
Apoio:

DENUNCIEXENOFOBIA & RACISMOQualquer pessoa pode realizar uma denúncia contra o racismo e a xenofobia!
 Disque Direitos Humanos – Disque 100 SOS Racismo – 0800-642-0345 (E-mail: sosracismo@sejuf.pr.gov.br) Centro de Informação para Migrantes, Refugiados e Apátridas do Estado do Paraná (CEIM) – (41) 3224-1979 / 3222-8092 Delegacias – Polícia Civil do Paraná - www.policiacivil.pr.gov.br BUSQUE MAIS ORIENTAÇÕES Associações da Sociedade Civil  Centros de referência de Promoção da Igualdade Racial e Conselhos     (CONSEPIR). 

Acesse este material em outros idiomashttps://www.pluribrasil.org.br/xenofobiaeracismo/

Apoio:



O que é Racismo?

Como identificar o crimes de racismo e injúria racial no Brasil?Algumas formas desse tipo de crime são:
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étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada.

Para os racistas a humanidade se divide em diferentes “raças”, e algumas são superiores e outras inferiores, que devem ser subalternas e sujeitas, inclusive, ao extermínio, por não serem reconhecidas como realmente humanas. O racismo foi a base do extermínio de minorias étnicas pelo Estado nazista, liderado por Adolf Hitler e pelo Partido Nazista, que matou cerca de 6 milhões de judeus, 1 milhão de ciganos, e outros grupos, na Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Qualquer prática racista no Brasil é considerada crime e deve ser denunciada! A Constituição Federal diz, no Artigo 5º XLII que “a prática do racismo constitui crime inafiançável e 
 Violência física contra imigrantes, refugiados e apátridas. Ridicularização da pessoa migrante, com piadas e manifestações jocosas sobre sua origem e cultura. Desqualificação intelectual da pessoa migrante.  Insinuação de que a pessoa migrante altera de forma prejudicial a sociedade em que se encontra. Utilização de imagens depreciativas ou que associem a migração a perigos ou ameaças. Utilização de imagens de pessoas migrantes com o objetivo de arrecadar valores para benefício pessoal. Exploração do trabalho pagando salário inferior ao de pessoas não migrantes que exercem a mesma função. Xingamento, agressão e ameaça da pessoa migrante, apontando sua origem e cultura. Cobranças indevidas de tarifas e/ou valores inexistentes da pessoa migrante por determinados serviços ou bens. Exclusão e segregação da pessoa migrante, de forma que ela seja prejudicada ou impedida a acessar serviços. 

 Impedir ou dificultar o acesso a serviços públicos, tais como o atendimento de saúde, acesso à justiça, educação, atendimentos diversos etc.

 Desqualificar intelectualmente e agredir a pessoa não branca de forma a afetar sua dignidade. Impedir ou dificultar o acesso ao emprego, à qualificação profissional e a valorização profissional da pessoa por conta da questão raça/cor. 
 Impedir ou dificultar o acesso de alunos em escolas, universidades e cursos. 
 Impedir o direito de ir e vir de pessoas não brancas (em hotéis, hospitais, supermercados, escolas, restaurantes, edifícios, elevadores, transportes públicos etc.).  Manifestar e promover o ódio, a violência ou preconceito por causa da cor da pele e/ou cultura. 
 Impedir ou dificultar a convivência familiar e social ou o casamento. 

O que é Xenofobia? O Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2020) define a discriminação racial ou étnico-racial como:[...] toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou 
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Como identificar o crime de xenofobia no Brasil?A xenofobia se manifesta de diferentes formas:

DENUNCIE AGORA!

imprescrit ível,  sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei”. É importante destacar que, no Brasil, se faz uma distinção entre crime de racismo e crime de injúria racial, no entanto ambos são equiparados e imprescritíveis. O racismo é a ofensa que atinge uma coletividade indeterminada de indivíduos, discriminando todo um povo ou etnia. A injúria racial consiste na ofensa da honra individual, discriminando a pessoa por conta da raça/cor, etnia, religião ou origem. O racismo pode estar  associado à xenofobia (pensando na etnia e/ou raça/cor de pessoas migrantes) e a qualquer outro crime, como a violência doméstica, tráfico humano, segregação etc. 


