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AS DESIGUALDADES

SOBRE O DIA MUNDIAL DE ZERO DISCRIMINAÇÃO
No Dia Mundial de Zero Discriminação, 1º de março, celebramos o
direito de todas as pessoas de viverem vidas plenas e produtivas—e
com dignidade. O Dia Mundial de Zero Discriminação destaca como
as pessoas podem se informar e promover inclusão, compaixão, paz
e, acima de tudo, um movimento pela mudança. O Dia Mundial de
Zero Discriminação está ajudando a criar um movimento mundial de
solidariedade para acabar com todas as formas de discriminação.

DIA MUNDIAL DE ZERO DISCRIMINAÇÃO:
ACABAR COM AS DESIGUALDADES
No Dia Mundial de Zero Discriminação deste ano, o UNAIDS destaca a necessidade
urgente de agir para acabar com as desigualdades de renda, sexo, idade, estado de
saúde, trabalho, deficiência, orientação sexual, uso de drogas, identidade de gênero, raça,
classe, etnia e religião, que persistem em todo o mundo.
A desigualdade está aumentando para mais de 70% das pessoas ao redor do mundo,
o que agrava o risco de exclusão e prejudica o desenvolvimento econômico e social. A
COVID-19 está atingindo com mais força as pessoas mais vulneráveis—mesmo com a
disponibilização de novas vacinas contra a COVID-19, há grande desigualdade no acesso a
elas. Muitas pessoas compaparam essa situação a um apartheid de vacinas.
Enfrentar as desigualdades e acabar com a discriminação é fundamental para acabar com
a AIDS. O mundo está atrasado no compromisso compartilhado de acabar com a AIDS
até 2030 não por causa da falta de conhecimento, capacidade ou meios para vencer a
AIDS, mas por causa das desigualdades estruturais que impedem a adoção de soluções
já comprovadas na prevenção e no tratamento do HIV. Por exemplo, pesquisas recentes
mostram que gays e outros homens que fazem sexo com homens têm duas vezes mais
chances de adquirir HIV se morarem em um país com abordagens punitivas sobre a
orientação sexual do que se viverem em um país com uma legislação favorável.
Enfrentar as desigualdades não é um compromisso novo—em 2015, todos os países
se comprometeram a reduzir a desigualdade dentro e entre nações como parte dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas esse objetivo ainda não foi cumprido pelo
mundo. Além de ser fundamental para acabar com a AIDS, o combate à desigualdade
também promoverá avanços nos direitos humanos das pessoas que vivem com HIV,
tornará as sociedades mais bem preparadas para vencer a COVID-19 e outras pandemias
e apoiará a recuperação e a estabilidade econômica. Cumprir a promessa de combater a
desigualdade salvará milhões de vidas e beneficiará a sociedade como um todo. Para fazer
isso, devemos enfrentar a discriminação em todas as suas formas.
Mas, para alcançar dignidade para todas as pessoas, as políticas econômicas e sociais
precisam proteger os direitos de todas as pessoas e prestar atenção às necessidades das
comunidades desfavorecidas e marginalizadas.
Acabar com a desigualdade requer uma mudança transformadora. São necessários
maiores esforços para erradicar a pobreza extrema e a fome, e é preciso investir mais em
saúde, educação, proteção social e empregos decentes.

“A DESIGUALDADE ATUA CONTRA O
DESENVOLVIMENTO HUMANO—PARA TODAS
AS PESSOAS. TODOS NÓS E TODAS NÓS
SOFREMOS SUAS CONSEQUÊNCIAS.”
“A DISCRIMINAÇÃO, O ABUSO E A FALTA
DE ACESSO À JUSTIÇA DEFINEM A
DESIGUALDADE PARA MUITAS PESSOAS,
ESPECIALMENTE PARA POVOS INDÍGENAS,
MIGRANTES, REFUGIADOS E GRUPOS
MINORITÁRIOS. ESSAS DESIGUALDADES
SÃO UM ATAQUE DIRETO AOS
DIREITOS HUMANOS.”
ANTÓNIO GUTERRES
SECRETÁRIO-GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS

Os governos devem promover o crescimento social e econômico inclusivo. Eles devem
eliminar leis, políticas e práticas discriminatórias para garantir as mesmas oportunidades a
todas as pessoas e reduzir as desigualdades.
Mas todos nós e todas nós podemos fazer a nossa parte, denunciando a discriminação
onde a vemos, dando o exemplo ou defendendo a mudança da legislação. Temos um
papel a cumprir para acabar com a discriminação e, assim, reduzir as desigualdades.
Não podemos alcançar o desenvolvimento sustentável e tornar o planeta melhor para todo
o mundo se as pessoas forem excluídas da chance de ter uma vida melhor. Atualmente,
estamos interconectados e interconectadas. A desigualdade mundial afeta a cada uma e
cada um de nós, independente de quem somos ou de onde viemos.
Neste Dia Mundial de Zero Discriminação, junte-se a nós na conscientização sobre as
desigualdades que impedem as pessoas de viverem uma vida plena e produtiva, e
exigindo que os governos cumpram seus compromissos e obrigações para acabar com
todas as formas de discriminação.

QUE MUDANÇAS SÃO NECESSÁRIAS PARA
QUE AS POLÍTICAS PÚBLICAS ENFRENTEM
AS DESIGUALDADES?
Z Toda legislação discriminatória, estigmatizante e punitiva dirigida às
populações mais vulneráveis e minoritárias deve ser extinta.
Z Todas as leis que discriminam as mulheres devem ser extintas e
políticas e programas para combater a discriminação de gênero
devem ser adotadas.
Z A conclusão do ensino médio ao redor do mundo deve ser
garantida, com ênfase especial em permitir a conclusão do ensino
médio por meninas. Investimentos em educação devem ser
aumentados e as taxas escolares devem ser removidas.
Z Os sistemas de proteção social, incluindo benefícios para crianças,
benefícios para pessoas em situação de desemprego e subsídios
de renda básica devem ser ampliados.
Z Os cuidados de saúde pública universais e gratuitos devem
ser fornecidos como um direito, com serviços personalizados e
administrados pela comunidade como parte integrada.
Z A dívida internacional deve ser reestruturada trabalhando com
devedores e credores e um sistema justo de arbitragem deve ser
estabelecido.
Z As regras de direitos de propriedade intelectual devem ser
dispensadas durante emergências como a pandemia de COVID-19.
Z O direito das pessoas de formar e ingressar em organizações deve
ser defendido e seu envolvimento em debates devem ser bemvindos.

FAÇA A SUA PARTE

A campanha do Dia Mundial de Zero
Discriminação deste ano destaca
também ações que pessoas, sociedade
civil ou governos podem realizar para
acabar com as desigualdades

1.
AÇÕES PARA
INDIVÍDUOS

3.
Exija mudanças de seu
governo, parlamentares ou
ouvidorias.

AÇÕES PARA AS
ORGANIZAÇÕES DA
SOCIEDADE CIVIL

Destaque as desigualdades,
para que possamos
defender a mudança—
publique suas iniciativas
para a zero discriminação
nas redes sociais.

4.

Realize sessões de
conscientização sobre direitos
humanos em um local de
trabalho, escola, clínica ou
rede de pares.

Alie-se à causa, denuncie as
desigualdades sempre que
encontrá-las.

5.

Inicie uma petição para
mudar leis, iniciativas e
atitudes que estigmatizam e
discriminam.

Apoie uma campanha
ou organização que está
trabalhando para tornar o
mundo um lugar mais justo
e igualitário.

1.

2.

Comece uma campanha
para mudar uma
lei que reproduz as
desigualdades. Destaque
leis discriminatórias, para
que possamos defender
coletivamente a mudança.

Ofereça apoio e um
espaço seguro, incluindo
apoio jurídico e cuidado
pastoral (cuidado da alma,
no sentido religioso e não
religioso) para pessoas que
sofrem discriminação.

4.
3.

2.

Envie uma solicitação
para remover as leis
discriminatórias a seu ou sua
parlamentar no Congresso ou
assembleias locais, escritório
das Nações Unidas ou órgão
nacional responsável pelo
monitoramento dos direitos
humanos no país.

5.
Adote e promova políticas
públicas que previnam
e protejam as pessoas
da discriminação no
ambiente de trabalho
das organizações da
sociedade civil.

1.
AÇÕES PARA
PARLAMENTOS E
GOVERNOS

3.
Facilite plataformas de
parlamentares, nacional e
internacionalmente, para se
comprometerem a fortalecer
boas leis que promovam o
bem-estar e a dignidade
fundamental de todas as
pessoas, com base em
evidências e orientadas por
padrões de direitos humanos.

Informe-se sobre as
desigualdades existentes
e seu impacto nas pessoas
afetadas.

Aumente a conscientização
entre outros e outras
profissionais do serviço
públicos, judiciário e
policiais.

4.
Seja uma aliada ou um
aliado e atenda aos pedidos
da sociedade civil para
eliminar as desigualdades
e dar à sociedade civil uma
plataforma para que suas
vozes sejam ouvidas.

1.
AÇÕES PARA
ORGANIZAÇÕES
PARCEIRAS E
DOADORES

2.

Informe-se sobre as
desigualdades existentes
e seu impacto nas pessoas
afetadas.

5.
Apresente alterações de
leis ou solicite uma revisão
da legislação.

2.
Adote e promova uma
política pública que
previna e proteja contra a
discriminação no local de
trabalho da organização
doadora.

3.
Comprometa-se a priorizar a
reforma das leis discriminatórias
nos seis ambientes identificados
pela Parceria Global para Eliminar
todas as Formas de Estigma e
Discriminação Relacionados ao
HIV—o setor da saúde, o setor
da educação, o local de trabalho,
o sistema de justiça, famílias e
comunidades, e contextos de
emergências e crises humanitárias.

5.
4.
Garantir que o
financiamento seja
direcionado para programas
baseados nos direitos
humanos e que promovam a
igualdade em sua essência.

Trabalhe com organizações
locais que são afetadas pela
discriminação ou que estão
trabalhando para acabar
com as desigualdades.

FOCO NAS

DESIGUALDADES RELACIONADAS
AO HIV, ESTIGMA E DISCRIMINAÇÃO
DÉCADAS DE EXPERIÊNCIA E EVIDÊNCIAS DA
RESPOSTA AO HIV MOSTRAM QUE DESIGUALDADES
INTERSECCIONAIS ESTÃO EVITANDO O PROGRESSO
PARA ACABAR COM A AIDS COMO UMA AMEAÇA
PARA A SAÚDE PÚBLICA ATÉ 2030
Acabar com a AIDS como uma ameaça à saúde pública
até 2030 é possível. Em 2019, mais de 40 países haviam
cruzado ou estavam no caminho para alcançar um
marco epidemiológico importante para acabar com a
AIDS. Milhões de pessoas vivendo com HIV têm uma
vida longa e saudável e há uma redução contínua de
novas infecções por HIV. Apesar de todos os nossos
esforços, esse progresso permanece frágil em muitos
países e entre populações-chave e vulneráveis, com
as desigualdades sociais e econômicas atrasando o
progresso não apenas na resposta ao HIV, mas em
relação a outros objetivos de saúde e desenvolvimento.

As desigualdades no acesso a serviços relacionados
ao HIV são uma das principais razões pelas quais as
metas globais de HIV para 2020 foram perdidas. As
desigualdades na resposta ao HIV residem ao longo
de vários eixos de intersecção. Essas desigualdades
destacam as desigualdades sociais, jurídicas,
econômicas e outras que fomentam o estigma e a
discriminação, tornam as pessoas vulneráveis ao HIV e
aumentam a probabilidade de pessoas que vivem com
HIV morrerem de doenças relacionadas à AIDS. A razão
central pela qual as desigualdades na resposta ao
HIV permanecem tão nítidas e persistentes é que não
abordamos com sucesso os fatores sociais e estruturais
que aumentam a vulnerabilidade ao HIV e diminuem a
capacidade de muitas pessoas de acessar e utilizar os
serviços de HIV de maneira eficaz.
Discriminação e desigualdades estão intimamente
ligadas. Formas de discriminação interseccionais, sejam
elas estruturais ou sociais, contra pessoas e grupos,

podem levar a uma ampla gama de desigualdades—
por exemplo, em renda, índices educacionais, saúde e
emprego.

Estados Membros das Nações Unidas para acabar
com o estigma e a discriminação já feitos em nível
mundial, regional e nacional.

No entanto, as próprias desigualdades também podem
levar ao estigma e à discriminação. É fundamental,
portanto, quando se busca reduzir as desigualdades,
abordar a discriminação.

• Construir parcerias significativas. Estabelecerá,
fortalecerá e revitalizará parcerias entre as partes
interessadas para implementar e ampliar programas
para acabar com o estigma e a discriminação
relacionados ao HIV.

PARCERIA GLOBAL PARA ELIMINAR TODAS
AS FORMAS DE ESTIGMA E DISCRIMINAÇÃO
RELACIONADAS AO HIV
Após um apelo da sociedade civil em 2017 para
acelerar e ampliar as ações para enfrentar o estigma e a
discriminação, o UNAIDS, a ONU Mulheres, o Programa
de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD) e a
Rede Global de Pessoas Vivendo com HIV concordaram
em convocar a Parceria Global para Eliminar todas
as Formas de Estigma e Discriminação relacionados
ao HIV.
O objetivo da parceria global é catalisar e acelerar a
implementação dos compromissos assumidos para
acabar com o estigma e a discriminação relacionados
ao HIV pelos Estados Membros das Nações Unidas,
agências das Nações Unidas, doadores bilaterais e
internacionais, organizações não governamentais e
comunidades.
Lançada em 10 de dezembro de 2018, no 70º aniversário da adoção da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, a parceria global tem três objetivos:
• Apoiar o cumprimento de compromissos. Colocará
em ação as obrigações de direitos humanos dos

• Compartilhar a responsabilidade pela medição e
prestação de contas. Recolherá e disseminará dados
para informar a construção de políticas públicas
e programas, medirá o progresso e apoiará a
responsabilização para a eliminação do estigma e
discriminação relacionados ao HIV.
A Parceria Global para Eliminar todas as Formas
de Estigma e Discriminação Relacionados ao HIV
identificou seis cenários principais onde o estigma
e a discriminação ocorrem e criam ou reforçam a
desigualdade—setor da saúde, setor da educação,
o local de trabalho, o sistema de justiça, famílias e
comunidades e contextos de emergências e crise
humanitária.
Reconhecer o igual valor e dignidade de todas as
pessoas não é apenas um imperativo ético e uma
obrigação decorrente dos instrumentos internacionais
de direitos humanos, mas também é fundamental
para a ambição de erradicar a AIDS. Ao eliminar
as desigualdades, reduzir novas infecções por HIV
e mortes relacionadas à AIDS, a resposta ao HIV
em 2021–2026 pode contribuir para uma série de
resultados sociais e econômicos positivos e acelerar o
progresso em direção ao desenvolvimento sustentável
para toda as pessoas.

FATOS SOBRE DESIGUALDADES
DISCRIMINAÇÃO NO SETOR DA SAÚDE
• No Peru e no Tadjiquistão, 21% das pessoas que vivem com HIV
relataram que os serviços de saúde lhe foram negados pelo
menos uma vez nos 12 meses anteriores devido ao seu estado
sorológico positivo para o HIV.

COVID-19 E DESIGUALDADES
• Quase 130 países, com 2,5 bilhões de
pessoas, ainda não administraram uma
única dose da vacina contra a COVID-19,
incluindo a maioria dos países da África.
• Uganda pagará US$ 7
por dose da vacina
AstraZeneca e a África
do Sul pagará mais de
US$ 5, o que é o dobro
do que a União Europeia
pagará (pouco mais de
US$ 2 por dose).
• Nove milhões de vidas
foram perdidas ao longo dos seis anos
em que a terapia antirretroviral não
estava disponível para pessoas de países
mais pobres devido ao seu alto preço.
• O Banco Mundial espera que o número
de pessoas recentemente empobrecidas
aumente de 88 milhões–115 milhões em
2020 para 119 milhões–124 milhões em
2021 como resultado da pandemia de
COVID-19.

9 em cada 10
pessoas em alguns dos países
mais pobres do mundo não devem
ter acesso a uma vacina contra a
COVID-19 este ano.

• Uma em cada três mulheres vivendo com HIV em 19 países
relatou ter experimentado pelo menos uma forma de
discriminação relacionada à sua saúde sexual e reprodutiva em
um serviço de saúde nos últimos 12 meses.

52%

das mulheres canadenses que usam drogas injetáveis
evitaram procurar atendimento médico nos últimos
12 meses devido ao medo da discriminação.

AMBIENTE DE TRABALHO
• Em todo o mundo, trabalhadoras e trabalhadores perderam
US$ 3,7 trilhões em renda desde o início da pandemia de
COVID-19, enquanto os bilionários do mundo ganharam
US$ 3,9 trilhões desde o início da pandemia.
• Em 2020, menos da metade das mulheres (46,9%) participava da
força de trabalho mundial.
• Apenas 41 milhões de homens (1,5%) em todo o mundo prestam
cuidados não remunerados em período integral, em comparação
com 606 milhões de mulheres (21,7%).

AS MULHERES ESTÃO EXPERIMENTANDO UMA PERDA TOTAL DE
RENDIMENTOS DE CERCA DE 8,1%
ENQUANTO PARA OS HOMENS
A PERDA É DE APENAS 5,4%.

JUSTIÇA
• Em 92 países, as meninas podem se casar antes dos 18 anos, mas
em 46 países, elas precisam do consentimento dos pais para fazer
o teste de HIV.
• 243 milhões de mulheres e meninas em todo o mundo foram
abusadas por um parceiro íntimo no ano passado.
• Apenas 112 países têm uma lei específica contra a violência
doméstica.
• Apenas 73 países garantem a pessoas migrantes acesso aos
cuidados de saúde.
• Pelo menos 98 países criminalizam alguns aspectos do trabalho
sexual.

68 69 17

países (pelo
menos) têm leis
que criminalizam
especificamente
a não divulgação,
exposição ou
transmissão
do HIV.

países ainda
criminalizam
relações do mesmo
sexo

países criminalizam
pessoas trans por
serem quem são.

Em nível mundial, uma
em cada três mulheres
sofreu violência física ou
sexual, principalmente
por um parceiro íntimo.
Desde o surgimento da
pandemia de COVID-19,
novos dados e relatórios
de pessoas na linha
de frente mostraram
que todos os tipos
de violência contra
mulheres e meninas,
especialmente a
violência doméstica,
se intensificaram.

FAMÍLIAS
• Mais de 16 bilhões de horas são gastas em trabalho de
cuidados não remunerado todos os dias—o equivalente a
2 bilhões de pessoas trabalhando oito horas por dia sem
remuneração. O valor real desse trabalho representa 9% do
produto interno bruto global—equivalente a US$ 11 trilhões.

NO FINAL DE 2020, UM
NÚMERO IMPRESSIONANTE
DE 13% DAS MULHERES
E MENINAS DO MUNDO,
469 MILHÕES DELAS, VIVIAM
EM EXTREMA POBREZA.

• Quase 1,6 bilhão de profissionais informais são afetados por
lockdowns e medidas de contenção da COVID-19 e/ou estão
trabalhando nos setores mais afetados.

Em média, num dia padrão
antes da pandemia de
COVID-19, as mulheres já
gastavam cerca de três
vezes mais horas no trabalho
doméstico e no trabalho de
cuidado não remunerado
do que os homens.

3x

CONTEXTO DE EMERGENCIA E CRISE HUMANITÁRIA
• A mudança climática induzida pelo ser humano gerou quase
o dobro dos desastres naturais nos últimos 20 anos.
• Pessoas em países de baixa renda têm pelo menos quatro
vezes mais probabilidade de serem deslocadas por climas
extremos do que pessoas em países de alta renda.

EM 2019,

34 MILHÕES

DE PESSOAS EM TODO O MUNDO
NÃO ESTAVAM EM SITUAÇÃO DE
SEGURANÇA ALIMENTAR DEVIDO A
SITUAÇÕES CLIMÁTICAS EXTREMAS;
OS RISCOS RELACIONADOS COM O
TEMPO DESENCADEARAM CERCA DE
24,9 MILHÕES DE DESLOCAMENTOS
EM 140 PAÍSES.

20 Avenue Appia
1211 Genebra 27
Suíça
+41 22 791 3666
unaids.org

EDUCAÇÃO
Por causa da pandemia de
COVID-19, a partir de julho
de 2020 mais de

1,1 bilhão
de estudantes em todo
o mundo estavam fora
da escola, incluindo mais
de 184 milhões na África
Subsaariana.

APROXIMADAMENTE
34 MILHÕES DE MENINAS—
O EQUIVALENTE A 38% DAS
MENINAS ENTRE 12 E 14 ANOS
E 60,5% DAS MENINAS DE 15 A
17 ANOS—NÃO ESTAVAM NO
ENSINO FUNDAMENTAL EM 2018.
AS LACUNAS NO ACESSO À
EDUCAÇÃO EM FUNÇÃO DO
GÊNERO AINDA PERSISTEM.

