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Este mês falamos de…

Trabalho

Em maio falamos de Trabalho, trabalho formal e informal. Provocado pela COVID 19
a população mundial viu de forma repentina os seus quotidianos profundamente
atingidos, numa extensão de características geograficamente amplas e em simultâneo. Todas as dimensões da vida, profissional, familiar e pessoal, foram afetadas.
Diferentes organizações, ONU, EIGE, Conselho da Europa, CIG, DGS, apresentaram
medidas para seu o combate. Na área do trabalho, brutalmente atingido, instituições, como a OIT, lançam alertas e propõem alternativas para o combate às suas
devastadoras consequências. Consequências essas que atingem mulheres e homens
do mundo inteiro, porém, tal como a história nos tem demonstrado, são sempre
mais penosas para as mulheres.
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Covid-19 - Campanha #DireitosLGBTISãoDireitosHumanos

Campanha #DireitosLGBTISãoDireitosHumanos
No âmbito do Dia Internacional de Luta contra a
Homofobia, Transfobia e Bifobia (IDAHOT) foi lançada
uma campanha pretende alertar para a tolerância zero a
todas as formas de violência contra pessoas lésbicas,
gays, bissexuais, trans e intersexo (LGBTI).

Assista aqui ao vídeo da campanha ou clicando na
imagem.
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