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ANEXO 17
Organizações regionais e internacionais que apoiam defensores dos direitos humanos
Organização

Endereço

Site

AJWS - Serviço
Dedica-se a combater a pobreza, fome e doenças em países em
Mundial Judaico- desenvolvimento, independentemente da etnia, religião e
Americano
nacionalidade das pessoas. Financia organizações populares
que trabalham por sociedades mais justas.

American Jewish World
Service; 45 West 36th
Street; Nova York, NY
10018, Estados Unidos

http://ajws.org/contact_us.html

Anistia
Internacional

1 Easton Street
WC1X 0DW, Londres,
Reino Unido

A Anistia Internacional é um movimento de luta pelo
reconhecimento dos direitos humanos no mundo inteiro. Tem
um programa básico de proteção a defensores dos direitos
humanos em risco extremo.

Fundo Árabe para Organização filantrópica sem fins lucrativos que oferece apoio
os Direitos
financeiro para a promoção e o reconhecimento de todos os
Humanos
direitos humanos no mundo árabe.

Consulte o site

Programa Árabe Realiza conferências, seminários, oficinas, campanhas e ações
de Ativistas dos
urgentes relacionadas a mudanças no mundo árabe.
Direitos Humanos

10 Rue St-Sadiq of
Osama Gamal El-Din
Qasim seventh floor Apt
16 Behind Serag Mall,
Eighth District Nasr City,
Cairo

http://www.amnesty.org

http://www.ahrfund.org

http://aphra.org

Organização
Conduz missões de investigação de casos para avaliar o
Árabe para os
desenvolvimento dos direitos humanos no mundo árabe.
Direitos Humanos Trabalha pela libertação de prisioneiros políticos. Recebe
denúncias de indivíduos e organizações e contata as
autoridades. Oferece assistência jurídica e financeira.

Endereço principal: SG:
Mohsen Awad, 91 ElMarghany Street, Apt
7-8, Heliopolis, 11341,
Cairo, Egito
(Escritórios em 19 países e
territórios – Consulte o site) http://www.aohr.net/

Rede Árabe de
Informações
sobre Direitos
Humanos

Luta principalmente pela liberdade de expressão. O programa
de defesa dos direitos humanos da organização fornece aos
líderes populares ferramentas, treinamento e acesso para
promover o reconhecimento dos direitos humanos e fortalecer
as organizações que os defendem.

Consulte o site

Article 19

Luta pela liberdade de expressão e pelo direito à informação.
Defende causas em tribunais nacionais e internacionais em
nome de indivíduos ou grupos cujos direitos foram violados.
Oferece treinamento profissional e jurídico.

Article 19, 60 Farringdon
Rd, EC1R 3GA,
Londres, Reino Unido

Apoia empreendedores sociais financeira e profissionalmente,
funcionando como ponto de contato entre eles.

Ashoka Global
Headquarters
1700 North Moore Street,
Suite 2000 (20th Floor),
Arlington, VA 22209,
Estados Unidos
http://www.ashoka.org

ASHOKA

ANEXOS

Atividades

http://www.anhri.net

ASEAN –
Comissão intergovernamental de direitos humanos
Associação das
Nações do
Sudeste Asiático
Comissão
Intergovernamental dos Direitos
Humanos

Consulte o site

ACHR – Centro
Protege os direitos humanos na Ásia. Seu trabalho abrange a
Asiático dos
expansão dos recursos de defensores dos direitos humanos e
Direitos Humanos grupos da sociedade civil por meio de treinamentos sobre
procedimentos nacionais e internacionais relativos aos direitos
humanos. Fornece consultoria prática, política e jurídica para
defensores dos direitos humanos.

Asian Centre for Human
Rights, C-3/441-C,
Janakpuri, Nova Déli
110058, Índia

FORUM-ASIA –
Fórum da Ásia de
Direitos Humanos
e Desenvolvimento

Consulte o site
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Organização de direitos humanos comprometida com a
promoção e a proteção de todos os direitos humanos. Seu
trabalho inclui a proteção de defensores dos direitos humanos
em risco na Ásia.

http://www.article19.org/

http://www.asean.org/22769.htm

http://www.achrweb.org/

http://www.forum-asia.org/
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Atividades

Endereço

Site

AHRC –
Comissão de
Direitos Humanos
na Ásia

Organização não governamental independente que promove o
reconhecimento dos direitos humanos na Ásia. Protege e
promove os direitos humanos por meio de ações de
monitoramento, investigação, defensoria e solidariedade.

Asian Human Rights
Commission, Unit 701A,
Westley Square 48 Hoi
Yuen Road Kwun Tong,
KLN, Hong Kong, China

http://www.humanrights.asia/

ASF’s HQ (Belgium)
Rue de Namur 72
Naamsestraat 1000
Bruxelas, Bélgica

http://www.asf.be/

ASF – Advogados Fornece assistência jurídica e outros tipos de ajuda a
sem Fronteiras
defensores dos direitos humanos em risco.

Instituto de
Estudos de
Direitos Humanos
do Cairo (Oriente
Médio e Norte da
África)

Promove o respeito aos princípios dos direitos humanos e da
democracia no mundo árabe, além de promover o diálogo entre
culturas. Ajuda no desenvolvimento profissional de defensores
dos direitos humanos.

Tel: +32 2 223 36 54
E-mail: info@asf.be
21 Abd El-Megid ElRemaly St., 7th Floor,
Flat no. 71, Bab El Louk,
Cairo, Egito

Defensores dos
Direitos Civis
(Europa)

Defende os direitos civis e políticos e ajuda defensores dos
direitos humanos em risco na Europa

Consulte o site

Comitê de
Proteção aos
Jornalistas

Defende os direitos de profissionais do jornalismo e intervém
no caso de jornalistas em risco.

330 7th Avenue, 11th
Floor, Nova York, NY
10001, Estados Unidos

Conselho
Europeu

No Conselho Europeu, o Comissário dos Direitos Humanos
promove ações de respeito aos direitos humanos nos 47
Estados membros do conselho. A proteção aos defensores dos
direitos humanos é sua principal atribuição.

Office of the
Commissioner for
Human Rights
Council of Europe F67075 Strasbourg Cedex,
França
http://www.coe.int

EHAHRDP –
Projeto
Defensores dos
Direitos Humanos
no Leste e
Nordeste Africano

Tem como objetivo fortalecer o trabalho dos defensores dos
direitos humanos em toda a região, reduzindo sua
vulnerabilidade ao risco de perseguição e aprimorando os
recursos dos defensores para que eles trabalhem de modo
eficiente na defesa dos direitos humanos.

Consulte o site

Centro Nadim de
Reabilitação para
Vítimas de
Violência e
Tortura (Oriente
Médio e Norte da
África)

Oferece atendimento psicológico e para a reabilitação de
vítimas de tortura no Egito e adjacências.

3A Soliman El-Halaby
Street – Ramses
Cairo, Egito

Fundação
Euromediterrânea
de Apoio a
Defensores dos
Direitos Humanos
(Oriente Médio e
Norte da África)

Fornece apoio e ajuda financeira a indivíduos, institutos e
organizações não governamentais locais, regionais e nacionais
que promovem, apoiam, protegem e monitoram o respeito aos
direitos humanos na região.

Abrigo Fojo

Fundado sob a Iniciativa especial da Suécia para a
democratização e liberdade de expressão, seu objetivo é
oferecer abrigo temporário a jornalistas sob grave ameaça.

Gröndalsv. 19, Kalmar,
Suécia

Tem como principal objetivo fazer doações e empréstimos para
apoiar a educação e fortalecer organizações e redes de
comunicação.

Ford Foundation
320 East 43rd Street,
Nova York, NY 10017,
Estados Unidos

http://www.fordfound.org

Organização de proteção independente que apoia a expansão
da liberdade no mundo. Apoia mudanças democráticas,
monitora a liberdade e defende a democracia e os direitos
humanos.

1301 Connecticut Ave,
NW Floor 6, Washington
D.C., 20035, Estados
Unidos

http://www.freedomhouse.org

Fundação Ford

Freedom House

ANEXOS

Organização

http://www.cihrs.org/english/newssystem/
articles.aspx?id=10&pagenumber=5

www.civilrightsdefenders.org

http://www.cpj.org/

http://www.defenddefenders.org/

http://www.alnadeem.org/en/node/23
c/o EMHRN, Vestergade
16, 2nd floor, DK-1456
Copenhague K,
Dinamarca
http://www.emhrf.org/
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Organização

Atividades

Endereço

Front Line
Defenders

A missão da Front Line Defenders é proteger os defensores dos
direitos humanos em risco. Os programas da organização
incluem defensoria, proteção dos defensores, doações para
recursos de segurança, treinamentos e redes de comunicação.

Front Line Defenders –
The International
Foundation for the
Protection of Human
Rights Defenders
Grattan House, 2nd Floor,
Temple Rd, Blackrock,
Co Dublin, Irlanda
www.frontlinedefenders.org

União Europeia

Financia organizações de direitos humanos e atividades de proteção Consulte o site
a defensores dos direitos humanos através de organizações
parceiras – Consulte o site. Publicou as Diretrizes da União Europeia
para a proteção de defensores dos direitos humanos.

FIDH – Federação Apoia defensores dos direitos humanos. Criou o Observatório Consulte o site
Internacional de de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos em parceria
Direitos Humanos com a Organização Mundial contra a Tortura.

Site

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance
/eidhr_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/what/human
-rights/human-rights-defenders_en.htm

http://www.fidh.org

ANEXOS

Fundo Global de Apoia organizações de linha de frente. Faz doações para manter Fund for Global Human
Direitos Humanos campanhas que, de outra forma, não teriam recursos.
Rights. 1666 Connecticut
Avenue NW, Suite 410,
Washington, D.C.,
20009, Estados Unidos
http://www.globalhumanrights.org
Centro Jurídico
Hisham Mubarak
(Oriente Médio e
Norte da África)

Fornece consultoria jurídica para problemas de direitos
humanos no Egito e na região do Oriente Médio e Norte da
África.

HIVOS

Contribui para a igualdade de oportunidades para o
Consulte o site
desenvolvimento de talentos pessoais. Fornece apoio
financeiro além de consultoria, redes de comunicação, defesa e
intercâmbio de conhecimento.

Consulte o site
http://www.hmlc-egy.org/english

http://www.hivos.nl/eng

Human Rights
First

Socorre ativistas dos direitos humanos em risco de vida e
New York Office, Human
advoga a favor deles perante legisladores dos EUA, a sociedade Rights First, 333 Seventh
e os governos dos países.
Avenue, 13th Floor, Nova
York, NY 10001-5108,
Estados Unidos
http://www.humanrightsfirst.org/

Human Rights
House Network

Protege e apoia os defensores dos direitos humanos e suas
Human Rights House
organizações em 15 países do Oeste dos Bálcãs, Leste Europeu Foundation, Kirkegata 5,
e Sul do Cáucaso, Leste e Nordeste Africano e Europa Ocidental 0153 Oslo, Noruega

http://humanrightshouse.org

Human Rights
Watch

Concentra-se em chamar a atenção internacional para violações Human Rights Watch
dos direitos humanos, realizando investigações objetivas e
350 Fifth Avenue, 34th
rigorosas, além de defender causas estratégicas específicas.
Floor, Nova York, NY
10118-3299, Estados
Unidos

http://www.hrw.org

IFEX –
Intercâmbio
Internacional para
a Liberdade de
Expressão

Divulga violações do direito à liberdade de expressão no
mundo, inclusive alertas sobre jornalistas, escritores e
defensores da liberdade de expressão. Oferece consultoria,
treinamento, ajuda técnica e financeira para os membros da
organização, além de apoiar campanhas a favor da liberdade de
expressão.

555 Richmond St. West,
Suite 1101, P.O. Box 407,
Toronto, ON, M5V 3B1,
Canadá
http://www.ifex.org

Comissão
Interamericana de
Direitos Humanos
(Organização dos
Estados
Americanos)

Promove observação e defesa dos direitos humanos. Investiga
denúncias individuais sobre violações dos direitos humanos e
recomenda medidas de proteção aos direitos humanos aos
países membros.

1889 F St, NW,
Washington, D.C., 2006,
Estados Unidos

INTERIGHTS –
Promove o respeito aos direitos humanos fornecendo
Centro
consultoria jurídica para advogados, juízes, defensores dos
Internacional de direitos humanos e outros parceiros.
Proteção Jurídica
dos Direitos
Humanos
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http://www.cidh.oas.org
Lancaster House, 33
Islington High Street,
Londres N1 9LH, Reino
Unido
http://www.interights.org
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Endereço

Iniciativa de
Defesa da Mídia

O objetivo da organização é ajudar jornalistas e meios de
comunicação a defender seus direitos. Para isso, fornece ajuda
financeira para o pagamento de despesas jurídicas, facilita o
acesso a consultoria jurídica gratuita e defende causas em
cortes internacionais.

3rd Floor Cambridge
House, 100 Cambridge
Grove, Londres W6 0LE,
Reino Unido

Site

http://www.mediadefence.org/

OHCHR –
Ajuda a implementar padrões internacionais de direitos
Escritório do Alto humanos na prática.
Comissariado das
Nações Unidas
para os Direitos
Humanos

OHCHR, Palais Wilson
52 Rue des Pâquis
CH-1201 Genebra, Suíça
Consulte o site para
obter informações sobre http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/
escritórios em regiões ou ContactUs.aspx
países

OMCT –
Organização
Mundial contra a
Tortura

Tem um programa de apoio a defensores dos direitos humanos
que abrange intervenções urgentes, materiais de apoio e
treinamento. Criou o Observatório de Proteção aos Defensores
dos Direitos Humanos em parceria com a FIDH – Federação
Internacional de Direitos Humanos.

OMCT International
Secretariat, PO Box 21
8, rue du Vieux-Billard
CH-1211 Genebra 8,
Suíça

OSCE –
Organização para
a Segurança e a
Cooperação na
Europa

Organização de segurança regional composta por 56 países da
Europa, Ásia Central e América do Norte. Trabalha com
informações de alerta, prevenção de conflitos, gestão de crises
e reabilitação pós-conflitos. Possui bancos de dados com
recursos para defensores dos direitos humanos.

OSCE Secretariat
Wallnerstrasse 6, 1010
Viena, Áustria

OSCE – Ponto
Focal para
Defensores dos
Direitos Humanos

Promove e protege os interesses dos defensores dos direitos
humanos. Organiza cursos e treinamentos para aprimorar o
conhecimento sobre os padrões de direitos humanos,
desenvolvendo habilidades de defesa e monitoramento. Possui
bancos de dados e outros recursos úteis.

OSCE Secretariat
Wallnerstrasse 6, 1010
Viena, Áustria

http://www.omct.org/index.php?&lang=eng

www.osce.org

http://www.osce.org/odihr/44936

OSI – Instituto
Apoia democracias tolerantes com governos responsáveis,
Sociedade Aberta fazendo doações e concedendo bolsas de estudo e auxílio.

400 West 59th Street
Nova York, NY 10019,
Estados Unidos

OSISA –
Tem como missão criar e apoiar programas de promoção dos
Iniciativa
ideais de liberdade na sociedade, defendendo esses ideais na
Sociedade Aberta África Meridional.
para a África
Meridional

Consulte o site

http://www.soros.org

http://www.osisa.org

OSIWA –
Fundação dedicada à defesa e a doações para a África Ocidental Consulte o site
Iniciativa
Sociedade Aberta
para a África
Ocidental

http://www.osiwa.org/

OSIEA – Iniciativa
Sociedade Aberta
para a África
Oriental

Promove a participação popular na gestão democrática, o
respeito às leis e o respeito aos direitos humanos por meio de
doações, desenvolvimento de programas e associação de
diversos grupos e líderes da sociedade civil

Consulte o site
http://www.soros.org/initiatives/osiea

PBI – Brigada
Internacional da
Paz

Protege comunidades e defensores dos direitos humanos cuja
vida é ameaçada pela violência política (desde julho de 2011,
na Colômbia, na Guatemala, no México e no Nepal)

Consulte o site

PI – Proteção
Internacional

Mobiliza a comunidade nacional e internacional para a proteção 11 Rue de la Linière,
dos defensores dos direitos humanos, fornecendo treinamentos B1060 Bruxelas, Bélgica
e ferramentas. Possui centros de atendimento em alguns países
(consulte o site).

http://www.peacebrigades.org/

REDHAC – Rede
de Defensores
dos Direitos
Humanos na
África Central

Protege os defensores dos direitos humanos na África Central.

Repórteres sem
Fronteiras

Defende jornalistas e trabalhadores dos meios de comunicação Reporters sans frontières
presos ou perseguidos devido a seu trabalho, denuncia
47 rue vivienne 75002,
tratamento desumano ou tortura, luta contra a censura, ajuda
Paris, França
financeiramente jornalistas e suas famílias.

http://www.protectioninternational.org/

Région du Littoral, Ville
de Douala, Ancienne Rue
Makumba, Immeuble Lux
Optique 2e Etage – Face
Auto Ecole Jojo,
http://www.redhac.org/
Camarões
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Organização

Atividades

Endereço

Site

Intelectuais em
Perigo

Rede internacional de instituições e indivíduos que trabalha
para promover a liberdade acadêmica e defender os direitos
humanos de intelectuais no mundo inteiro.

Scholars at Risk Network,
c/o New York University,
194 Mercer St, Nova
York, NY 10012, Estados
Unidos
http://scholarsatrisk.nyu.edu

SAFHR – Fórum
dos Direitos
Humanos no Sul
da Ásia

Oferece oportunidades para que ativistas de organizações não
governamentais de direitos humanos denunciem abusos.
Promove o diálogo na região, realiza pesquisas e publicações,
além de campanhas de defesa dos direitos humanos.

Consulte o site

SEAPA – Aliança
da Imprensa do
Sudeste Asiático

Luta pela liberdade de expressão no Sudeste Asiático, inclusive No.115 Thakolsuk Place
emitindo alertas de emergência.
Unit 3B Terddamri Rd.
Dusit 10300 Bangkok,
Tailândia

http://www.safhr.org/

http://www.seapabkk.org/

Relatoria Especial Protege defensores dos direitos humanos e defende seus
da ONU sobre a
direitos de trabalhar pelos diretos humanos. Suas atividades
situação dos
incluem visitas, oficinas e publicações.
defensores dos
direitos humanos

Office of the United
Nations High
Commissioner for
Human Rights (OHCHR)
Palais Wilson
52 rue des Pâquis
http://www2.ohchr.org/english/issues/
CH-1201, Genebra, Suíça defenders/index.htm

The Rory Peck
Trust

The Rory Peck Trust
2 Grosvenor Gardens,
Londres SW1W 0DH,
Reino Unido

Apoia repórteres freelancers e suas famílias. Subsidia
treinamentos em ambientes hostis, fornece suporte prático
direto a freelancers e às famílias de freelancers mortos no
trabalho.

Rede de
Busca facilitar a criação de um ambiente mais seguro e viável
Defensores dos
para os defensores dos direitos humanos no Sul do Cáucaso,
Direitos Humanos fortalecendo sua voz na região e no mundo.
do Sul do
Cáucaso
USAID

Consulte o site
Information Center U.S.
Agency for International
Development

http://www.rorypecktrust.org/

http://www.caucasusnetwork.org/

Fornece assistência financeira para a expansão da democracia e Ronald Reagan Building,
permite uma melhor qualidade de vida para cidadãos de países Washington, D.C., 20523em desenvolvimento.
1000, Estados Unidos
http://www.usaid.gov

MULHERES
Fundo Árabe para
as Mulheres
Apoia e financia organizações que lutam pelos direitos das
(Oriente Médio e mulheres no Oriente Médio e Norte da África.
Norte da África)

Consulte o site

APWLD – Fórum
Ásia-Pacífico
sobre Mulheres,
Direito e
Desenvolvimento

Consulte o site

AWID –
Associação dos
Direitos das
Mulheres em
Desenvolvimento

ANEXOS

Fundo Global
para as Mulheres

IWRAW-AP –
Observadores
Internacionais
dos Direitos das
Mulheres e
Observadores
Internacionais
dos Direitos das
Mulheres na
Ásia-Pacífico
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Qualifica mulheres da região para usar o Direito como
instrumento de luta por igualdade, justiça, paz e
desenvolvimento. Usa pesquisas, treinamento, defensoria
jurídica e ativismo para fortalecer os direitos das mulheres.
Promove iniciativas estratégicas para estimular o avanço dos
direitos das mulheres e da igualdade de gênero no mundo.

http://www.arabwomensfund.org/

http://www.apwld.org/
Consulte o site para ver
informações sobre os
escritórios
http://www.awid.org/

Advoga a favor de mulheres e defende seus direitos através de
doações para apoiar grupos de mulheres no mundo inteiro.
Concentra-se na criação e manutenção de recursos (entre
ONGs e entre comitês de tratados) para o uso do sistema
internacional de tratados como ferramenta essencial para a luta
pelos direitos das mulheres.

Global Fund for Women
222 Sutter Street, Suite
500, San Francisco, CA
94108, Estados Unidos

http://www.globalfundforwomen.org

Consulte os sites

http://www1.umn.edu/humanrts/iwraw/
index.html and
http://www.iwraw-ap.org/
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Endereço

Site

JASS – Just
Associates

Busca ampliar a influência política das mulheres, garantir seu
acesso a recursos e proteger as ativistas. Atua na América
Central, Sudoeste da África e Sudeste da Ásia.

Consulte o site

Coalizão
Internacional de
Defensores dos
Direitos das
Mulheres

Rede de recursos e defensoria que atua na proteção de
defensoras dos direitos humanos.

Consulte o site

UAF – Fundo de
Ações Urgentes
para os Direitos
das Mulheres

Fundo mundial com o objetivo de proteger, fortalecer e apoiar
defensoras dos direitos humanos em épocas de maior
dificuldade.

3100 Arapahoe Ave.,
Suite 201, Boulder,
http://www.urgentactionfund.org/index.php
Colorado 80303, Estados ?id=51
Unidos

UAF-África –
Fundo de Ações
Urgentes para a
África

Fornece os recursos necessários para que as mulheres reajam
aos conflitos e aproveitem as oportunidades de avançar na
conquista de seus direitos.

Urgent Action FundAfrica, CVS Plaza, 2nd
Floor, Lenana Road,
Kilimani, P.O. Box
53841-00200, Nairóbi,
Quênia

ANEXOS

Organização

http://www.justassociates.org/

Mulheres sob as Rede internacional de solidariedade para mulheres cujas vidas Vários escritórios –
Leis Muçulmanas são definidas ou regidas por leis e costumes de origem
Consulte o site
islãmica. Objetiva fortalecer a luta individual e coletiva pela
igualdade de direitos das mulheres, principalmente no contexto
da cultura muçulmana.

http://www.defendingwomendefendingrights.org/

www.urgentactionfund-africa.or.ke

http://www.wluml.org

LGBTI
ARC International Facilita o planejamento estratégico relativo a questões LGBTI
internacionalmente, fortalecendo redes de contato no mundo
inteiro e aprimorando o acesso a mecanismos das Nações
Unidas. Fornece recursos para as causas LGBTI.

Consulte o site

ASTRAEA

Astraea Lesbian
Foundation For Justice
116 East 16th Street, 7th
Floor, Nova York, NY
10003, Estados Unidos

Fornece suporte financeiro para organizações dirigidas por
lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais, assim
como para organizações progressistas.

http://www.arc-international.net

Coalizão das
Lésbicas na
África

Luta para que todas as lésbicas tenham a garantia do respeito a Consulte o site
todos os direitos humanos na África.

IGLHRC –
Comissão
Internacional dos
Direitos Humanos
de Gays e
Lésbicas

Cria parcerias com ONGs do mundo inteiro, luta pela
eliminação de práticas, diretrizes e leis discriminatórias, além
de apoiar a instituição de práticas, diretrizes e leis
antidiscriminatórias.

IGLHRC
80 Maiden Lane, Suite
1505, Nova York, NY
10038, Estados Unidos

ILGA –
Associação
Internacional de
Lésbicas, Gays,
Bissexuais,
Transgêneros e
Intersexuais na
Europa

Representa seus membros, principalmente organizações de
lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, na Europa.

ILGA-Europe
rue Belliard straat 12
Bruxelas B-1040, Bélgica

www.astraeafoundation.org

http://cal.org.za/

http://www.iglhrc.org

http://www.ilga-europe.org/

Bolsas de
auxílio e
estudo
Bolsa York

Bolsa de auxílio da Universidade de York que pemite o
afastamento de defensores dos direitos humanos dos
ambientes problemáticos em que vivem. Oferece recursos
educacionais criados para aumentar a eficiência e a capacidade
dos defensores dos direitos humanos de influenciar políticas e
práticas em seus locais de origem.

Centre for Applied
Human Rights,
University of York,
Heslington, York, YO10
5DD, Reino Unido

MEDIDAS PRÁTICAS PARA DEFENSORES DOS DIREITOS HUMANOS EM RISCO

http://www.york.ac.uk/inst/cahr/defenders/
index.html
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Organização

Atividades

Endereço

Bolsa Oak

Oferece uma oportunidade para que ativistas de direitos
4000 Mayflower Hill,
humanos reconhecidos com atuação internacional tirem licença Waterville, ME 04901,
sabática de suas atividades na linha de frente de suas causas.
Estados Unidos
Permite que o bolsista interrompa suas atividades para
descansar, refletir, pesquisar e escrever.

Site

http://www.colby.edu/academics_cs/
goldfarb/oak/

Bolsa Scholar
Rescue Fund

Bolsa de auxílio que permite o alojamento temporário de
Scholar Rescue Fund
intelectuais cuja vida e trabalho correm risco em seus países
Institute of International
em universidades e instituições educacionais do mundo inteiro. Education
809 United Nations Plaza
Nova York, NY 10017http://www.scholarrescuefund.org/pages/
3580, Estados Unidos
about-us.php

Bolsa da
Fundação Taiwan
para a
Democracia

Bolsas para visitantes internacionais, defensores dos direitos
humanos e da democracia, entre outros tipos de bolsas de
auxílio.

No.4, Alley 17, Lane 147,
Sec. 3, Sinyi Rd., Taipei
106, Taiwan
http://www.tfd.org.tw/english/
fellowships.php

Bolsa da
Fundação
Hamburgo para
perseguidos
políticos

Esta fundação trabalha com organizações de defensores dos
direitos humanos, concedendo doações e bolsas de estudos
para vítimas de perseguição política. Também cria e apoia
campanhas em defesa de prisioneiros políticos e
desaparecidos.

Hamburger Stiftung für
politisch Verfolgte
Osterbekstraße 96,
22083, Hamburgo

Programa de
bolsas ReaganFascell para
pesquisas sobre
democracia da
National
Endowment for
Democracy

Este programa de bolsistas permite que jornalistas, intelectuais,
defensores e ativistas que lutam pela democracia no mundo
inteiro aprofundem a compreensão sobre a democracia e
aprimorem suas habilidades para a promoção da mudança
democrática.

National Endowment for
Democracy 1025 F
Street, NW, Suite 800
Washington, D.C.,
20004, Estados Unidos

ICORN – Rede
Internacional de
Cidades de
Refúgio

Oferece um local seguro para hospedagem e segurança
Sølvberget KF, Stavanger
econômica para escritores por um período padrão de dois anos. Cultural Centre, P.O. Box:
Promove a liberdade de expressão de um escritor de cada vez. 310, 4002, Stavanger,
Noruega
http://www.icorn.org/

http://www.hamburgerstiftung.de/e_index.html

http://www.ned.org/fellowships

Prêmios para Defensores dos Direitos Humanos

ANEXOS

Prêmio
Democracia e
Direitos Humanos
na Ásia

Concedido pela Fundação Taiwan para a Democracia a
indivíduos ou organizações que tenham feito grandes
contribuições por meios pacíficos para o desenvolvimento da
democracia e dos direitos humanos na Ásia.

No.4, Alley 17, Lane 147,
Sec. 3, Sinyi Rd., Taipei
106, Taiwan
http://www.tfd.org.tw/english/HTML/
ADHRA0408.html

Prêmio Front Line O Prêmio Front Line Defenders para Defensores dos Direitos
Defenders
Humanos em Risco foi criado para destacar o trabalho de
indivíduos notáveis que todos os dias arriscam a própria vida e
segurança para defender os direitos de outras pessoas.

Front Line Defenders –
The International
Foundation for the
Protection of Human
Rights Defenders
Grattan House, 2nd Floor,
Temple Rd, Blackrock
http://frontlinedefenders.org/front-lineCo. Dublin, Irlanda
award-human-rights-defenders-risk

Prêmio Ambiental Prêmio concedido a ambientalistas populares.
Goldman

160 Pacific Avenue, Suite
200, San Francisco, CA
94111, Estados Unidos
http://www.goldmanprize.org/

Prêmio Gwangju
dos Direitos
Humanos

Prêmio concedido a defensores dos direitos humanos da Ásia.

Consulte o site

Prêmio Martin
Ennals

Este prêmio tem como objetivo encorajar defensores dos
direitos humanos em risco que precisem de proteção imediata.

Prêmio Tulip

Concedido pelo governo holandês desde 2008, este prêmio
Consulte o site
contempla indivíduos que tenham demonstrado coragem
excepcional em atividades de proteção e promoção dos direitos
humanos.

http://eng.518.org/eng/html/main.html

Prêmio Internacional Prêmio concedido pelo governo dos Estados Unidos a
Mulheres de
mulheres de grande coragem.
Coragem
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Consulte o site

http://www.martinennalsaward.org/

http://www.humanrightstulip.org/
simplepage/home/

Consulte o site
http://www.state.gov
MANUAL DE SEGURANÇA:

