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SOCIEDADE CIVIL A
PARTICIPAR E CONTRIBUIR
DE FORMA MAIS EFICAZ
DURANTE A REUNIÃO DE
ALTO NÍVEL SOBRE HIV E
AIDS DE 2021 (RAN)
GNP+ & AIDSFONDS
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Sobre este guia
Este guia foi criado para apoiar a
sociedade civil a se envolver e contribuir
de forma mais eficaz durante a Reunião
de Alto Nível sobre HIV e AIDS de 2021
(HLM). Ao contrário de em outros
processos do HLM, a maioria, senão
todas, as atividades deste ano serão
virtuais. Isso significa que é
especialmente importante que os ativistas
encontrem soluções para desenvolver sua
capacidade, fortalecer suas redes e se
engajar virtualmente em atividades de
advocacy. Este guia inclui algumas
oportunidades e locais de envolvimento
importantes para começar esta jornada.
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trabalhar para facilitar a participação
ativa e significativa de organizações da
sociedade civil e comunidades em todo o
processo do HLM. As comunidades e
outras partes interessadas são
incentivadas a participar do processo que

Visão geral do
HLM

conduz ao HLM e da própria Reunião.
A importância do HLM se dá pois o seu
resultado será uma Declaração Política
acordada por todos os Estados-membros

Em 23 de fevereiro, a Assembleia Geral

da ONU. Este documento será o ponto de

adotou a resolução 75/260 sobre a

referência para que os ativistas

organização da Reunião de Alto Nível da

monitorem e responsabilizem os governos

Assembleia Geral das Nações Unidas

pelo que se comprometeram na

para 2021 sobre HIV/AIDS (HLM). A

Declaração Política. A fim de influenciar

resolução demanda a realização do HLM

as negociações dos Estados-membros da

de 8 a 10 de junho de 2021 e convida os

ONU sobre a Declaração Política, as

Estados-membros a participarem. O

organizações da sociedade civil precisam

objetivo principal do HLM é desenvolver

ter acesso às pessoas da Missão

uma Declaração Política clara e orientada

diplomática do seu país junto à ONU em

para a ação a ser acordada pelos Estados-

Nova York, que negociarão em nome de

membros para alcançar o compromisso de

seu governo. A sociedade civil também

acabar com a epidemia de AIDS até 2030.

deve buscar o contato com as delegações

Para promover uma contribuição
significativa da sociedade civil em todo o
processo, o UNAIDS decidiu contratar
uma organização da sociedade civil ou

oficiais nacionais que representarão seu
país no HLM, geralmente consistindo em
funcionários do governo e um
representante da sociedade civil.

liderada pela comunidade com

Mas, independentemente de você estar na

experiência reconhecida na resposta

delegação do país ou apoiando a

global ao HIV. O GNP+ e Aidsfonds foram

comunidade externamente, há muitas

nomeados para atuar como co-mediadores

maneiras de se engajar e estar envolvido

entre as ONGs e o UNAIDS, de forma a

no processo.
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Aumentando sua participação

Para participar efetivamente do HLM, é importante fortalecer sua capacidade de
engajamento, construir suas redes e conexões com as partes interessadas e, então, atuar
na defesa dos direitos! Quanto mais você se envolver, melhor preparado estará para essa
atuação.

1. FORTALEÇA SUA CAPACIDADE
DE ENGAJAMENTO

Participe de workshops, eventos e

A melhor maneira de começar a

demais estão demandando e como

desenvolver sua capacidade sobre o HLM

defender uma plataforma comum da

é ler sobre ele. Visto que o UNAIDS, GNP+

sociedade civil. Participe de diálogos

e Aidsfonds são os co-mediadores para a

regionais e globais e, quando estiver

sociedade civil, eles têm páginas da web

pronto, analise a Declaração da

dedicadas à reunião e com materiais para

Sociedade Civil acordada para que

leitura que serão constantemente

você possa compartilhá-la com outras

atualizados ao longo do processo.

pessoas.

Participe da série de webinars para

consultas para compreender o que os

serão realizados em inglês, espanhol,

2. CONSTRUYA SUS REDES Y
CONÉCTESE A LAS PARTES
INTERESADAS DE ALTO NIVEL

francês, português, russo e árabe.

Para entender melhor o HLM e as muitas

envolvimento da comunidade. Eles

Noções básicas do HLM 2021:

peças em movimento, é importante se

Oportunidades de envolvimento e

conectar com outros ativistas e

advocacy

organizações com ideias semelhantes em

Datas: quinta-feira, 21 de abril/sexta-

seu país e com a Força-tarefa

feira, 22 de abril

Multissetorial para o HLM e seu Grupo

HLM 2021 Advocacy: Preparando-se

Consultivo.

para a ação
Datas: quarta-feira, 19 de
maio/quinta-feira, 20 de maio
Resultados do HLM 2021: Ganhos,
perdas e como se preparar para a
defesa de direitos em nível nacional
Datas: quarta-feira, 16 de junho,
quinta-feira, 17 de junho
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Ao se conectar com outras pessoas, você

3. DEFENDENDO DIREITOS

pode estabelecer as principais prioridades

Se você quiser promover a mudança,

e planejar estratégias de advocacy. Estas

precisa se mover e fazer barulho. Este é o

prioridades podem ser usadas durante as

momento de agir e fazer com que as

consultas da UNAIDS e de outras

demandas de sua comunidade sejam

organizações a nível regional e nacional.

ouvidas. O advocacy pode assumir várias

É importante compreender que as

formas, um telefonema para um político,

pessoas que estão mais próximas da

escrever um artigo, uma chuva de posts

tomada de decisão serão os indivíduos

no Twitter ou um protesto na rua. Pense

selecionados para estar nas

em qual tática você se sente mais

Delegações oficiais dos países e nas

confortável e, em seguida, vá em frente!

Missões em Nova York. A delegação
nacional de seu país também pode
incluir um representante da sociedade
civil. Descubra quem serão essas
pessoas e estabeleça conexões com
elas.
Junte-se à listserv de ativistas globais
e/ou o grupo do Facebook para se
conectar com outros ativistas e partes
interessadas que participam do HLM.
Participe do evento “Social da
Sociedade Civil”, uma oportunidade
de se conectar com outros
participantes, organizado pelo GNP+ e
Aidsfonds para construir vínculos e
relacionamentos pessoais com outros
ativistas.

Descubra quem é o funcionário do
governo que lidera a delegação do seu
país no HLM e escreva uma carta
exigindo que enviem o mais alto nível
de representante na delegação oficial
do país, assim como pessoas que
vivem com HIV e populações-chave.
Ofereça-se para se encontrar com eles
e apoiá-los nas negociações. (Veja o
exemplo de carta em anexo).
Trabalhe com ativistas e organizações
lideradas pela comunidade para
desenvolver um documento com seu
posicionamento ou um documento que
você possa usar para influenciar a
posição de negociação do governo.

Data: quarta-feira, 12 de maio (mais

Envolva-se em campanhas de

informações a seguir)

advocacy global para aumentar a
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conscientização sobre as questões e a

Inclua a sua voz em pesquisas,

voz coletiva da sociedade civil usando

protestos, assinaturas e outros

as hashtags #WeAreHLM e

esforços de advocacy da sociedade

#PressureON. GNP + e Aidsfonds têm

civil liderados pela comunidade para

um kit de ferramentas de mídia social

apoiar em solidariedade os outros na

que pode apoiar a atuação online da

resposta ao HIV.

sociedade civil e organizações.

Entre em contato com a mídia local e

Use sua voz e fale sobre injustiça,

peça que cubra o HLM e o que está

discriminação e sistemas opressivos

acontecendo. Seja sua pessoa interna e

em seu país que minam a resposta ao

ajude a moldar a história.

HIV.
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Planejando
atividades de
advocacy para o
HLM
Um importante momento de advocacy
para a sociedade civil durante a
preparação para o HLM é a Audiência de
várias partes interessadas (MSH, do
inglês Multi Stakeholder Hearing) em 23
de abril. Este evento será o resultado
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possível de linguagem da Declaração da
Sociedade Civil seja incluído na
Declaração Política final e assinada por
todos os Estados-membros da ONU.
É importante planejar estrategicamente
suas intervenções de advocacy em torno
dessas duas datas e aplicar pressão
quando necessário. É aqui que ser
registrado no HLM global listerv será
muito útil para falar diretamente com
outros ativistas em tempo real.

direto do trabalho árduo da Força-tarefa

Depois do HLM

Multissetorial. Isso alimentará o processo

Após o HLM, todos os Estados-membros

do HLM com um documento resumido

da ONU terão assinado a Declaração

destacando as principais demandas de

Política. Ela será a ferramenta que os

advocacy da sociedade civil em relação à

ativistas podem usar para monitorar e

Declaração Política do HLM. O evento

responsabilizar seus países. Será

será transmitido ao vivo na UN Web TV e

importante ficar conectado a outros

na página do GNP + no Facebook. Nesses

ativistas e traçar estratégias para a

espaços, haverá conversas moderadas e a

continuação das intervenções e ações de

sociedade civil pode adicionar

advocacy.

contribuições e compartilhar suas
opiniões, que serão levadas em
consideração e incluídas em um esboço
da Declaração da Sociedade Civil.
A Declaração da Sociedade Civil será o
principal documento de advocacy global
que os ativistas da sociedade civil usarão
para defender nossas demandas coletivas
e linguagem na Declaração Política.
No tempo entre a Audiência de várias
partes interessadas e o HLM (8 a 10 de
junho), os ativistas trabalharão
arduamente para garantir que o máximo
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Linha do tempo
Fique atento à Declaração da
Sociedade Civil e compartilhe
com as delegações dos países
Participe de webinars e eventos
de planejamento de advocacy
Procure o primeiro esboço (em
inglês chamado de zero draft) da
Declaração Política e destaque a
linguagem regressiva

Desenvolva prioridades em
nível estadual lideradas pela
comunidade e pelas
populações-chave

Entre em defesa pelos direitos e

Envolva-se em consultas

coloque #PressureON nos

regionais e globais

governos

Março

Janeiro

Saiba mais sobre o HLM
Conecte-se com outros ativistas
e organizações
Demande delegações de países
engajadas e que incluam a
sociedade civil

Maio

Abril

Junte-se ao listserv e ao
grupo do Facebook
Participe de webinars e
eventos de planejamento de
advocacy
Participar do MSH e suas
discussões

Junho

Mantenha a pressão e
o advocacy
Participe do HLM
Participe do webinar
Resultados do HLM 2021:
Ganhos, perdas e como se
preparar para a defesa de
direitos em nível nacional
Use os compromissos da
Declaração Política para
responsabilizar o seu governo
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RECURSOS ADICIONAIS (EM INGLÊS):
High Level Meeting on HIV and AIDS. End Inequality.
End AIDS. UNAIDS, 2021
The 2021 High Level Meeting on HIV and AIDS:
Advocacy Toolkit for Young People. The Pact, 2021
High Level Meeting Action Alert. ICASO, 2021
GNP+ HLM Webpage. GNP+, 2021
Aidsfonds HLM Webpage. Aidsfonds, 2021

PARA MAIS INFORMAÇŌES, CONTATE:
HLM2021@gnpplus.net

