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Jovens negras do Brasil e a transmissão
geracional do racismo e da desigualdade
No mês da Consciência Negra e em meio a um contexto de aprofundamento
das violações de gênero e do conservadorismo, reforçamos que é preciso
fortalecer cada vez mais a luta contra o racismo e a desigualdade, que tanto
trazem prejuízos à democracia brasileira. O tema, que será levantado pela
Marcha das Mulheres Negras 2015, marcada para a próxima semana, recebeu
atenção em artigo da FASE no encarte especial "Juventudes e a desigualdade
no urbano", na edição nº 100 do Le Monde Diplomatique Brasil. O texto analisa,
em especial, a situação enfrentada pela população juvenil feminina, negra e
pobre. A publicação foi realizada pela Oxfam Brasil, em parceria com o jornal e
diferentes organizações da sociedade civil
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5 ª Conferência
Nacional de
Segurança Alimentar:
"comida de verdade é
salvaguarda da vida"

Caravana promoveu
troca de
conhecimentos para
fortalecer a
agroecologia na Bahia

Evento trouxe avanços, porém
silêncio do governo sobre redução de
agrotóxicos foi repudiado

O programa da FASE esteve na
organização do evento, que também
pautou os riscos da mineração
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Além da mineração:
ameaças do Novo
Código Mineral quanto
ao acesso à água e à
terra

Bairro Caju foi
excluído de plano de
habitação de
interesse social da
zona portuária do Rio

Julianna Malerba, da FASE, diz que
votação do Código faz parte de
processo de ataque a direitos

Aercio de Oliveira, do programa da
FASE no RJ, critica lógica privatizante
da 'cidade olímpica'
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Festa da semente
celebra cultura e
agroecologia em
Livramento (MT)

FASE participou de
Conexão Futura sobre
"Cidades
Insustentáveis"

Evento da CPT contou com
apoiadores, dentre eles o programa
da FASE no Mato Grosso

Joana Barros, da FASE, defendeu
que é preciso rever o modelo desigual
de produção de cidades
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