INFORME SOBRE 1ª REUNIÃO DO GT MINORIA

A primeira reunião do GT Minoria do Fórum Justiça foi realizada no dia 26 de agosto
de 2011, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), sala 7032F, no horário de
14 às 17h, com a participação de 11 pessoas, dos diversos movimentos sociais e
organizações da sociedade civil que atuam na defesa dos direitos de quilombolas,
pescadores artesanais, pessoas com autismo, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e
transexuais, dentre outros grupos afins.
Inicialmente os participantes puderam expor suas considerações com uma rodada de
apresentações na qual se solicitou que fossem ditas as seguintes informações: quem
sou, qual o trabalho que desenvolvo, o que entendo por “Sistema de Justiça”.
Após as apresentações e com o conteúdo das respostas, foi explicado em que consistia
a proposta do Fórum Justiça, com utilização de uma metodologia participativa. Foram
trabalhados o conceito de acesso a Justiça da Declaração de BSB (item 09) e a parte
inicial das 100 Regras (conceitos, destinatários), assim como seu histórico, sua
finalidade. Não aprofundamos a Carta do Rio. Ela foi distribuída para o grupo e
deverá ser retomada na próxima reunião, assim como o conceito de Justiça
Integradora.
Também foi esclarecido que o Fórum de Justiça foi pensado para criar um espaço
aberto aos movimentos sociais e membros da sociedade civil, com o objetivo de
discutir política judicial com participação popular, nos termos propostos pelas 100
regras de Brasília, que aposta em um modelo de justiça integrador.
Questões:
-MINORIA: viés econômico unifica o grupo. A seletividade da Justiça decorre do
sistema econômico. Elemento comum: pobreza.
Vitimização + pobreza.

-A lógica que une a heterogeneidade dos sub-grupos de MINORIAS é a necessidade
de visibilização.

- DESAFIO: construir uma estratégia de identidade do grupo e sub-grupos perante o
Sistema de Justiça.
-Minoria é conceito qualitativo ou quantitativo? Qual o melhor nome? Qual a melhor
forma de auto-identificação?
- Foi apresentada a idéia do questionário e fechamos a reunião com a apresentação do
calendário de eventos e com uma breve avaliação, aberta ao grupo, que se mostrou
muito comprometido. Agendou-se a reunião de seguimento.

