
Recurso 3: Exemplo de Código Cautelar de Conduta

Exemplo de Código Cautelar de Conduta

A Front Line Defenders está empenhada em criar e garantir um espaço seguro para todos nesta oficina.  Todos 
devem ser tratados com respeito e dignidade e se esforçar para apoiar um ambiente livre de discriminação ou 
intimidação.

Esta oficina é dedicada a proporcionar uma experiência sem assédio para todos, independentemente de 
gênero, identidade e expressão de gênero, orientação sexual, deficiência, aparência física, tamanho do corpo, 
raça, idade ou religião.  Não toleramos assédio, incluindo assédio sexual, de participantes de qualquer forma.  
Os participantes da oficina que violarem estas regras poderão ser expulsos dela a critério doa Front Line 
Defenders.

Ao participar e/ou colaborar com esta oficina e a Front Line Defenders, eu concordo e espero que outros 
concordem:

Não tomar parte (ativa ou passiva) em qualquer forma de:

* Assédio incluindo, mas não limitado a, qualquer conduta verbal ou física que possa ser razoavelmente 
percebida como difamar ou demonstrar hostilidade (mesmo que disfarçada de humor) para com um indivíduo 
por causa de sua raça, etnia, religião, identidade ou expressão de gênero, orientação sexual, gravidez ou 
condição relacionada, estado civil, idade, habilidades, aparência física, tamanho do corpo e cidadania. São 
condutas proibidas discussões indesejadas sobre orientação sexual ou identidade de gênero, revelar sem 
consentimento qualquer aspecto da identidade de uma pessoa, desrespeito deliberado ao gênero de outra 
pessoa, calúnias, estereótipos negativos ou atos intimidatórios (perseguição, contato físico indesejado e 
perturbação contínua em discussões e conversas).

* Importunação sexual indesejada, incluindo qualquer conduta não solicitada para a qual não tenha  sido 
dada consentimento afirmativo, piadas sexistas, solicitações de encontro indesejadas, gestos obscenos e 
quaisquer comentários sugestivos.  O consumo de álcool ou o uso de outras substâncias entorpecentes não é 
desculpa nem convite para assédio.

* O contato físico indesejado inclui tocar, se esfregar, encurralar, beijar, acariciar e cometer relações 
sexuais forçadas ou interpretáveis como estupro.

* A circulação, visualização, exibição ou postagem de materiais escritos ou gráficos que mostrem 
hostilidade para com um indivíduo, sejam sexualmente sugestivos ou inapropriados de outra forma.

* Abuso sexual incluindo atividade ou comportamento sexual sem consentimento ou consciência, 
atividade sexual com uma participante menor de 18 anos (desconhecimento da idade não é uma defesa).

* Defender, ou encorajar, qualquer um dos comportamentos acima.

* Intimidação ou retaliação a alguém que tenha denunciado discriminação ou assédio, ou que tenha 
aparecido como testemunha.

Se você estiver sendo assediade ou deixade desconfortável por ume participante, facilitadore ou qualquer outra 
pessoa na oficina, notar que outra pessoa está sendo assediada ou tem outras preocupações relacionadas, 
favor contatar a pessoa da Front Line responsável pela oficina ou, se estiverem ausentes, [nome e detalhes de 
contato] ou [nome e detalhes de contato alternativos].

A Front Line Defenders está empenhada em responder a todas as queixas e preocupações de abuso. Ação e 
apoio imediatos serão dados à vítima/sobrevivente e denunciantes para manter a segurança e a 
confidencialidade até que a investigação esteja completa.
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