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Lista de verificação: Difamação de 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.
Considere o contexto da difamação. Foi uma ocorrência isolada? Se você responder, haverá maior
divulgação da difamação? A difamação está se espalhando e intensificando? Qual será o impacto
da difamação sobre você e sua organização? Dependendo da resposta a essas perguntas, analise
a melhor forma de reagir.
Discuta a difamação com colegas de sua confiança e avalie qual a melhor forma de responder a ela.
É importante que a sua organização o apoie.
Qualquer resposta deve refutar a alegação em todos os pontos com fatos. Não revide com um
contra-ataque.
Opções:
• Ignorar a difamação
• Informar a verdade a todos os colegas, financiadores, doadores, etc.
• Obter consultoria jurídica
• Refutar a difamação da forma mais relevante
• Se o autor da difamação for conhecido, discutir com ele as alegações falsas ou iniciar um processo
de mediação com um intermediário confiável
• Informar a polícia e, se o autor da difamação for conhecido, processá-lo
• De toda forma, monitorar a situação para saber se a difamação está se intensificando
Veja aqui algumas sugestões complementares às apresentadas acima:
• Difamação na Internet, como em sites, redes sociais, blogs, etc.
– peça que o moderador/administrador retire a difamação da rede
– ou responda no mesmo local com os fatos reais
– publique uma declaração em seu site ou blog desmentindo as alegações
– considere a possibilidade de processar o autor da difamação
• Difamação em folhetos
– faça um folheto com os fatos reais e distribua-os nos mesmos locais
• Declarações públicas
– faça uma entrevista coletiva com a imprensa, dê uma entrevista no rádio ou use outros meios de
comunicação para refutar as alegações
– envie um press-release com os fatos reais assinados por pessoas influentes que apoiem você,
como personalidades respeitadas e organizações de direitos humanos
Por último, considere se você precisa de apoio psicológico nesta situação de estresse.
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