
Para:

Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República Federativa do Brasil

Joseph Robinette Biden Jr, Presidente dos Estados Unidos da América

Washington, D.C., 8 de fevereiro de 2023

Prezados Presidente Biden e Presidente Lula,

Escrevemos esta carta junto a 10 (dez) organizações dos Movimentos Negros brasileiros para requerer

uma retomada inclusiva do Plano de Ação Conjunta Brasil-Estados Unidos para a Eliminação da

Discriminação Étnico-Racial e a Promoção da Igualdade (JAPER). O Washington Brazil Office (WBO) é uma

organização independente que trabalha pela proteção e promoção dos direitos humanos, defesa da

democracia, e fortalecimento da sociedade civil brasileira no âmbito internacional.

O Brasil e os Estados Unidos passaram por drásticas transformações desde que o JAPER foi assinado 15

anos atrás. Apesar de ambos os países terem atingido importantes resultados na luta contra o racismo,

estamos longe de chegar no dia em que a discriminação racial não mais será um tema de grande

preocupação. Pessoas negras continuam sendo privadas do exercício pleno de seus direitos políticos,

econômicos, sociais e culturais. Além disso, a violência ainda ceifa as vidas de homens, mulheres e

crianças negras. De acordo com os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 77% das

vítimas de assassinatos no Brasil são negras, mas representam 56% do total da população. Já nos Estados

Unidos, o número de pessoas mortas pela polícia bateu recorde no ano de 2022, sendo desproporcional

o índice de assassinatos de pessoas negras, tal como ilustram casos emblemáticos, como o assassinato

de George Floyd em 2020.

Nesse sentido, o JAPER é um importante mecanismo para promover cooperação entre os dois países na

luta contra o racismo e a discriminação racial. Entendemos, porém, que o impacto que foi gerado pela

iniciativa foi limitado por três razões: (i) a falta de interesse de administrações passadas em implementar

o plano; (ii) a ausência de uma estratégia objetiva de implementação; e (iii) a sub-representação das

organizações da sociedade civil no desenho e implementação do plano.

Esta é uma oportunidade chave não apenas para retomar o JAPER, mas também para fazê-lo melhor e

mais eficaz. A luta contra a discriminação racial se tornou uma importante agenda nos fóruns

multilaterais, o que pode ser exemplificado pela decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas de

declarar o período 2015-2024 como a Década Internacional de Afrodescendentes e o recém criado

Forum Permanente de Afrodescendentes.

Assim, convocamos as autoridades do Brasil e dos Estados Unidos a retomarem o JAPER e lançar mão de

todo o seu potencial ao considerar a ampla participação das organizações da sociedade civil no

desenho e implementação do plano; e na criação de uma estratégia de implementação objetiva que
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abarque prazos, prioridades, revisões periódicas, e a alocação de recursos financeiros para as atividades

do plano. Os seguintes temas necessitam de especial atenção: educação, gênero, desenvolvimento

econômico (trabalho e empreendedorismo), saúde, falta de representação política, e além disso o

tratamento devido em relação à violência contra as pessoas negras.

Com o extremismo e a intolerância em ascensão, devemos permanecer juntos para garantir a proteção

de Vidas Negras.

Atenciosamente,

Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades – CEERT

Coletivo de Entidades Negras – CEN

Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos – CONAQ

Geledés – Instituto da Mulher Negra

Instituto de Referência Negra – Peregum

Instituto Maria e João Aleixo – IMJA

Instituto Cultural Steve Biko – ICSB

Laboratório de dados e narrativas sobre favelas  – LABJACA

ODARA – Instituto da Mulher Negra

União de Núcleos de Educação Popular para Negras/os e Classe Trabalhadora – UNEafro

Washington Brazil Office – WBO
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To:

Joseph Robinette Biden Jr, President of the United States of America

Luiz Inácio Lula da Silva, President of the Federative Republic of Brazil

Washington, D.C., February 8 2023

Dear President Biden and President Lula,

We write this letter along with 10 (ten) civil society organizations of the Brazilian Black Movements to

call for an inclusive resumption of the U.S.-Brazil Joint Action Plan To Eliminate Racial and Ethnic

Discrimination and Promote Equality (JAPER). The Washington Brazil Office (WBO) is an independent

organization that works on the protection and promotion of human rights, defending democracy, and

strengthening Brazilian civil society internationally.

Brazil and the United States have gone through drastic changes since the JAPER was signed 15 years ago.

Although both countries have achieved important landmarks in the fight against racism, we are far from

the day when racial discrimination will no longer be a matter of great concern. Black people remain

deprived from the full realization of their political, economic, social and cultural rights. Additionally,

violence still ravages the lives of Black men, women and children. According to Brazil's Institute of

Applied Economics Research (IPEA), 77% of the victims of homicide in the country are Afro-Brazilians,

even though they are 56% of the total population. As for the United States, the number of deaths caused

by law enforcement officers achieved a record high in 2022, with the number of Black victims being

disproportionately higher, as illustrated by emblematic episodes such as the assassination of George

Floyd in 2020.

In this sense, the JAPER is an important mechanism to promote cooperation between the two countries

in the fight against racism and racial discrimination. We understand, however, that the impact that was

generated by it was limited due to three main factors: (i) the lack of interest of previous administrations

to implement the plan; (ii) the absence of a comprehensive implementation strategy; (iii) and the

underrepresentation of civil society organizations in the design and implementation of the plan.

This is a key opportunity not only to bring the JAPER back, but also to make it better and stronger. The

fight against racial discrimination has become an important agenda in multilateral fora, which can be

exemplified by the United Nations General Assembly's decision to declare the 2015-2024 period as the

International Decade for People of African Descent and the creation of the Permanent Forum on People

of African Descent.

Therefore, we call the authorities of Brazil and the United States to resume the JAPER and take

advantage of its full potential by considering the broad participation of civil society organizations in the

design and implementation of the plan; and the creation of a comprehensive implementation strategy
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that encompasses deadlines, priorities, review phases, and the allocation of financial resources for the

plan's activities. The following topics are in special need of attention: education, gender, economic

development (labor and entrepreneurship), health, the lack of political representation, as well as the due

treatment given to violence against Black people.

With extremism and intolerance on the rise, we must stand together to ensure the protection of Black

Lives.

Yours sincerely,

Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades – CEERT

Coletivo de Entidades Negras – CEN

Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos – CONAQ

Geledés – Instituto da Mulher Negra

Instituto de Referência Negra – Peregum

Instituto Maria e João Aleixo – IMJA

Instituto Cultural Steve Biko – ICSB

Laboratório de dados e narrativas sobre favelas  – LABJACA

ODARA – Instituto da Mulher Negra

União de Núcleos de Educação Popular para Negras/os e Classe Trabalhadora – UNEafro

Washington Brazil Office – WBO
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