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| MILITÂNCIA HISTÓRICA

IRAN BARBOSA SEMPRE ESTEVE NAS LUTAS
EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

A

o longo da sua atuação sindical e
parlamentar, a defesa dos Direitos
Humanos sempre foi uma prioridade para Iran Barbosa. Como Deputado
Federal, Iran travou debates e formulou
projetos e ações que atenderam às várias pautas desse setor.
Ele enfrentou os discursos da direita
reacionária favoráveis à redução da maioridade penal. Em setembro de 2007, assinou, durante o Fórum Permanente
Contra a Redução da Maioridade Penal,
que reuniu parlamentares, representantes da Ordem dos Advogados de Sergipe e
entidades da sociedade civil, em
Aracaju, o documento Carta de Sergipe,
que defende que “a redução da maioridade penal é um retrocesso político, histórico e social”.
Firmando posição contrária à anistia
aos torturadores do Regime Militar
(1964 a 1985), Iran foi responsável, junto com o deputado Pedro Wilson (PTGO), pela realização de Audiência
Pública, no âmbito das comissões de
Legislação Participativa e de Direitos
Humanos da Câmara, que discutiu a Lei
da Anistia. Iran também defendeu o
Pr o g r a m a N a c i o n a l d e D i r e i t o s
Humanos 3 (PNDH3), duramente atacado pelas forças conservadoras e pela
grande mídia.
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Integrante da Frente Parlamentar
Mista em Defesa dos Direitos das
Crianças e dos Adolescentes, o deputado
foi eleito, em 11 novembro de 2008, para

representar a bancada federal do
Nordeste no “Pacto Nacional um Mundo
para a Criança e o Adolescente do SemiÁrido”. Iran também integrou a
Comissão Especial que analisou a proposta de proteção especial às crianças e adolescentes ameaçados de morte.
Iran Barbosa ajudou a aprovar na
Câmara Federal o projeto de lei de combate à pedofilia, que prevê penas mais
duras para os pedófilos e foi sancionado
pelo presidente Lula em 11 de dezembro
de 2008.
O parlamentar petista também foi
autor do Projeto de Lei 5.556/2009,
que propunha incluir no ECA pena para
aqueles que praticam ato de natureza
sexual contra crianças e adolescentes
submetidos à exploração sexual ou à prostituição.
O mandato também ajudou na aprovação da PEC
138/03, que garante aos jovens direitos como saúde,
educação, alimentação, lazer, profissionalização e
cultura.
DIREITOS LGBT
Como coordenador, em
Sergipe, da Frente
Parlamentar pela Cidadania
LGBT e integrante da Frente
Parlamentar Mista pela
Livre Expressão Sexual no
Congresso Nacional, Iran
Barbosa defendeu e produziu propostas de políticas pú-
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blicas para essa parcela da população.
Iran destinou R$ 100 mil no
Orçamento da União de 2008 para o
Centro de Referência em Direitos
Humanos e Combate à Homofobia de
Sergipe, que permitiu ao centro fazer
convênios para capacitação de estagiários, fundamental para o seu funcionamento.
O parlamentar federal também promoveu audiências públicas e debates para discutir, em Brasília e em Sergipe, os
assassinatos da população LGBT, a homofobia nas escolas e apoia, todos os anos,
a Parada Gay de Sergipe.
IGUALDADE RACIAL
Enquanto deputado federal, Iran
Barbosa lutou muito e ajudou a aprovar,
em setembro de 2009, o Estatuto da
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Igualdade Racial. Iran sempre defendeu
(e defende) as políticas de promoção da
igualdade racial, com o Sistema de
Cotas nas universidades públicas, para
fomentar a equidade no acesso ao ensino superior.
Como professor de História e titular
da Comissão de Educação e Cultura da
Câmara, o parlamentar atuou para cobrar que estados e municípios façam valer a Lei Federal 10.639/96, que determina o ensino da História da Cultura
Afro-brasileira e Africana nas escolas de
educação básica.

MULHERES
As mulheres sergipanas e brasileiras tiveram a atenção especial do deputado
Iran Barbosa. A luta contra a discriminação de gênero, muito presente no Brasil,
e pela ampliação dos direitos das mulheres contaram com o apoio do mandato.
Iran também ajudou a aprovar a Lei
4.850/05, que altera o Código Penal
Brasileiro e a Lei de Crimes Hediondos para ampliar e tipificar crimes como estupro, tráfico de seres humanos, exploração sexual e prostituição, prevendo penas mais rigorosas para estes crimes.

[+] NA MEMÓRIA

» Iran Barbosa foi o
primeiro Secretário dos
Direitos Humanos e da
Cidadania do Estado de
Sergipe. Ele tomou
posse no cargo no dia
01 de Abril de 2011.
Nos poucos meses em
que esteve à frente da
Sedhuc, Iran priorizou
a organização da pasta
e o diálogo com os vários
setores relacionados
aos Direitos Humanos.
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MANDATO SE FEZ PRESENTE NO ATO
PÚBLICO PELA MANUTENÇÃO DA
SEDHUC E SEPM NO ATUAL GOVERNO
» No último dia 17/11,
várias entidades sindicais
e da sociedade civil
organizada realizaram ato
público, em frente ao
Palácio de Despachos do
Governo, na defesa da
manutenção das
secretarias de Direitos
Humanos (Sedhuc) e de
Políticas Especiais para
as Mulheres (SEPM) na
futura reforma
administrativa. O
mandato do vereador
Iran Barbosa esteve
representado.
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ATUAÇÃOFORTENA
CÂMARAMUNICIPAL
EMDEFESADOS
DIREITOSHUMANOS
Em seu primeiro mandato como
Vereador do município de Aracaju,
Iran Barbosa conseguiu a aprovação
do Projeto que criou o “Prêmio
Aracaju de Direitos Humanos”; o que
instituiu a obrigatoriedade do ensino
de LIBRAS no currículo municipal; o
que reconheceu de utilidade pública
a ”Missão Criança Aracaju”, além de
outros projetos que beneficiaram idosos, pessoas com deficiência e a comunidade LGBT. Além disso, foi por
iniciativa de Iran Barbosa que foi criada a Comissão de Educação e
Direitos Humanos na Câmara
Municipal.
Já em seu segundo mandato, o
atual, Iran Barbosa tem atuado de forma forte e decisiva na defesa das pautas que envolvem os Direitos
Humanos. Confira algumas ações:
êPronunciamentos4 Iran Barbosa
usa, constantemente, a tribuna da
Câmara em defesa das mulheres,
dos negros, das comunidades
LGBTs, das crianças e adolescentes
e contra os discursos reacionários
contrários aos Direitos Humanos.
êMoção aprovada4 Iran teve aprovada a Moção Nº 23/2013, dirigida à
presidência da Câmara dos
Deputados e à liderança do PSC naquela Casa, apelando para que adotassem medidas regimentais cabíveis para a substituição do deputado racista e homofóbico Marco Feliciano
(PSC) na presidência da Comissão
de Direitos Humanos e Minorias.
êSessões especiais4 O mandato
realizou Sessões Especiais e
Tr i b u n a s L i v r e s , n a C â m a r a
Municipal, para discutir a pauta das
mulheres, o combate à homofobia, o
Dia da Consciência Negra, os direitos
das pessoas com deficiência, entre
outros.
êMaioridade penal4 Como vereador e educador, Iran Barbosa tem participado de inúmeros debates, em escolas e instituições de ensino superior, em todo o Estado, discutindo a redução da maioridade penal, posicionando-se contrariamente à medida.

