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Exemplo de Perguntas de análise do contexto

Em geral positivamente, mas DDHs destacam alguns problemas de violação
dos direitos humanos por parte da oposição
Negativamente, os DDHs são considerados opositores e ameaças
Polícia – Negativamente, assim como o Exército
ex. 1 – negativamente, longo relacionamento com o presidente e interesses
relacionados à mineração
ex. 2 – positivamente para os países europeus, mas os DDHs podem ser
vistos como influenciados pelos países ocidentais
Regional – apoio, mas sem influência.
Positivamente, apoio sem críticas muito explícitas

Oposição

Exército

Polícia

Outros países – embaixadas

Órgãos das Nações Unidas

• Polarização – partido do
governo x oposição

• Uso e distribuição da terra

• Violência contra a oposição e
os DDHs

• Dificuldade de atrair
investimentos estrangeiros

• Desemprego

• Pobreza

• Controle de recursos (como
minerais, etc)

Negativamente, sob controle estatal
Tentando sobreviver, mas sensível à causa
Polarizada
Varia – alguma independência
Varia – alguns apoiam a situação, outros fazem oposição
As empresas querem estabilidade, mas têm percepções divergentes sobre
como conseguir isso

Mídia estatal

Mídia privada

Opinião pública

Judiciário

Grupos/líderes religiosos

Interesses comerciais

Organizações internacionais de Positivamente, apoio
direitos humanos

Negativamente, os DDHs são considerados opositores do regime e
responsáveis por prejudicar a reputação do país diante dos investidores

• Controle político do país
(situação ainda mais delicada
desde as revoluções na
Tunísia e no Egito, e também
com a proximidade das
eleições)

Presidente e partido do governo

1. Quais são os principais 2. Quais são as principais partes 3. Como nosso trabalho com os direitos humanos pode afetar negativa
envolvidas nesses problemas? ou positivamente os interesses dessas partes envolvidas?
problemas no país?

ANEXO 2

• em protestos

ANEXOS

• em determinadas datas comemorativas

• após fornecer informações
confidenciais a entidades internacionais

• quando o trabalho do defensor causa
impacto na região ou no país

• após a publicação de materiais de
contestação (como declarações,
relatórios)

• quando pedem informações às
autoridades sobre questões confidenciais

• quando trabalham em investigações
confidenciais

• antes, durante e após eleições

4. Quando é mais provável que os
defensores dos direitos humanos sejam
atacados (verbal ou fisicamente)?

