de ação e execução sinalizando
metas emergências e importantes identificadas
pelas comunidades para prevenções à saúde e
combate ao mosquito Aedes aegypti, que é um
dos transmissores responsáveis pela síndrome
congênita da Zika Vírus, Chikungunya e Dengue,
mazelas que atingem, na sua maioria a
população negra.
O projeto desenvolvido pelo Odara – Instituo da Mulher Negra e Fundo
Baobá em parceria com a Associação Cultural Odeart e o Centro de Arte
e Meio Ambiente (CAMA), tem atuado para assegurar o fortalecimento
das regiões envolvidas, trabalhando o controle social e elaborando os
planos de desenvolvimento local como instrumento de participação,
conquista de direitos e diálogos permanente com o poder público. “O
Odara acredita que a maior importância do projeto é que as
comunidades e organizações se estruturam, dialoguem sobre suas
mazelas e pressionem os setores do poder público para efetivação das
políticas públicas e para garantia dos direitos.”, defendeu Erika Souza,
técnica do projeto pelo Odara.
De acordo com o Programa de Estudos em Gênero e Saúde, do Instituto
de Saúde Coletiva, da Universidade Federal da Bahia (MUSA/ISC/UFBA),
ocorrem cerca de 100 mortes maternas por 100.000 nascidos com vida,
devido à falta de uma política sistema de acesso e acompanhamento no
período da gestação. Os estudos atuais identificam que 98% das
mortes poderiam ser evitadas, no entanto, as políticas de saúde do
governo estadual não tem focado seus interesses na redução da
mortalidade materna.
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As pesquisas realizadas pelo MUSA/ISC/UFBA também apontam que o
índice de mortalidade materna tem como público principal mulheres
jovens, negras, de baixa escolaridade, elas na sua maioria são
residentes do Subúrbio Ferroviário e no Cabula - Beiru, áreas da região
metropolitana, que contém alta vulnerabilidade das garantias de
saneamento básico, coleta dos resíduos sólidos, serviços de saúde e
limpeza urbana.
Com a dengue, chicungunya e o zika vírus,
esses números aumentaram a
vulnerabilidade das mães, afetando
também os seus bebês, de acordo com
dados do Ministério da Saúde, entre
novembro de 2015 dezembro de 2017, foram
confirmados cerca de 3 mil casos de
alterações no crescimento e
desenvolvimento de bebês/crianças devido
à infecção pelo vírus.
O projeto também mapeia os casos e
mazelas provenientes do vírus da dengue,
encontrados e sinalizados pelos
moradores dos bairros. Para que ocorra a
mobilização das jovens e mulheres numa
jornada de prevenção e combate ao
mosquito, com parceria das unidades de
saúde para o desenvolvimento de ações
de prevenção e difusão de informações
sobre os sintomas das doenças transmitidas pelo mosquito e como
evitá-los. Alavancando também o protagonismo e fortalecimento dessas
mulheres.
O projeto também mapeia os casos e mazelas provenientes do vírus da
dengue, encontrados e sinalizados pelos moradores dos bairros para
que ocorra a mobilização das jovens e mulheres numa jornada de
prevenção e combate ao mosquito, com parceria das unidades de
saúde para o desenvolvimento de ações de prevenção e difusão de
informações sobre os sintomas das doenças transmitidas pelo
mosquito e como evitá-los, alavancando também o protagonismo e
fortalecimento dessas mulheres.
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Para Andrea Sena, da Associação Cultural Odeart, o projeto tem
provocado ampla reflexão sobre direito à saúde e sobre desenvolvimento
local comunitário. “O projeto entra como um meio facilitador pra
estabelecimento do diálogo entre as organizações da região, sobretudo,
as que desenvolvem trabalhos sociais, culturais e educacionais e o poder
público, proporcionando um melhor conhecimento mútuo de suas ações
e da região onde estão assentadas”, afirmou Sena.
Já Raimundo Nascimento, do CAMA, ressaltou a importância da ação
para fortalecer e ativar as organizações e coletivos dos territórios
envolvidos no projeto. “A ação tem um papel fundamental na ativação das
forças vivas dos territórios de Itapagipe e Cabula. São as forças vivas das
organizações sociais, da sociedade civil e do setor produtivo dos dois
territórios no sentido de buscar um caminho para organização e
desenvolvimento territorial visando à melhoria da qualidade de vida das
populações.”, declarou Nascimento.

AS MULHERES ESTÃO JUNTAS,
FORTALECENDO ALIANÇAS E
CONSTRUINDO AÇÕES COLETIVAS
QUE ATRAVESSAM FRONTEIRAS
De 26 a 28 de setembro foi realizado o II Diálogo
Mulheres em Movimento que reuniu ativistas de
todo o Brasil, de outros países da América Latina
e do Reino Unido para discutir o contexto da luta
por direitos das mulheres e traçar estratégias
conjuntas para a agenda do movimento de
mulheres. A atividade que aconteceu no Rio de
Janeiro foi organizada pela Bristish Council e
pelo Fundo Elas.
Na ocasião, a coordenadora executiva da Articulação de Organizações de
Mulheres Negras Brasileiras (AMNB), Valdecir Nascimento, destacou a
importância de um diálogo de convergências entre as diversas
organizações, grupos e coletivos no Brasil e apontou que o não
reconhecimento do racismo é o maior desafio para a construção de uma
sociedade democrática.
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“Para consolidarmos alianças vamos precisar reconhecer o
enfrentamento ao racismo, o genocídio da população negra como uma
agenda de todas, bem como, a luta indígena e pelo direito a terra. Para
coletivizar e promover diálogos de alianças também vamos precisar
reconhecer a diversidade e as diferenças que existem entre nossos
movimentos. Ou seja, romper com a lógica dos privilégios da
supremacia branca no nosso movimento. A sociedade só será
verdadeiramente democrática quando todas as mulheres saírem dos
lugares de opressão, desigualdade e subalternidade”, declarou
Nascimento.

REDE DE MULHERES AFRO-LATINO-AMERICANAS,
AFRO-CARIBENHAS E DA DIÁSPORA ELEGE NOVA
COORDENAÇÃO
De 10 a 14 de outubro, a Rede de Mulheres
Afro-latino-americanas, Afro-caribenhas e da
Diáspora realizou o Fórum Internacional “A
Quatro Anos do Decênio: Alcances e Desafios
do Observatório da Plataforma Política das
Mulheres Afrodescendentes”, em Cali, na
Colômbia. A atividade contou com
representantes do Brasil, Belize, Guatemala,
Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua,
Panamá, México, Colômbia, Venezuela,
Equador, Peru, Bolívia, Uruguai, Argentina,
Chile, Cuba, República Dominicana, Haiti,
Porto Rico e Estados Unidos.
O fórum teve a participação mais de 270 mulheres negras e contou com
uma expressiva presença de diversas organizações do Brasil, entre elas:
Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras (AMNB),
Candaces, Articulação de Negras Jovens Feministas (ANJF), Geledés,
Criola, Rede de Mulheres Negras do Paraná, Rede de Mulheres Negras
para Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (REDESAN). Outro
destaque importante do encontro foi à grande participação de
mulheres jovens dos diversos países.
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Durante a realização da assembléia geral foi eleita às novas
coordenadoras das sub-regionais e a coordenadora geral, para o
período (2018-2022), são elas: sub-região Andina: Audes Jimenez
(Colômbia) e Sonia Viveiros (Equador); sub-região Cone Sul: Milene Milene
Molina Arancibia (Chile); sub-Região Central: Lídice Chávez Gammie
(Nicaraguá); sub-região Diáspora: (dos EUA), Yvette Modestin (Boston);
sub-região Caribe: Doris Quiñones (Porto Rico); sub-região Brasil: Valdecir
Nascimento; sub-Região América Central: Mireya Peart (Panamá) e
coordenadora geral: Paola Yañez-Inofuentes (Bolívia).
Para o Brasil foi um momento estratégico de retomada da sua
participação na rede e também de potencializar a participação no
processo de articulação internacional das mulheres negras. Na
ocasião, as brasileiras sugeriram que as negras jovens da ANJF sejam
nomes prioritários para apoiar a coordenação do Brasil. Outro
aspecto importante discutido pelas ativistas brasileiras durante o
encontro foi o de reafirmar a importância da consolidação de uma
ação global de mulheres negras para enfrentar os desafios da atual
conjuntura política no mundo.
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