
Relatório sobre impacto da pandemia entre
indígenas será lançado no Dia Internacional
dos Direitos Humanos
19/nov/2020

O documento “Nossa luta é pela vida” apresenta um panorama completo sobre a atual crise sanitária e
humanitária entre os povos indígenas do Brasil. Denúncias de violações de direitos, análise sobre os
dados apresentados pelo Governo Federal e ações de combate à disseminação do vírus, são os
principais temas abordados pelo relatório.

A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB anuncia a publicação do
relatório “Nossa luta é pela vida” que apresenta dados sobre os impactos da
pandemia de Covid-19 entre povos indígenas. O lançamento ocorre no dia 10
de dezembro, data em que a Assembleia Geral das Nações Unidas o�cializou o
Declaração Internacional dos Direitos Humanos.

A Atividade será realizada em conjunto com as organizações indígenas de
base da APIB, com a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos
Povos Indígenas, movimentos sociais e organizações que fortalecem as lutas
dos povos.
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Além de registrar o crescimento dos números de infectados e óbitos por
Covid-19, o relatório contextualiza os vetores de entrada do vírus nos
territórios e a omissão do poder público em controlar a disseminação da
doença.

As violências contra os povos indígenas, neste período de pandemia, foram
intensi�cadas e esse agravamento foi incentivado pelo governo Bolsonaro, de
acordo com o levantamento feito pela Apib.

O relatório apresenta ainda uma análise sobre as diferentes metodologias
utilizadas pelo Governo Federal para registrar e monitorar os casos de
contaminação e mortes por Covid-19 entre os povos indígenas. A falta de
transparência e o racismo institucional, sobretudo com os indígenas que
vivem em contexto urbano, revelam mais uma vez a política anti-indígena do
Governo Federal.

“Nossa luta é pela vida” é um material que integra as ações de controle social
do plano Emergência Indígena, instrumento construído pela Apib para cobrar
do Governo Federal o cumprimento do seu dever constitucional de proteger
os povos indígenas e organizar frentes de ação para o enfrentamento
emergencial da pandemia.

O documento foi organizado pela APIB através do Comitê Nacional pela Vida e
Memória Indígena, para desenvolver o monitoramento comunitário do
avanço do vírus entre os povos. O Comitê é composto por representantes das
organizações indígenas de base da APIB, lideranças indígenas e por
integrantes de redes construídas para o enfrentamento da pandemia em
diversos Estados.

“Mostramos também neste documento as milhares de ações realizadas pelo
movimento indígena, em todo o Brasil, para salvar vidas. Não queremos
ocupar o papel do Estado, mas não é uma opção �car de braços cruzados
diante de tanta omissão política e violência”, enfatiza Sonia Guajajara,
coordenadora executiva da Apib.

Últimas publicações
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Português English

Apib toma posse no Conselho Nacional dos Direitos Humanos 11 de
dezembro de 2020

Justiça Federal suspende efeitos de Instrução Normativa 9 da Funai no Mato
Grosso do Sul 11 de dezembro de 2020

Não é apenas um vírus. E decidimos não morrer. 10 de dezembro de 2020

Nossa luta é pela vida 10 de dezembro de 2020

APIB vai novamente ao STF para garantir proteção aos povos isolados 9 de
dezembro de 2020
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