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MERCOSUL/RAADH/ATA N° 02/17

REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE COMUNICAÇÃO EM DIREITOS
HUMANOS

Realizou-se na cidade de Brasília, República Federativa do Brasil, no dia 25 de
outubro de 2017, durante a Presidência Pro Tempore do Brasil, a reunião do
Grupo de Trabalho de Comunicação em Direitos Humanos, no âmbito da XXX
Reunião de Altas Autoridades em Direitos Humanos do MERCOSUL e Estados

Associados (RAADH), com a presença das seguintes delegações: Argentina,
Brasil e Paraguai como Estados Partes e de uma representação do Instituto de
Políticas Públicas em Direitos Humanos do MERCOSUL (IPPDH).
Tendo-se em conta que a Delegação do Uruguai não assistiu à reunião a Ata
está sujeita ao disposto na Decisão CMC N"" 44/15.

A lista de nomes das Delegações participantes e a agenda constam como
Anexos I e II, respectivamente.

Foram tratados os seguintes temas:
1.

ABERTURA

Leitura e aprovação da agenda
Apresentação das delegações presentes

2.

ANÃLISE EAVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO GT

O Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do Mercosul (IPPDH)
apresentou a listagem dos mandatos de comunicação atualmente em

andamento e sua situação corrente. Arepresentação informou que nesta XXX
RAADH já há pelo menos dois novos mandatos de comunicação sendo

preparados, nominalmente da CP Discriminação, Racismo e Xenofobia e da CP
Nin@sur.

3.

CAMPANHAS TEMÃTICAS REGIONAIS SOBRE DIREITOS HUMANOS

A representação do IPPDH apresentou ao GT o estado detalhado de três
campanhas: "Viver com Dignidade em Todas as Idades", mandatada pelo CP

Promoção e Proteção dos Direitos da Pessoa Idosa (finalizada, em divulgação),

campanha sobre direitos das mulheres (em planejamento). Arquivo Oral dê
Memória e Verdade (em desenvolvimento).
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ADelegação da Argentina propôs adivulgação coordenada por todos os Estados
da campanha "Viver com Dignidade em Todas as Idades". OIPPDH concordou
em produzir uma proposta de cronograma de divulgação ainda para execução
durante o ano de 2017.

^

A Delegação do Paraguai apresentou ao plenário o atual estado das
negociações com a Conmebol para a divulgação de temáticas de direitos
humanos em eventos de massa, em cumprimento à proposta estabelecida na
reunião anterior do GT, conforme ata N° 01/17.

A Delegação da Argentina informou que foi concluído o convênio com a AFA
para campanhas contra a violência nos estádios, e propôs uma apresentação
conjunta desta experiência à Conmebol, encontro a ser agendado pela

delegação do Paraguai, com o acompanhamento da PPT. Apresidência pro
tempore sugeriu que a violência nos estádios seja o mote das campanhas
regionais a serem desenvolvidas neste acordo.

4. APROFUNDAMENTO DO DEBATE SOBRE A COMUNICAÇÃO EM
DIREITOS HUMANOS

O GT de Comunicação considerou importante a reaiização de um curso de
Comunicação e Direitos Humanos para jornalistas, em plataforma virtual Os
Estados concordaram em enviar suas sugestões ao IPPDH para a construção

deste curso até odia 31 de dezembro de 2017, para que o Instituto produza a
primeira proposta e submeta ao Grupo de Trabalho durante a próxima

presidência pro tempore.

5. IDENTIFICAR E VISIBILIZAR TEMÁTICAS E BOAS PRÁTICAS EM
MATÉRIA DE DIREITOS HUMANOS
tM

As delegações concordaram em oficializar ogrupo de e-mails criado pelo IPPDH
como principal canal de comunicações para o GT. Concordaram, ainda, em

enviar a este grupo os materiais solicitados na última reunião, nominalmente o

calendário de efemérides, ociipping de noticias eos relatos de boas práticas em

direitos humanos.

^ MERÇOSUL
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OIPPDH informou ao GT sobre a proposta de desenvolvimento de uma Intranet
mandatada na reunião presencial da XXIX RAADH, e comunicou que o projeto

ja conta com suporte técnico. O Instituto destacou, ainda, que este instrumento
Anu"^ T
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documento consta como Anexo III a esta ata.

Os Estados concordaram em estabelecer que as videoconferências
preparatórias do GT dê Comunicação em Direitos Humanos sejam as últimas do
cronograma, para que sua agenda possa incluir pontos importantes das

Comissões Permanentes que devam ser comunicados a público.

Os Estados concordaram, ainda, em estabelecer que os encontros presenciais
do GT de Comunicação em Direitos Humanos sejam os últimos do cronograma

das RAADH, para que a agenda possa incluir as decisões das outras Comissões
e estabelecer estratégias para divulgá-las.

Os Estados destacaram que é necessário e pertinente que as Presidências pro

tempore das Comissões Permanentes mantenham contato estreito com a

Presidência pro tempore do GT de Comunicação, com o objetivo de gerar mais
informação e interação no âmbito interno da RAADH.

Por fim, os Estados concordaram em cumprimentar e agradecer ao IPPDH pela

estreita colaboração com o GT Comunicação e Direitos Humanos, considerada
por todos os Estados'presentes uma contribuição indispensável para os bons
trabalhos do grupo. O plenário concordou, ainda, em considerar bem-vinda a
participação da representação do IPPDH nas próximas reuniões do GT.
Anexos

Anexo I: Lista de Participantes
Anexo II: Agenda da reunião

Anexo III; Propost^jdaTntc^et RAADH, pelo IPPDH
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Grupo de Trabalho
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