
DIA MUNDIAL DE ZERO DISCRIMINAÇÃO
1º DE MARÇO DE 2017

#ZERO
DISCRIMI
NAÇÃO

PELA #ZERODISCRIMINAÇÃO



DISCRIMINAÇÃO REFERE-SE A 
QUALQUER ATO OU COMPORTAMENTO 
QUE TEM A INTENÇÃO OU EFEITO DE 
PREJUDICAR O USUFRUTO DOS 
DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS 
POR TODAS AS PESSOAS EM BASE DE 
IGUALDADE. O DIREITO À NÃO 
DISCRIMINAÇÃO IMPLICA QUE TODAS 
AS PESSOAS SEJAM TRATADAS COM 
RESPEITO À SUA DIGNIDADE HUMANA, 
AUTONOMIA, PRIVACIDADE E 
CONFIDENCIALIDADE, E QUE TENHAM A 
GARANTIA, DE FORMA IGUALITÁRIA, DE 
VIVEREM LIVRES DA COERÇÃO E DO 
ABUSO.



DESAFIANDO A DISCRIMINAÇÃO

 

>  

>
 

>
 

>

VAMOS FAZER BARULHO!
VAMOS QUEBRAR O SILÊNCIO E FAZER BARULHO 
PELA ZERO DISCRIMINAÇÃO NO DIA 1º DE MARÇO DE 2017!

1º DE MARÇO 
É DIA MUNDIAL DE ZERO DISCRIMINAÇÃO

Este ano estamos convidando todas as pessoas a quebrar o silêncio e a fazer barulho 
pela #ZeroDiscriminação. Indivíduos e comunidades podem unir suas vozes e 
transformar o mundo. O Dia Mundial de Zero Discriminação é uma oportunidade 
que temos de usar nossas vozes e para mostrar como todas as pessoas podem ser 
parte dessa transformação e defender uma sociedade mais justa.

A discriminação pode acontecer em qualquer lugar: em uma instituição de saúde, 
no trabalho, na escola, em casa ou na comunidade. Discriminação não prejudica 
só indivíduos ou grupos de pessoas - prejudica todos nós:

Discriminação contra pessoas com base em sua raça causa sofrimento 
individual e enfraquece a coesão social.

Limitar o acesso de meninas e jovens mulheres à educação não só as 
prejudica como indivíduos mas também impede que a sociedade se 
beneficie de um conjunto mais amplo de talentos.

Estigmatizar aqueles que vivem com HIV desencoraja as pessoas de fazer 
o teste e receber cuidados de saúde e tratamentos capazes de salvar 
vidas, inibindo os esforços para acabar com a epidemia da AIDS.

Todos podem agir para combater a discriminação e encorajar a aceitação: 
levantar-se e fazer sua voz ser ouvida quando algo está errado ou alguém 
é tratado injustamente, aumentar a conscientização, apoiar pessoas que 
foram ou têm sido discriminadas e promover os benefícios da diversidade. 

Além de seguir minando os esforços para alcançarmos um mundo mais justo e 
equitativo, a discriminação causa dor e sofrimento para muitas pessoas. No Dia 
Mundial de Zero Discriminação, temos a oportunidade de quebrar esse silêncio e 
desafiar a discriminação onde quer que ela aconteça. Vamos usar nossa voz, nossos 
recursos - sejam eles quais forem - para chamar a atenção de todos para esse 
obstáculo, que precisa ser vencido.

Todos têm talentos e habilidades que podem contribuir para melhorar sociedades e 
fortalecer comunidades. Acolher e abraçar a diversidade em todas as suas formas 
reforça a coesão social trazendo benefícios para todos.

O Dia Mundial de Zero Discriminação é uma oportunidade de nos unirmos contra a 
discriminação e de celebrarmos o direito de todas as pessoas a uma vida plena e 
produtiva com dignidade. Ninguém deveria ser sujeito a discriminação com base em 
seu gênero, em identidade de gênero, raça, idade, deficiência, origem étnica, 
orientação sexual, religião ou língua, estado de saúde ou por qualquer outro motivo.



FOCO DO UNAIDS:

ZERO DISCRIMINAÇÃO  
NOS SERVIÇOS DE SAÚDE  

Para o Dia Mundial de Zero Discriminação deste ano, o UNAIDS quer 
chamar a atenção para a importância de eliminarmos a discriminação 
nos serviços de saúde como um passo-chave para o fim da AIDS até 2030. 

Imagine: uma jovem mulher recentemente diagnosticada com HIV 
ouvindo de seu médico que ela não deveria ter filhos e deve ser 
esterilizada; uma profissional do sexo encarando a violência ou o 
abuso de uma enfermeira ao invés de receber cuidados de saúde; 
um homem gay com medo de revelar sua orientação sexual para a 
equipe médica; uma pessoa que faz o uso de drogas injetáveis 
morrendo por ter o tratamento recusado por um profissional; ou uma 
pessoa transgênero tentando suicídio depois de

clínica. Ainda que os serviços de saúde devessem ser considerados 
ambientes seguros e acolhedores, estas situações acontecem 
frequentemente ao redor do mundo.

Quaisquer obstáculos que inibam o acesso a cuidados de saúde, 
incluindo testagem, tratamento e serviços de cuidado, devem ser 
eliminados. O acesso aos serviços de saúde é um direito de todas as 
pessoas - esses serviços devem estar disponíveis para todos. No Dia 
Mundial de Zero Discriminação, vamos derrubar as paredes do medo 
e do preconceito que impedem que as pessoas tenham acesso aos 
serviços que os mantêm vivos e em bom estado de saúde. Em 2017 
todas as pessoas, em todos os lugares, devem ter  direito à saúde.

#ZERO
DISCRIMI
NAÇÃO

não ser atendida em 
uma



 

 

MICHEL SIDIBÉ, DIRETOR EXECUTIVO DO UNAIDS

“DE BAMAKO A BALTIMORE, O DIREITO
À SAÚDE PERTENCE A TODOS.
NESSE DIA MUNDIAL DE #ZERODISCRIMINAÇÃO, 
VAMOS NOS COMPROMETER A GARANTIR QUE 
TODAS AS PESSOAS, EM QUALQUER LUGAR, 
POSSA TER ACESSO, DE FORMA SEGURA, AOS 
SERVIÇOS DE SAÚDE E VIVER UMA VIDA PLENA 
E COM DIGNIDADE.”
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FAÇA SUA PARTE! 
MOSTRE SEU APOIO!
CAMPANHA #ZERODISCRIMINAÇÃO

A campanha vai utilizar o Facebook como plataforma para que todos 
possam expressar suas visões em relação à discriminação, suas 
histórias pessoais e para que possam também quebrar o silêncio e 
fazer barulho pela #ZeroDiscriminação.

Através de desenhos, imagens, gifs, áudios e vídeos, as pessoas 
podem mostrar seu apoio à #ZeroDiscriminação.

Facebook 
Todos podem apoiar e participar da campanha deste ano através da 
página no Facebook #ZeroDiscriminação. Qualquer pessoa pode 
compartilhar sua própria interpretação de zero discriminação, 
mostrando seu apoio compartilhando vídeos e imagens ou postando 
imagens e fotos com a hashtag #ZeroDiscriminação.

Um conjunto de materiais está disponível aqui para ajudar as pessoas 
a expressar como se sentem em relação à discriminação, ou para, 
simplesmente, quebrar o silêncio e fazer barulho pela #ZeroDiscriminação.

Como:

Poste um vídeo seu falando sobre sua experiência, como você 
gostaria de eliminar a discriminação, ou simplesmente quebre o 
silêncio e faça barulho pela #ZeroDiscriminação.

Faça o download de um balão de fala - como aqueles das histórias 
em quadrinhos, que inserimos aqui - e escreva sobre os motivos 
que levaram você a fazer barulho, a falar sobre discriminação. 
Tire uma foto e poste na página da campanha no Facebook. 

Twitter 
Tweets e imagens estão disponíveis para download na página do 
UNAIDS Brasil, bem como instruções sobre como eles podem ser 
compartilhados para apoiar a iniciativa #ZeroDiscriminação.

https://www.facebook.com/UNAIDS/?fref=ts
http://unaids.org.br/2017/02/baixe-os-materiais-do-dia-mundial-de-zerodiscriminacao-2017
http://unaids.org.br/wp-content/uploads/2017/02/2017_ZeroDiscrimination_bubbles-FINAL.pdf
http://unaids.org.br/2017/02/baixe-os-materiais-do-dia-mundial-de-zerodiscriminacao-2017/
http://unaids.org.br/2017/02/baixe-os-materiais-do-dia-mundial-de-zerodiscriminacao-2017/
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Com base nos dados agregados do Índice de Estigma (Stigma Index, em 
inglês) de 50 países, uma em cada oito pessoas vivendo com HIV relatam 
terem  sido negadas cuidados de saúde.

37,7% das mulheres vivendo com HIV entrevistadas em uma pesquisa 
em seis países da região Ásia-Pacífico relataram ter sido submetidas a 
esterilização involuntária.

Os requisitos de autorização de terceiros continuam a ser uma barreira 
importante para adolescentes e jovens no acesso ao teste de HIV em 58 
países e acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva em 72 países.5

7

6

Cerca de 60% dos países da União Europeia/Área Econômica Europeia 
reportam que estigma e discriminação entre os profissionais de serviços 
de saúde continua sendo uma barreira para a provisão de serviços de 
prevenção ao HIV adequados para homens que fazem sexo com com 
homens e pessoas que usam drogas injetáveis.4

1

O direito à saúde - o usufruto do mais alto padrão possível de saúde - é 
um direito humano fundamental que inclui acesso a serviços de saúde 
gratuitos ou de baixo custo, convenientes e de qualidade.

Apenas quatro entre dez países em todo mundo registram números 
iguais de meninas e meninos frequentando o ensino médio.2

Em comparação a pessoas sem deficiência, as pessoas com 
deficiência são quatro vezes mais propensas a relatar maus tratos e 
são aproximadamente três vezes mais propensas a ter serviços de 
saúde negados.3
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