
 Declaração da Sociedade Civil Brasileira 
 Campinas, 24/06/2022 

 Nós,  a�vistas,  pesquisadoras  e  pesquisadores,  que  atuam  no  monitoramento  da  agenda  de 
 população  e  desenvolvimento  no  Brasil,  reunidas  e  reunidos  no  marco  da  Oficina  preparatória  de 
 Incidência  da  Sociedade  Civil  Brasileira  rumo  à  IV  Conferência  Regional  de  População  e 
 Desenvolvimento  da  América  La�na  e  Caribe,  organizada  pela  Rede  Brasileira  de  População  e 
 Desenvolvimento,  reafirmamos  que  a  implementação  integral  da  agenda  de  população  e 
 desenvolvimento é condição fundamental para garan�r desenvolvimento sustentável em nosso país. 

 A  Conferência  Internacional  de  População  e  Desenvolvimento  (CIPD),  realizada  no  Cairo  em  1994, 
 produziu  um  novo  paradigma  global  no  enfoque  sobre  os  temas  populacionais  e  na  vinculação  da 
 população  ao  campo  das  polí�cas  públicas.  O  Consenso  de  Montevideo  sobre  População  e 
 Desenvolvimento  da  América  La�na  e  Caribe  (2013),  que  completa  dez  anos  em  breve,  avança  na 
 linguagem  dos  direitos  humanos,  sendo  referência  central  para  Estados  e  sociedade  civil  na  busca 
 por uma sociedade mais justa e igualitária para todas as pessoas 

 Em  sintonia  com  os  princípios  do  Consenso  de  Montevidéu,  nós  afirmamos  a  laicidade  do  Estado,  os 
 direitos  e  a  saúde  sexual  e  reprodu�va,  defendemos  a  democracia,  educação,  equidade,  cidadania, 
 jus�ça  ambiental,  bem  como  incidimos  no  enfrentamento  às  desigualdades  inter-regionais  que  nos 
 assolam  e  vocalizamos  a  necessidade  de  implementar  ações  voltadas  para  o  direito  ao  bem  viver  de 
 todas as pessoas, em especial os grupos populacionais mais vulnerabilizados. 

 O  Brasil  atual,  orientado  por  pensamento  fundamentalista-religioso,  apresenta  retrocesso  em  todos 
 os  indicadores  vinculados  ao  Consenso  de  Montevidéu.  Amplia-se  a  pobreza,  a  desigualdade  e  a 
 vulnerabilidade  da  população.  Os  espaços  de  par�cipação  e  de  diálogo  entre  governo  e  sociedade 
 civil  foram  majoritariamente  ex�ntos  desde  2019  e  os  que  permanecem  são  negligenciados  pelo 
 governo  federal.  O  órgão  central  de  monitoramento  da  agenda,  a  Comissão  Nacional  de  População  e 
 Desenvolvimento  foi  revogada,  o  Brasil  não  monitora  e  informa  sobre  a  implementação  da  agenda 
 desde  2018.  Nos  posicionamos  com  repúdio  sobre  o  papel  conservador  e  an�-direitos  que  o  Brasil 
 desempenha  na  polí�ca  global  nos  temas  da  CIPD,  posição  que  amplia  seu  afastamento  do  bloco 
 regional  de  países  da  América  La�na  e  Caribe,  que  reorientam  suas  agendas  polí�cas  em 
 alinhamento aos direitos humanos. 

 Neste  sen�do,  no  marco  do  processo  eleitoral  em  curso,  nos  colocamos  publicamente  para  defender 
 a vida, todas as vidas e reafirmamos: 

 1.  Nosso  compromisso  e  trabalho  para  o  cumprimento  do  Programa  de  Ação  da  Conferência 
 Internacional  de  População  e  Desenvolvimento  (CIPD)  e  do  Consenso  de  Montevidéu  sobre 
 População e Desenvolvimento da América La�na e Caribe; 

 2.  A incidência polí�ca para revogação da Emenda Cons�tucional 95; 
 3.  A  necessidade  estratégica  de  construção  de  um  processo  de  par�cipação  ar�culado  em  2022 

 entre  os  múl�plos  atores  sociais  e  ins�tucionais  que  atuam  na  agenda  da  CIPD  no  Brasil  para 
 definir prioridades de ação para 2023 (Montevidéu +10) e 2024 (Cairo +30) 

 4.  A  importância  da  par�cipação  a�va  da  sociedade  civil  no  processo  de  construção  do  sexto 
 ciclo de Programa de país do Fundo de População das Nações Unidas no Brasil 



 Assinam 

 Associação Brasileira de Estudos Populacionais/ABEP 
 Associação Brasileira de Estudos da Trans-Homocultura 
 CEPIA – Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação 
 Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará/CEDENPA 
 Comissão de Cidadania e Reprodução 
 Conselho Nacional de Juventude/CONJUVE 
 Cooperação da Juventude Amazônida para o Desenvolvimento Sustentável/COJOVEM 
 Fruto de Favela 
 Gestos - Soroposi�vidade, Comunicação e Gênero 
 Rede Brasileira de População e Desenvolvimento/REBRAPD 
 Rede de Mulheres Negras de Pernambuco 
 Rede Feminista de Saúde, Dieitos Sexuais e Direitos Reprodu�vos 
 Poli�ze! 
 UnB 2030 

 Apoiam* 

 *A adesão de organizações deve ser confirmada até 26/06 às 18h pelo email 
 richarlls@hotmail.com  ou whatsApp +55 21 979833689 
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