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ANEXO 4
Lista de verificação: Recursos gerais identificados por defensores dos direitos humanos
Esta lista de verificação não tem o objetivo de ser um modelo para a segurança. Seu contexto é o
principal fator determinante do que deve ser verificado. Para complementar e personalizar esta lista,
considere os riscos e as ameaças enfrentados por você, assim como suas vulnerabilidades.

Conhecimento:

• sobre os riscos e ameaças enfrentados por você
• sobre seus direitos civis, as leis do seu país e recursos nacionais e internacionais
• sobre a comunidade, a cultura e o regime político do local em que você vive
• sobre como lidar com o estresse

Contatos:

• Apoio da comunidade local
• Capacidade de mobilizar um grande número de pessoas rapidamente
• Contatos locais – organizações de direitos humanos, mídia, personalidades influentes
• Contatos no governo, na polícia e em outras instituições importantes
• Contatos em embaixadas (principalmente as embaixadas de países da União Europeia e da Noruega)
que seguem diretrizes específicas para proteção de defensores dos direitos humanos. Consulte
Front Line Defenders Handbook for Human Rights Defenders – What protection can EU and
Norwegian Diplomatic Missions Offer? (Manual da Front Line Defenders para defensores dos direitos
humanos: que proteção as missões diplomáticas da União Europeia e da Noruega oferecem?)1
• Organizações e redes de direitos humanos regionais e internacionais2

Planejamento:

• Planos de segurança para riscos do dia a dia
• Planos de contingência caso os riscos mais graves se concretizem
• Planos de emergência caso riscos inesperados se concretizem
• Responsabilidades claras em relação à segurança
• Procedimentos de segurança padrão em planos de trabalho
• Revisões regulares dos planos de segurança

Organização/escritório:

• Boa reputação pública
• Segurança física – portões, trancas, janelas e portas protegidas, cofres, boa iluminação, etc
• Autorização para manter a organização (que possa ser apresentada rapidamente, por exemplo,
numa blitz)
• Ambiente que apoie a discussão sobre riscos
• Segurança da tecnologia da informação (como firewall, antivírus, proteção contra softwares
invasores, sistema de senhas, cuidados ao usar lan houses, endereços de e-mail seguros,
criptografia de documentos)
• Sistemas estabelecidos para lidar com informações confidenciais
• Diretrizes para visitantes para evitar acesso não autorizado
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Outros recursos:

• Conduta pessoal – respeitar as leis
• Apoio da família
• Acesso a um refúgio, se necessário
• Transporte seguro
• Recursos financeiros
• Seguro-saúde
• Gerenciamento do estresse
As vulnerabilidades são consequência da ausência desses recursos – pense no que você precisa
desenvolver.
1. http://www.frontlinedefenders.org/files/FL_Handbook_EU_Guidelines_ENGLISH.pdf
2. Consulte a lista de organizações úteis para defensores dos direitos humanos no Anexo 17
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