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Somos Negros
Nossos passos vêm de longe. Atravessamos desertos e oceanos, abrimos caminhos,
plantamos raízes. Em movimento, resistimos. Preservamos um legado de histórias,
memórias e culturas da população negra dispersas pelo mundo.
A diáspora africana está marcada em nossas subjetividades: na sensação de
deslocamento, na busca por um lugar de pertencimento, na ânsia de ir além. Onde não
haja dores ou barreiras erguidas pelo racismo. Onde possamos viver e manifestar com
orgulho os valores semeados pelos nossos ancestrais.
Nossos mais velhos, contra toda a histórica opressão hegemônica sobre suas vidas,
garantiram nossa existência. Transmitiram ensinamentos, filosofias, tecnologias e
memórias. Construíram fraternidades de acolhimento e solidariedade, permitindo a reexistência da cultura afrodescendente em diferentes cidades do mundo.
Somos muitos, em muitos lugares. Culminância de diferentes vozes, olhares e saberes.
Somos autores da nossa história e agentes da nossa transformação. Inovamos para
materializar o sonho daqueles que nos antecederam. Nos encontramos e nos
reconhecemos para que nossa voz ecoe e transforme a realidade que nos marginaliza.
Entre uma população alvo de violações e extermínios, estar vivos é sabermo-nos
sobreviventes. Isto não basta. Sabermo-nos despertos nos Impõe sentir a plena
liberdade sem medo. Nossa luta fundamental é fortalecer nossa memória e caminhos
ancestrais, afirmar nossas identidades e valorizar nossas vidas.
A Diaspora.Black nasce com e para população negra. Nosso compromisso é com a
construção de uma sociedade mais justa, com a valorização de identidades africanas e
com a promoção da igualdade. Assim, compreendemos que todo e qualquer cidadão do
mundo que pactue com nosso compromisso, pode fazer parte desta rede.

Acreditamos em protagonismo
Todos os povos têm suas habilidades e conhecimentos nas diversas áreas do saber. É
preciso dialogar com os diferentes olhares e saberes. Nós atuamos pelo fortalecimento
e difusão de filosofias, manifestações culturais e narrativas da população negra em
movimento coletivo e subjetivo pela diáspora africana.

Somos todos autores das nossas próprias histórias. Criando as nossas alternativas para
construir um futuro mais humano e empático para todos. E co-criando, compartilhando
narrativas, encontros e experiências construídos por elos de pertencimento,
coletividade e identidade em diversas cidades do mundo.
Anfitriões, viajantes, parceiros, anunciantes e todos os usuários de nossa plataforma são
aqueles a quem queremos ofertar o que temos de melhor. São elos da nossa
comunidade: nos unem a suas redes de relacionamento e seus espaços de
pertencimento, materializam o encontro que promove e preserva a cultura negra.
Esperamos em todos os elos a compreensão do nosso princípio de reconhecer, preservar
e promover a singularidade e autenticidade afrodescendente em diferentes cidades do
mundo. E sobretudo o compromisso de enfrentamento transversal ao racismo.

Agimos com comprometimento
Empreendemos uma iniciativa global de tecnologia, ambiente em que somos
numericamente poucos, mas representamos muitos. Agimos com consciência e
responsabilidade de sermos referências a outros jovens negros.
Cada talento agrega suas habilidades únicas em um pacto de colaboratividade,
autonomia, transparência e respeito à hierarquia. O conhecimento surge de pontos
improváveis. Valorizamos o potencial do outro. Juntos, nos complementamos em forças
e habilidades para um objetivo comum.
Somos múltiplos e atuamos como multiplicadores. Adotamos com uma filosofia
inclusiva e voltada à promoção de profissionais negros de alto nível, interessados em
compartilhar seus saberes e na formação de novos profissionais comprometidos com
nossos valores:
Honestidade: Agir comprometidos com a verdade, assumindo a responsabilidade e
aprendendo com os erros, dando ênfase à superação;
Sigilo: Respeitar integralmente o direito à privacidade e à confidencialidade inviolável
de informações e dados particulares ou institucionais;
Competência: Assumir com excelência suas atribuições, visando prioritariamente o
melhor resultado estratégico para a comunidade;
Prudência: Respeitar às hierarquias de transmissão de saberes e às lideranças das
iniciativas locais para não interferir negativamente no trabalho coletivo;
Humildade: Reconhecer a importância e o valor de seu papel, do seu trabalho e seu
compromisso com tod@s que fazem parte direta e indiretamente desta rede;
Imparcialidade: Estimular a inteligência emocional e a comunicação não-violenta nas
diferentes relações pessoais e profissionais, com foco nos interesses institucionais;
Acolhimento: Colocar-se no lugar do outro como atitude de cuidado e zelo, praticar a
empatia ao analisar uma situação com maturidade profissional e sensibilidade moral;

Integridade: Dedicação ética, ação transparente transparência e confiança plena
naqueles com quem nos vinculamos e partilhamos a responsabilidade da transformação
social;
Singularidade: Valorizar o único e o diverso, respeitar modos e aspirações particulares e
celebrar a experiência e a intuição que geram sinergia com o desenvolvimento coletivo;
Autenticidade: O que plantamos em nossas ações profissionais é o que queremos colher
na convivência social – Somos o que somos, com orgulho.
Transformamos nossas histórias
Nós atuamos em consonância com os princípios pautados pela Organização das Nações
Unidas para o Decênio do Afrodescendente (2015-2024) e nos Objetivos para o
Desenvolvimento Sustentável, em especial aqueles relacionados à equidade de gênero
e raça, a promoção do trabalho digno e a preservação da memória e patrimônio.
Prezamos e estruturamos vínculos de parceria com o princípio elementar de que todos
os elos, ao apoiarem ou contribuírem com nossas ações, estão pactuando com a
promoção da igualdade racial.
Nossos impactos se iniciam em nossas trajetórias pessoais, como jovens negros
atravessando fronteiras e transpondo barreiras – pessoais, profissionais, geográficas e
sociais. Geramos renda e promovemos a circulação econômica em nossa comunidade,
valorizando nossas iniciativas, otimizando nossos recursos em prol do empoderamento
da população negra.
Agimos com desejo, paixão e assertividade para a construção de uma sociedade justa,
igualitária, sem racismo, machismo, homofobia, sexismos e outras opressões que
impactam sobretudo a população negra.
O que inspira nossas realizações e resultados é a necessidade diária de garantir uma vida
com dignidade e qualidade para nossa gente. Os compromissos e valores que
semeamos internamente brotam com a prática diária contribuem para um meioambiente sintrópico e geram frutos na convivência familiar e social harmônica.

