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CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete do Deputado Fábio Félix - Gab 24

PROJETO DE LEI  Nº , DE 2021

(Autoria: Deputado Fábio Felix)

 

Cria a Semana Distrital em defesa da
vida da juventude negra, a realizar-
se anualmente entre 13 e 18 de maio.

 

A Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta:

 Fica instituída no âmbito do Distrito Federal a Semana Distrital em Defesa daArt. 1º
Vida da Juventude Negra, a realizar-se anualmente entre os dias 13 e 18 de maio. 

 A Administração Pública deverá promover, no intervalo de datas proposto,  Art. 2º
eventos e campanhas educativas voltadas à conscientização sobre racismo, encarceramento
e genocídio da juventude negra e periférica.

 A Semana Distrital em Defesa da Vida da Juventude Negra passará a figurarArt. 3º
no calendário oficial de eventos do Distrito Federal. 

 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 4º

 Revogam-se as disposições em contrário.Art. 5º

 

Justificação 

De acordo com levantamento realizado pelo IBGE, a população Brasileira é formada
hoje por 56,1% de pessoas negras. Um quadro que, apesar de representar evidente maioria
numérica, não se espelha nos ambientes de poder, nos bairros nobres, nas grandes
universidades e nem nos postos de trabalho bem remunerados. Nas empresas brasileiras, por
exemplo, menos de 30% dos cargos de liderança são ocupados por pessoas negras. Só em
em 2019, no chamado país da “democracia racial” ’a população branca recebeu, em média,
56,6% a mais que a população negra.

Desde o período da escravização negra e mesmo após a libertação formal promovida
por ato das elites brancas brasileiras, as engrenagens da sociedade se incumbem de
subalternizar e eliminar os corpos negros e racialmente dissidentes. Em apenas 132 anos da
chamada abolição da escravatura podemos constatar que, na verdade africanos e seus
descendentes foram soltos para passar a viver um estado de subjugação em liberdade. 

Não houve até hoje a estruturação sistemática de políticas que garantissem à
população africana e afro-brasileira o mínimo para sua subsistência e emancipação real.
Como sobreviver se os trabalhos assalariados eram reiteradamente negados às chamadas
pessoas de cor? Se o acesso à educação e à terra eram também cerceados?
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Pessoas negras eram até então vistas como mercadorias, num processo de negação
de humanidade à população de negros escravizados. Após a abolição essa percepção se
alterou, não para garantir direitos, mas para manter, agora de uma nova forma, a população
preta à margem da sociedade. 

Os números relativos à mortes, encarceramento e falta de acesso à direitos, por
exemplo, em contraposição às estatísticas positivas do país, são capitaneados pela negritude.
Das 6.357 vítimas de intervenções policiais ocorridas no Brasil em 2019, por exemplo, 79,1%
eram negros e 74,3% tinham até 29 anos. Em relação aos homicídios em geral ocorridos no
mesmo ano, 74,4% das 39.561 vítimas eram negras.

Os dados relativos às pessoas encarceradas demonstram também a engrenagem do
racismo estrutural à Brasileira. Enquanto a proporção de negros nas prisões cresceu 14% em
15 anos, a de brancos caiu 19%. Hoje, dois em cada três presos são negros!

A normalização da desumanização, truculência e eliminação de corpos negros é
evidente nos dados e explícita no fazer cotidiano da sociedade Brasileira. Superar esta
realidade é urgente e passa necessariamente por debate, conscientização e luta, motivo pelo
qual apresentamos esta iniciativa a fim de que, no período compreendido entre a data da
abolição formal da escravatura, e o aniversário de morte do menino João Pedro, morto em
2020 durante operação policial em São Gonçalo, Rio de Janeiro, haja por parte do Estado
movimentação a fim de debater entre seus quadros e com a sociedade a centralidade que o
debate racial tem em nosso país. 

Certos do compromisso desta casa com a superação do racismo estrutural e toda e
qualquer forma de discriminação e violência, conclamamos os nobres pares a aprovarem este
projeto de lei.

 

Sala das Comissões em              , de 2021.
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