
 

CHAMADA PARA AS JORNADAS MUNDIAIS DESPEJOS ZERO PELO DIREITO À 
MORADIA, À CIDADE E AO TERRITÓRIO 

Durante o mês de Outubro, iniciativas populares estão previstas em diversos países da Ásia, África, Europa, América 

do Norte, América Latina e Caribe, que culminará no Encontro Internacional para Cidades Igualitárias (Buenos Aires 
28-31 de Outubro de 2018), paralelo ao encontro de autoridades locais do Urban 20. Nessa ocasião, haverá uma 

sessão para monitorar a implementação das Recomendações do Tribunal Internacional de Despejos no caso de 
despejos causados pela industria turística do popular distrito de La Boca. No final, no Dia Mundial pelo Direito à 
cidade, haverá um debate entre organizações sociais e autoridades locais que assinaram a Declaração Municipal 

para o Direito a Moradia e a Cidade. 

Estamos testemunhando as grandes migrações do campo para a cidade, da África para a Europa, da América 

Central para os Estados Unidos, por toda a Ásia; dos despejos de habitação e territórios promovidos em todo o 
planeta pelas grandes corporações bancárias, imobiliárias e de construção; da expulsão dos habitantes dos centros 
históricos e turísticos das cidades; do aumento de guerras, violência, racismo, fundamentalismo e pobreza. 

Sem dúvida, é um cenário adverso que despoja a sociedade de seus direitos humanos, produzido pelo modelo 
econômico extrativista neoliberal que domina o mundo, expulsando e privando a sociedade e a natureza. Também 
pretende privar-nos da vida e do direito de sonhar, e ataca xs defensorxs dos direitos humanos. 

Neste contexto, nós, a Aliança Internacional dos Habitantes , juntamente com os seus membros, amigos e aliados, 
convocamos com alegria, solidariedade e esperança, pela organização e a participação durante todo o mês de 

outubro nos eventos dentro das Jornadas Mundiais Despejo Zero em todos os países que promovem as R- 
Existências G-locales pelo direito ao habitat. 

Nós, xs habitantes do mundo, exigimos o nosso Direito à Moradia, à Cidade e ao Território, e exigimos um “BASTA” 
aos despejos bárbaros com bandeiras, música, dança, vestidos multicoloridos, canções e alegria, em todos os locais 
públicos de nossos países. 

Convidamos as autoridades locais, governos, órgãos internacionais, especialmente as Nações Unidas, para nos 
apoiar!  

www.habitants.org 

Facebook Event 

http://por.habitants.org/
https://www.facebook.com/events/2188877771388989/


 

Como fazer?  

Nós propomos convergir as suas iniciativas durante o mês de Outubro na definição da agenda 
comum dos moradores T- Existentes  

Durante o mês de Outubro, iniciativas populares estão previstas em diversos países da Ásia, África, Europa, 

América do Norte, América Latina e Caribe, que culminará no Encontro Internacional para Cidades Igualitárias 
(Buenos Aires 28-31 de Outubro de 2018), paralelo ao encontro de autoridades locais do Urban 20. Nessa 

ocasião, haverá uma sessão para monitorar a implementação das Recomendações do Tribunal Internacional de 
Despejos no caso de despejos causados pela industria turística do popular distrito de La Boca. No final, no Dia 
Mundial pelo Direito à cidade, haverá um debate entre organizações sociais e autoridades locais que assinaram 

a Declaração Municipal para o Direito a Moradia e a Cidade. 

Propomos: 

 Denuncie a ameaças de despejos, demolição, grilagem de terras, violência contra axs ativistxs: 
ite.coordinator@habitants.org   

 Impeça despejos 

 “Requisição” de moradia vazia 

 Luta contra os planos de austeridade. com base nas políticas neoliberais para superar a crise 

 Combata a privatização e a desregulamentação do setor de moradia e terra 

 E mais... 

Nós propomos que os governos e autoridades locais que apoiam devem coordenar ações com os movimentos, 
a fim de: 

 Declararem seus territórios “zonas livres de despejo” 

 Aprovem os planos de ação coordenada pelo “despejo zero e direito à moradia e a cidade” 

 Criação de Fundos Populares pela Terra e Moradia 

 E mais... 

Essas propostas devem fazer parte das plataformas locais, regionais e nacionais e serem lançadas através de 

passeatas, sit-in, conferências de imprensa, delegações, fóruns, radiodifusões e quaisquer outros meios que 
possam servir para dar voz àqueles cujos direitos à moradia, terra e cidade foram violados. 

Então nós decidiremos juntos os próximos passos. 

Por tanto, se você não tiver feito ainda, pedimos-lhe que não hesite mais. 

 Contribuir com suas iniciativas pela Jornadas no website 

 Ainda não registrado? Eles se inscrever agora   
Utilize "Ficha de acompanhamento  " 

 Informe a outras organizações, movimentos e redes 

 Consiga o apoio de autoridades locais e governos simpatizantes 

Nós publicaremos as informações no www.habitants.org , um site visitado por 100,000 pessoas por mês, e no 
boletim informativo, que é enviado a outras 130,000 entidades em mais de 100 países. 

No www.habitants.org  é muito fácil a interação! 

No entanto, não hesite em entrar em contato com Nicola nicolas@habitants.org  em caso de problemas 

técnicos! 
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