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Saúde

Direitos
apresentação

O objetivo deste boletim é ser o primeiro número de um instrumento
permanente de comunicação entre
o Programa Saúde e Direitos, de
KOINONIA, e seus inúmeros parceiros e parceiras, principalmente as
pessoas, grupos e comunidades que
dele participam. Pretendemos trazer,
nos próximos números, não só notícias sobre nossas atividades, mas
também informações e reflexões relevantes sobre HIV/AIDS, saúde e
direitos reprodutivos, no Brasil e no
mundo.
I Encontro de Mulheres Quilombolas do Sapê do Norte - Maio 2004

O Programa Saúde e Direitos tem
dois objetivos principais: a realização de ações educativas sobre saúde e direitos junto a comunidades, contribuindo
para a superação do estigma e discriminação de pessoas que vivem ou convivem com
HIV/AIDS; e incentivar e apoiar lideranças locais das comunidades a desenvolverem
atividades relacionadas com os temas HIV/AIDS, saúde, educação sexual, direitos sexuais e reprodutivos e relações de gênero. O público principal do Programa são as comunidades religiosas (igrejas e terreiros de Candomblé), comunidades quilombolas, e comunidades rurais na região do Sub-Médio São Francisco, no interior da Bahia e
Pernambuco.
O perfil programático e a abrangência geográfica e sócio-cultural do Programa expressam a intenção e compromisso de KOINONIA de tratar HIV/AIDS, saúde e direitos sexuais e reprodutivos como temas transversais em todas as suas atividades.

Nota sobre o símbolo
A origem correta do laço vermelho não se conhece até hoje. Porém existem algumas versões. Uma delas
diz que os ativistas americanos passaram a usar o laço como o V da vitória invertido, na esperança de
que um dia, com o surgimento da cura, ele pudesse voltar para a posição correta. Assim, em 1991, nos
Estados Unidos, foi usado pela primeira vez para simbolizar a solidariedade da classe artística àqueles
que tinham ou morriam de AIDS.Também há quem diga que o laço passou a ser usado porque serve como
símbolo de várias causas.
O laço pode ser encontrado em outras cores: laço rosa - luta contra o câncer de mama; laço azul - luta
pela liberdade de expressão.
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Um pouco da nossa história
dando ênfase nas relações de gênero.
Assim nasce o projeto Aids e Igrejas.

Encontro Nacional Ecumênico de Mulheres RJ - 2003

O Programa Saúde e Direitos é a ampliação do
projeto Aids e Igrejas, iniciado em 1995 como
resultado da Consulta Nacional sobre AIDS e Igrejas promovida por KOINONIA, pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (CONIC) e com a participação de nove igrejas.
Os dirigentes nacionais que participaram da Consulta constataram que as igrejas podiam desempenhar papel fundamental na luta contra a AIDS.
Elas estão em todas as regiões do país, inclusive
naquelas onde o Estado está ausente, e também
em contato com todas as camadas e setores sociais no Brasil. Além disso, a visão de mundo do
povo é geralmente permeada por valores religiosos que, muitas vezes, por falta de uma reflexão
mais profunda, se tornam não só obstáculos ao
trabalho de prevenção e luta contra o HIV/AIDS,
mas também fonte importante de estigma e discriminação de pessoas que vivem ou convivem com
AIDS. Estes fatos fazem com que as igrejas, se
bem preparadas, se transformem em importantes instrumentos na prestação de apoio concreto
a doentes com AIDS e suas famílias.
A Consulta concluiu que era chegado o momento
de se desenvolver um projeto voltado para a
sensibilização e conscientização das comunidades
e formar agentes multiplicadores que pudessem
auxiliar as igrejas na luta contra o estigma e a
discriminação, no desenvolvimento de atividades
educativas e de prevenção e no apoio às pessoas
soropositivas e suas famílias. Em virtude da incidência crescente da AIDS entre mulheres e jovens, tomou-se a decisão de se trabalhar prioritariamente com esses segmentos das igrejas e

Desde então, o projeto organizou seminários de sensibilização em encontros
denominacionais e ecumênicos de mulheres em São Paulo, Rio de Janeiro,
Florianópolis, Curitiba, Belo Horizonte,
Vitória e no Vale do Paraíba, além de
cursos de formação de multiplicadoras
nessas mesmas regiões e palestras em
igrejas locais e em encontros oficiais de
igrejas. Apoiado pelo CONIC e em parceria crescente com o Conselho Latinoamericano de Igrejas (Clai-Região Brasil), o projeto concentrou-se na sensibilização e
capacitação de lideranças intermediárias (leigas e
clérigas) das organizações de mulheres e jovens
das diversas igrejas protestantes, tanto históricas
como pentecostais e Católica Romana. Ademais,
o projeto produziu e publicou reflexões bíblicoteológicas sobre a AIDS e uma cartilha para apoio
ao trabalho das multiplicadoras.
Uma avaliação externa realizada em 2003 confirmou a validade e a importância da metodologia
desenvolvida pelo projeto e propôs a sua expansão para que pudesse atender às demandas dos
outros setores e comunidades com os quais
KOINONIA trabalha. Assim nasce o Programa Saúde e Direitos que, além de continuar suas
atividades com as igrejas, responde também às
necessidades de 32 comunidades quilombolas no
norte do Espírito Santo, de terreiros de candomblé em Salvador e de mulheres e jovens rurais em
15 municípios na região do Sub-Médio São Francisco, no interior da Bahia e Pernambuco.
O Programa também participa de articulações nacionais, como a Rede Evangélica de Solidariedade, que reúne 11 organizações e cinco igrejas, e
internacionais, como a Ecumenical Advocacy
Alliance, rede ecumênica mundial de luta contra
a AIDS com sede em Genebra, e a LAZOS, rede
ecumênica latino-americana formada em janeiro
de 2004. O Programa tem provido assessorias a
igrejas e organizações ecumênicas na América do
Norte em seus trabalhos de lobby, e mais recentemente a igrejas nos países africanos de língua
portuguesa.
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PUBLICAÇÕES
O Programa tem produzido e publicado artigos em publicações das
igrejas e também na revista Tempo e Presença, de KOINONIA. Além
disso, elaborou uma cartilha de
apoio ao trabalho das multiplicadoras.
DESTAQUES
- Foram realizados entre os dias
15 e 19 de maio o seminário de
sensibilização e o primeiro curso
de capacitação para mulheres das
comunidades quilombolas do Sapê
do Norte, no Espírito Santo.

Curso de formação Paulo Afonso BA - 2003

SEMINÁRIOS

DE SENSIBILIZAÇÃO

Os seminários exercem a função de despertar o
interesse da(o)s participantes para as questões
relativas a saúde integral da mulher, HIV/Aids,
direitos sexuais e reprodutivos, e contribuem para
superar estigmas e discriminação.
Até hoje foram realizados vários seminários nas
cidades de Florianópolis, Curitiba, São Paulo, São
José dos Campos, Lorena, Rio de Janeiro, Belo
Horizonte, Vitória e São Mateus.
CURSOS

- Realizada a primeira consulta de
igrejas sobre HIV/AIDS dos países
de língua portuguesa da África. Organizada pelo
Conselho de Igrejas de Angola, a consulta contou
com a assessoria de Ester de Almeida do Programa Saúde e Direitos.
- A convite da Igreja Unida do Canadá, Anivaldo
Padilha participou de uma série de reuniões com
membros do executivo e do parlamento canadenses, em fevereiro. A visita foi parte da campanha
realizada por aquela igreja reivindicando aumento da ajuda governamental ao Fundo Global contra AIDS e mudança na legislação para permitir a
exportação de genéricos aos países pobres.

CURSO DE FORMAÇÃO: É a etapa seguinte à
sensibilização, onde parte do grupo que
participou do seminário aprofunda-se na
temática e desenvolve um planejamento
de atividades para a comunidade ou comunidades a que pertencem.
Até a presente data, foram realizados
cursos de formação de multiplicadoras em
São Paulo, São José dos Campos, Vitória,
São Mateus e Paulo Afonso.
APROFUNDAMENTO: Uma vez iniciado o processo de implantação das atividades, a
equipe capacitadora volta ao grupo para
ajudar a aperfeiçoar as práticas, reavaliar
as ações e reestruturar os projetos locais
segundo as necessidades.
I Encontro de Mulheres Quilombolas do Sapê do Norte - Maio 2004
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REDES
·

A Rede Evangélica de Solidariedade (RES)
realizou seu encontro anual nos dias 21
a 23 de abril, em Belo Horizonte. Participaram representantes de 11 organizações e de igrejas, entre elas a
Metodista, a Episcopal Anglicana, a
Presbiteriana Unida, a Presbiteriana Independente, a Batista e o Evangelho
Quadrangular. Na ocasião foram escolhidos os membros da coordenação composta pelo Clai, Diaconia e KOINONIA.
O objetivo da RES é servir de espaço
para intercâmbio, compartilhamento
de recursos humanos, conhecimentos,
apoio e coordenação de atividades.

·

A Coordenação da RES se reuniu em
Brasília no dia 10 de maio e definiu as
linhas gerais do planejamento para os
próximos três anos. O plano prevê reuniões regulares e encontros temáticos.

·

A Ecumenical Advocay Alliance (EAA)
realizou sua reunião semestral na Suécia no início de maio. O tema principal
foi a avaliação externa de seu trabalho, que ainda está em andamento. A
EAA foi fundada em dezembro de 2002
por 57 igrejas e organizações de todos
os continentes com o compromisso de
enfrentar as questões relacionadas à
AIDS e também às relações com o comércio mundial. Para cada um desses
temas, a EAA desenvolve ampla atividade educacional e estratégias específicas de ação com o objetivo de influenciar a opinião pública, governos nacionais e instituições internacionais.
KOINONIA é membro do Grupo de Estratégias sobre HIV/AIDS.

SERVIÇOS
O Programa Saúde e Direitos oferece cursos e
seminários de formação e sensibilização sobre HIV/
AIDS, Relações de Gênero, Sexualidade e Saúde e
Direitos Reprodutivos.
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