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Contrapartida - ASAP - Juris North - Second British-Russian Symposium (ONLINE) 

“Sovereignty and Global Justice” 
 

Título da Palestra: “National Measures to Global Problems: The Inequalities in the Health System 

Made More Blatant Due to the COVID-19” 

 

Países envolvidos: Inglaterra; Itália; Rússia; China; México; Brasil. 

 

IES, Laboratório/Centro de pesquisas envolvidos: Higher School of Economics; Manchester 

Metropolitan University; Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

 

O evento reuniu acadêmicos, representantes de organizações não-governamentais e ativistas 

para apresentar, explorar e discutir maneiras de abordagem para as mais diversas atualidades, 

repensando a compreensão sobre a “soberania”. O objetivo principal foi questionar se é 

necessário redefinir ou reimaginar a “soberania” para refletir a complexidade das diferenças 

atuais no nível do indivíduo e no nível do Estado. À luz da situação do COVID-19, foram exploradas 

maneiras pelas quais a soberania pode permitir a colaboração (em vez da compreensão absoluta 

e excludente do conceito de direito, política, relações internacionais, dentre outros). O evento 

foi online e teve apresentações pré-gravadas e ao vivo. As principais áreas de discussão incluíram: 

discurso da pobreza, versando sobre o discurso e a medição defeituosos da pobreza; direitos 

humanos: abusos e violações (tráfico, escravidão, migração forçada, requerentes de asilo, 

refugiados, etc.), acesso (educação, saúde, mercado de trabalho etc.), discriminação (direta e 

indireta), resposta a crises e situações extraordinárias eventos (por exemplo, COVID-19); 

democracia: falta de democracia (liderança intra-britânica e britânica na governança global); 

financeiro: regras injustas do sistema financeiro, como fluxos financeiros ilícitos e paraísos fiscais; 

mudança climática e destruição ecológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cpg@mackenzie.br
mailto:cad.pos@mackenzie.br
mailto:capg.cpg@mackenzie.br


Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
Coordenadoria de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu 

 Campus Higienópolis:  Rua da Consolação, 930    Consolação    São Paulo - SP    CEP 01302-907 

Tel. (11) 2114- 8143 | 8144 | 8094 | 8203    www.mackenzie.br  

e-mails: cpg@mackenzie.br  cad.pos@mackenzie.br  capg.cpg@mackenzie.br 

 

 

 
 

 

 

mailto:cpg@mackenzie.br
mailto:cad.pos@mackenzie.br
mailto:capg.cpg@mackenzie.br

