Um olhar Negro Jovem Feminista sobre 10 anos de PPJs
Me tornei quem sou participando. ... Da vida, do mundo, dos movimentos sociais e
culturais, dos espaços de religiosidade e mais recentemente da academia. Sou Larissa
Amorim Borges, Mulher Negra Jovem Feminista, Petista, MC e Ativista da Cultura
Hip Hop, integrante da Organização de Mulheres Negras ATIVAS e do FONAJUNE.
Profissionalmente atuo como Psicóloga e Moderadora de Processos Grupais. Assim
como minha mãe, mulher trabalhadora, vinda de quilombos rurais dos sertões do Norte
de Minas, eu também acredito que “são as mulheres que vão mudar o mundo!”
Ao falar de mulheres negras jovens, não falamos de um universo homogêneo e sim de
um grupo social diverso, no qual estão presentes diversas dimensões tais como: a
classe, a religião, a escolaridade, a orientação sexual, situação de saúde, condição de
moradia, participação no mercado de trabalho, entre outras.
Dos anos noventa à 2010 vários universos se abriram (ou foram abertos em lutas) no
que se refere a participação juvenil e as políticas públicas de juventude. Da aprovação
do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) a criação da Secretaria Nacional de
Políticas para a Juventude muitos jovens envelheceram lutando e muitos outros/as
morreram vitimas das diversas estratégias do genocídio que ainda dizimam
violentamente nossa juventude negra, entre elas a violência policial, o tráfico, a não
legalização do aborto, a homofobia e o encarceramento precoce.
No decorrer destes anos o encantamento e a necessidade de ter “Direito a ter
DIREITOS” foi ocupando mais e mais nossas vidas e os espaços da cidade(s).
Individual e coletivamente esculpimos um novo sujeito social que ao nascer se
reconheceu diverso e deu visibilidade à singularidades e pluraridades que demandam
por políticas públicas específicas e transversais.
Das periferias para os centros as juventudes, neste processo, reivindicaram diversas
identidades, publicizaram aspectos do espaço privado, criaram novos espaços
públicos, inventaram novas formas de expressão do político, resignificaram várias
expressões culturais e provocaram outras relações nos espaços de poder. Até o nosso
próprio corpo se tornou um novo território (ou vários). Ousamos vivenciar várias
identidades e lutar por direito para cada uma delas.
As políticas de/com/para as juventudes foram se fazendo entre os enredos de teorias
distintas e práticas diversas. Foram muitos seminários, encontros, manifestações,
conferências, fóruns, reuniões, festas, shows, conselhos, GTs .... tantas invenções e
subversões para que o diálogo entre os Movimentos Sociais, a Academia e o Estado se
tornasse frutífero, mesmo que não sem tensão.

Vale ressaltar que o reconhecimento da diversidade nos movimentos e identidades
juvenis, assim como a criação de coordenadorias, secretarias, conselhos e a realização
de conferencias por todo país tiveram cada um a seu modo uma contribuição muito
importante na construção do contexto em que estamos hoje.
Nunca na história do Brasil tivemos tantos jovens negros e pobres nas universidades,
mas ainda sim a integridade física, mental e cultural da juventude negra
cotidianamente é agredida pela negação e violação de toda sorte de Direitos. Os
direitos sexuais são criminalizados por práticas moralistas, os direitos reprodutivos são
distorcidos por discursos de controle, os direitos econômicos e sociais ainda são
lançados para o campo dos sonhos e os direitos culturais são folclorizados ou
capturados pelo mercado.
Você que esta lendo este texto, pense e por favor responda com sinceridade: Dentre as
políticas públicas que você conhece, qual delas EFETIVAMENTE combate as
causas e conseqüências do genocídio da juventude negra?
Observando esta realidade podemos perceber que no Brasil, o debate público sobre
juventude e conseqüentemente as políticas públicas de juventude, ainda são permeados
por uma perspectiva prioritariamente androcêntrica e eurocentrista, na qual as
mulheres negras jovens e os jovens negros são invisibilizadas/os e/ou visibilizadas/os
de forma pejorativa e superficial.

No campo das políticas públicas, ainda são escassas as ações que incorporam questões
concernentes às especificidades das mulheres negras jovens e dos jovens negros
enquanto sujeitos de direitos e grupo político que necessitam de direitos específicos,
mesmo sendo a prioridade número um da Conferencia Nacional de Juventude.
Reconhecemos que nos últimos anos avançamos muito no dialogo entre diversos
setores, na elaboração de marcos legais e constructos teórico-conceituais, também
desenvolvemos políticas pioneiras, mas ainda temos muito o que avançar, sobre tudo
em praticas reais que garantam e ampliem os direitos das e dos jovens no cotidiano
respeitando sua singularidade e diversidade.
Precisamos aprimorar muito o desenvolvimento de políticas públicas, os processos de
financiamento, gestão, monitoramento, avaliação e controle social destas políticas para
que garantam efetivamente para juventude negra e para todas as juventudes o Direito
de VIVER com dignidade na diversidade.
Com alegria (ainda que não sem dor) sobrevivemos até aqui. E ainda há muito por
prazer, digo, por fazer. Justamente por isso seguiremos com a proteção e a benção dos
ancestrais, protagonizando a construção de novas/outras relações de poder.
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