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Pela proibição do casamento interracial no Brasil
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Para: Legislativo
O genocídio configura-se como uma prática de extermínio de um grupo étnico ou população.
Ora, a miscigenação necessariamente extingue as raças puras em detrimento do crescimento da população mestiça.
Portanto, (a miscigenação) deve ser considerada uma forma de genocídio e, como tal, proibida.
Pela proibição do casamento interracial e pela criminalização da miscigenação, pedimos ao Legislativo que atenda
ao pedido de uma grande parte da população brasileira, que se sente num limbo étnico e vê-se perder a identidade
cultural.
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apoiarem as causas em que acreditam e criarem abaixos-assinados online. Caso tenha alguma questão ou sugestão para o autor do Abaixo-Assinado
poderá fazê-lo através do seguinte link Contatar Autor
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O site Petição Pública Brasil, respeita a sua privacidade e as normas no tratamento de dados pessoais.

Curtir

O direito de petição pode considerar-se como um dos mais antigos direitos fundamentais dos cidadãos face ao
poder político, encontrando-se constitucionalmente assegurado pelo art. 5.º, XXXIV, "a", da Constituição
Federal de 1988 nos seguintes termos: "o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou
contra ilegalidade ou abuso de poder".
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