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“Recomeçar a partir da coesão social: as pessoas no centro da retomada.”
Contexto
A América Latina e o Caribe estão entre as regiões
mais atingidas pela pandemia. A emergência
sanitária inseriu-se - como fator diruptivo - em uma
preexistente situação socioeconômica (e em alguns
casos também política) já complicada e caracterizada
por inúmeras, muitas vezes crônicas, fragilidades
da inteira região. Entre as principais podemos citar a
elevada desigualdade (coeficiente de Gini entre os
mais altos do mundo para cada País e para a região
como um todo), que exacerbou os efeitos dilacerantes
da pandemia nas sociedades e tornou ainda mais
agudas as já existentes desigualdades de gênero,
com um aumento exponencial dos casos de violência
doméstica. Foram numerosas as manifestações de
mal-estar social inclusive na Europa, onde muitos
Países, lamentavelmente, estão experimentando, o
agravamento da violência de gênero também em
âmbito doméstico.
A retomada só é possível com uma maior
atenção à dimensão social da Agenda 2030 para
o Desenvolvimento Sustentável e aos objetivos
relacionados, em particular: 1. Erradicação da pobreza;
2. Fome zero; 3. Saúde e bem-estar; 4. Educação de
qualidade; 5. Igualdade de gênero; 10. Redução da
desigualdade; 16. Paz, Justiça e Instituições Eficazes.
Um ponto de referência útil, que certamente pode
ser melhorado, são as tradicionais políticas de
redistribuição, proteção do emprego e coesão social
europeias, que contribuíram para mitigar, pelo menos
parcialmente, os efeitos da pandemia.

Além disso, a União Europeia soube reforçar o modelo
europeu de solidariedade com a ferramenta “Next
Generation EU”.
Conteúdos
Existe uma correlação positiva entre as políticas de
redução das desigualdades e proteção do emprego, o
índice de coesão de uma sociedade e a sua capacidade
de enfrentar e superar as crises? Inovação social (ou
seja, aqueles processos de mudança inovadora em
diferentes setores - educação, formação, reciclagem,
habitação social, etc. que promovem a partir da base,
por iniciativa da sociedade civil, o desenvolvimento
econômico e social de uma determinada comunidade),
uma área de crescente interesse público para
envolver mais diretamente a sociedade civil em
complementaridade com os serviços sociais públicos?
Quais são as políticas para melhorar o acesso ao
mercado do trabalho do componente feminino da
força de trabalho, a fim de fortalecer a resiliência
da sociedade e reduzir a diferença de gênero? Que
modelos sustentáveis de segurança e assistência
social são necessários para garantir que todos tenham
acesso à assistência médica mesmo no caso de uma
pandemia e a medidas preventivas, como vacinas? A
importância dos sistemas educacionais e do acesso
à educação de qualidade como multiplicadores de
oportunidades para os jovens. A primazia do Estado
de Direito como pré-requisito para a coesão social. A
boa governança e a luta contra a corrupção podem
promover a coesão social?

