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A respeito das contribuições da UDV durante o evento AYA2019
Entre 27 de maio e 2 de junho de 2019, em colaboração com diversos apoiadores e parceiros, o ICEERS organizou a
terceira edição da Conferência Mundial da Ayahuasca, realizada em Girona, na Espanha. A AYA2019 foi a maior das
conferências de seu tipo já realizadas, com mais de 1400 participantes provindos de 46 países. Nessa edição, uma vez
mais, fizemos um grande esforço para congregar indivíduos e organizações de origem e expertícia diversificada, e para
dar mais lugar para a sustentabilidade e as questões ligadas aos direitos indígenas nas discussões.
Estamos especialmente satisfeitos com o empenho e a presença da UDV em diversos fóruns de discussão: ao todo, 11
(onze) palestrantes da UDV participaram na conferência e estiveram presentes nos três salões do local do evento. Sua
presença incluiu participações como oradores principais, membros de diversas mesas redondas e painéis, e a exibição
de um vídeo. Os tópicos tratados por esses participantes foram diversos: da liberdade de religião, passando pelos
direitos humanos e as políticas públicas, ao meio ambiente e o cultivo de plantas sagradas.
A participação da UDV incluiu as seguintes apresentações e painéis:
- Meio ambiente e cultivo das plantas sagradas: A experiência da UDV
- UDV Science: Scientific and academic interests and guidelines of the Centro Espírita Beneficente
União do Vegetal
- The fundamental right to a religious use of Ayahuasca: A new approach to strategically position
Ayahuasca in a regulated scenario
- Master Gabriel: The pedagogy of example
- A brief history of the institutionalization of the religious use of Ayahuasca in Brazil
- Ayahuasca, buen vivir e multiculturalidade: A experiência da UDV na concretização dos princípios da
liberdade religiosa, do buen vivir e do diálogo intercultural
- Ayahuasca reframed – Special discussion panel
- Envisioning the future: towards sensible, human rights-based policies for Ayahuasca practices – Panel
- Can the environmental characteristics cause variation in DMT (N, N- Dimethyltryptamine) production in
Psychotria Viridis?
- Molecular investigation of the rapid antidepressant effect involved in the pharmacodynamics of
Ayahuasca in patients with resistant depression: Bibliographic review
- Ayahuasca y aprendizaje cooperativo: La experiencia de la Unión del Vegetal – UDV
- The multifaceted challenges faced by UDV in its 58 years
As vozes da UDV ouvidas durante a AYA2019 trouxeram luz aos desafios enfrentados pela comunidade da Ayahuasca:
sustentabilidade, incerteza jurídica, liberdade religiosa e direitos humanos, entre muitos outros. No ICEERS, temos
defendido o reconhecimento do aspecto complexo e multidisciplinar da ayahuasca e, nessa linha de trabalho, tivemos a
felicidade de contar com um amplo leque de oradores da UDV, que trouxeram adiante esses tópicos. Isso nos inspira a
continuar defendendo uma abordagem baseada nos direitos humanos e a dobrar os nossos esforços para promover de
forma efetiva o pleno reconhecimento da liberdade religiosa.

Após a exibição do filme “Ayahuasca Reframed”, um painel especial foi realizado com pessoas que já estiveram em
situação de conflito com a lei em função do uso da ayahuasca. Nele, pudemos ter uma parte importante do coração da
nossa conferência; aprendemos que em tempos de complexidades, nossa comunidade deve permanecer em constante
diálogo e apoio contínuo. Durante esse painel, ouvimos as vozes de pessoas que enfrentaram desafios legais relativos
à ayahuasca e estamos confiantes de que nossos esforços nesse campo devem continuar ativamente. A experiência
da UDV nos EUA é de particular relevância, uma vez que ela nos inspira profundamente a continuar servindo àqueles
que possam enfrentar algum obstáculo jurídico no futuro.
Dentro da estrutura da AYA2019, também fomos anfitriões do Diálogo Informal sobre Ayahuasca, Direitos Humanos e
Opções de Políticas Públicas. A meta dessa sessão foi criar um espaço informal de reunião para decisores de políticas
públicas, dirigentes de organizações internacionais e representantes da sociedade civil, com vistas a um
compartilhamento de visões e estratégias a respeito dos desafios ligados à globalização da ayahuasca e de outras
plantas tradicionais. A perspectiva e a expertícia da UDV também estiveram presentes nessa reunião, onde Jeffrey
Bronfman compartilhou com os participantes as particularidades da situação nos Estados Unidos e no Canadá.
A Conferência Mundial da Ayahuasca nos lembrou de que devemos nos erguer juntos como um todo; de que os
direitos humanos devem estar no centro das políticas públicas em torno da ayahuasca; e de que a sua sustentabilidade
é do interesse de todos nós. Agradecemos profundamente à UDV pelas suas palavras, sua inspiração e seu apoio
durante a conferência.
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