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2 de fevereiro de 2021
Ministros de Governor Federal Brasileiro
Dr. Akhil Gupta, Presidente, e Dr. Edward Liebow, Diretor Executivo
American Anthropological Association
ASSUNTO: Afirmando um compromisso reforçado com os direitos humanos
Em nome de nossos 9.000 membros em todo o mundo, estamos escrevendo a pedido da
Associação Brasileira de Antropologia (ABA) para apoiar sua declaração urgente de que o
Governo Federal brasileiro deve afirmar um compromisso reforçado com os direitos humanos,
com especial atenção para o cumprimento da Constituição proteções obrigatórias de
comunidades vulneráveis, direitos e recursos indígenas e investimentos públicos em pesquisa
científica e educação. A American Anthropological Association acredita fortemente na
necessidade de corrigir histórias de opressão e exploração e em promulgar uma estrutura
global robusta de justiça. Esta estrutura prevê um conceito de justiça que inclui todo o
potencial de abraçar as diferenças culturais e nossa humanidade compartilhada. Apoiamos
fortemente e nos juntamos a nossos colegas e afiliados brasileiros, bem como a outras
organizações antropológicas mundiais, na expressão de nosso compromisso com a democracia,
o meio ambiente, a diversidade cultural e social e as práticas científicas que respeitem os
direitos das populações vulneráveis.
[On behalf of our 9,000 members worldwide, we are writing at the request of the Associação
Brasileira de Antropologia (ABA) to support its urgent declaration that the Brazilian Federal
Government must affirm a strengthened commitment to human rights, with special attention
paid to upholding the Constitutionally mandated protections of vulnerable communities,
indigenous rights and resources, and public investments in scientific research and education.
The American Anthropological Association believes strongly in the need to redress histories of
oppression and exploitation, and in enacting a robust global framework of justice. This
framework envisions a concept of justice that includes the full potential of embracing cultural
differences and our shared humanity. We strongly support and join our Brazilian colleagues and
affiliates, as well as other world anthropology organizations in expressing our commitment to
democracy, the environment, cultural and social diversity, and the scientific practices
respectful of the rights of vulnerable populations.]
Sincerely,

Dr. Akhil Gupta
President
American Anthropological Association
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