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QUEM SOMOS?
A Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas é uma
organização da sociedade civil que atua, desde 2015, pela construção
de uma agenda de justiça racial e econômica promovendo ações de
advocacy em Direitos Humanos e propondo reformas na atual política
de combate às drogas.
Trata-se da primeira ONG negra do país a assumir o compromisso de
diagnosticar e apontar soluções pacíficas para a reforma da política
sobre drogas a partir da perspectiva da igualdade racial.
Consideramos a chamada “guerra às drogas” no Brasil como a
principal justificativa política para a manutenção da opressão racial
sobre a população negra. Por isso, o objetivo é fortalecer a
democracia brasileira e assegurar os direitos de populações
historicamente discriminadas, como negros, indígenas e habitantes de
periferias.

MISSÃO
A missão da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas é a
promoção de ações de advocacy em direitos humanos e a luta por
reformas na Política Nacional Sobre Drogas, que deve ser vista como
eixo central do combate ao racismo no Brasil. Para isso, a Iniciativa
Negra usa estrategicamente três coordenações integradas – pesquisa,
articulação política e comunicação – para oferecer bases científicas
para a promoção destas mudanças legislativas e de políticas
afirmativas, com objetivo de construir uma sociedade mais justa e
menos violenta.

A pandemia impôs mais do que novas rotina de trabalho e modos de viver.
Quando o isolamento social se apresentou como uma das medidas mais
eficazes para prevenção do novo coronavírus, as desigualdades que tecem a
sociedade brasileira ficaram expostas. Aos poucos as dinâmicas estruturadas
no racismo ganharam espaço nas pautas de jornais, desta vez pelo efeito
desastroso de um governo que desempenha políticas que perpetuam o
racismo estrutural e desigualdades de gênero e de classe.
O trabalho da Iniciativa Negra precisou ser reorganizado, assim como na
maioria das organizações da sociedade civil, para continuar pleiteando a
garantia de direitos e se unindo às vozes que diariamente denunciam quando
não o desamparo, as ações violentas do Estado em territórios de maioria
negra. Reunimos aqui as nossas principais ações no primeiro semestre de
2020, que dado o contexto de pandemia, buscaram fortalecer redes e
organizações que lutam pelos direitos das populações historicamente
vulnerabilizadas e que atuam diretamente com esse público, principalmente
neste contexto de calamidade pública.
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PESQUISA
Lançamento do relatório 'Racismo, motor da
violência'
O relatório ‘Racismo, motor da violência’
produzido pela Rede de Observatórios de
Segurança foi lançado em julho de 2020. O
documento é fruto de um ano de monitoramento
em cinco estados brasileiros, ao todo foram
12.500 registros de eventos relacionados à
segurança pública e à violência na Bahia, no
Ceará, em Pernambuco, no Rio de Janeiro e em
São Paulo. Leia na íntegra aqui.

PESQUISAS EM ANDAMENTO
Narrativas raciais da violência
A pesquisa busca compreender as percepções sobre violência nesses bairros, contrastando a
percepção de moradores dos territórios identificados e de jornalistas. A coleta de dados se deu
pelo monitoramento de webjornais, realizada em parceria com o CESeC (Centro de Estudos de
Segurança e Cidadania) e a Rede de Observatórios da Segurança.
Custos da necropolítica na Cracolândia
O estudo em desenvolvimento pela Iniciativa Negra em São Paulo visa identificar custos
socioeconômicos e humanos da política de drogas na Cracolândia, com os pilares da saúde,
assistência social, segurança pública e planejamento urbano. A Iniciativa Negra optou por
adotar a “necropolítica” como um marco teórico importante para a pesquisa, buscando
estabelecer como as ações e omissões governamentais na execução de políticas públicas têm
determinado as condições de vida e de morte de um público específico em um local
determinado.
Pesquisa sobre o acesso e apoio de serviços municipais para pessoas egressas do sistema
prisional
Em parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, a
Iniciativa Negra executará o projeto de pesquisa sobre o acesso e apoio de serviços municipais
de assistência para pessoas egressas do sistema prisional e familiares. O projeto tem como
proposta trazer dados para nortear e embasar a aprovação do projeto de lei 537/2017.
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ADVOCACY

ARTICULAÇÕES
Contêineres no sistema prisional
Em maio, a Iniciativa uniu-se às organizações da sociedade civil e movimentos sociais na
campanha #NãoAosContêineres, promovendo de ações de incidência sobre o julgamento da
medida pelo Conselho de Política Criminal e Penitenciária - CNPCP e construção e divulgação
de campanha de comunicação contra a medida.
Monitoramento das ações na Cracolândia em meio a pandemia
A Iniciativa Negra compõe o Fórum Aberto Mundaréu da Luz desde seu início, em 2017. Durante
a pandemia, participamos do apoio e divulgação de arrecadações para promoção de ações de
distribuições de itens de higiene e alimentação para a população do território; bem como
auxiliamos da redação de manifestação conjunta contendo recomendações de uma série de
medidas urgentes a serem adotadas pelo poder público para proteção de pessoas em situação
de vulnerabilidade nesta região.
Monitoramento das políticas de assistência à população em situação de rua
Durante a pandemia, a Iniciativa Negra também está se dedicando ao monitoramento de
políticas públicas que afetam populações em situação de rua, usuários/as de drogas e pessoas
em privação de liberdade. Em São Paulo, em plena pandemia, a prefeitura municipal decidiu
fechar o último equipamento de assistência social localizado dentro do território na
Cracolândia. Nesse sentido, a IN construiu conjuntamente com organizações atuantes na região
estratégias para pautar a mídia e imprensa; redigiu e enviou ofício para a Defensoria Pública,
Ministério Público e Tribunal de Contas Municipal; bem como protocolou manifestação
enquanto amicus curiae na Ação Civil Pública que pede a revogação da medida, em conjunto
com as organizações Conectas Direitos Humanos e É de Lei.
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Observatório do Sistema Prisional Baiano
A Iniciativa Negra integra o Observatório do Sistema Prisional de Salvador. Em tempos de
pandemia, tem sido desenvolvida campanha para arrecadação de itens de higiene e
alimentação inicialmente para as internas do Conjunto Penal Feminino, com a entrega in loco
dos materiais arrecadados, momento no qual também é possível acessar algumas internas e
colher informações sobre suas condições. A Iniciativa Negra tem participado ativamente das
ações e faz parte do Grupo Operativo do Observatório.
Um livro para um abraço
Em parceria com o programa Corra pro Abraço, da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e
Desenvolvimento Social do Estado da Bahia, em maio ocorreu a distribuição de cestas básicas,
máscaras e livros. A proposta de integração da literatura nas doações foi mobilizada pela
Iniciativa Negra e o É de Lei.
Campanha 'Enquanto houver racismo, não há democracia'
Articulada pela Coalizão Negra por Direitos, coletivo de organizações e movimentos do
movimento negro do Brasil, a campanha conta com assinaturas de entidades e figuras públicas.
"Não há democracia sem enfrentar o racismo, a violência policial e o sistema judiciário que
encarcera desproporcionalmente a população negra. Não há cidadania sem garantir
redistribuição de renda, trabalho, saúde, terra, moradia, educação, cultura, mobilidade, lazer e
participação da população negra em espaços decisórios de poder." A Iniciativa Negra compõe a
operativa da Coalizão Negra. Leia o manifesto aqui.
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COMUNICAÇÃO PARA ENGAJAMENTO
Drogas na quarentena
A campanha é uma ação da conjunta da Iniciativa Negra por Uma Nova Política sobre Drogas e
da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. A ação tem o propósito de fiscalizar e analisar
os impactos das políticas de drogas aplicadas no país a partir do novo cenário de pandemia e
cobrar do Poder Público que as atuais circunstâncias não provoquem ainda mais violações de
direitos contra populações vulneráveis.
Série de Lives ‘Brisa em Casa’
Em abril, a Iniciativa Negra lançou a campanha #BrisaEmCasa com objetivo de dialogar
diretamente com o/a usuário/a, levando informações sobre o uso adulto de substâncias
psicoativas durante o período de isolamento social e orientações visando a redução de danos.
A campanha também promoveu transmissões ao vivo com profissionais das áreas da saúde,
assistência social, artes e cultura, entre outros, para conversar sobre serviços, cuidados e
trocas de experiências com os espectadores, que podiam participar com dúvidas e perguntas.
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15

64
citações na imprensa
de janeiro a julho

entrevistas para jornais e
programas de TV

+60
Participação em lives/
debates online/webnários

Alcançamos + de 1 milhão de
pessoas
Crescimento de 14% no número de curtidas

Alcançamos + de 1 milhão de
pessoas
Crescimento de 68% no número de seguidores
de abril a junho

iniciativanegra.com.br
fb.me/iniciativanegra
@iniciativa_negra

