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DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO ALAS 
AMÉRICA LATINA ALTERNATIVA SOCIAL
 
    

Considerando que: 

1. Os povos da América Latina e do Caribe são assolados pelo flagelo da violência, 
corrupção, tráfico de drogas, pobreza e por violações dos Direitos Humanos 
causadas pelas ações implementadas pelo Sistema Mafioso Transnacional. 

2. O elevado grau de Corrupção e Impunidade que penetrou em grandes proporções 
nas Instituições Governamentais dos nossos Países e privilegia e protege os 
verdadeiros criminosos que pertencem à Delinquência Organizada em nossa 
Região. 

3. Em nossa Região, as desigualdades persistem e se aprofundam: a riqueza 
econômica concentra-se cada dia mais em uma pequena parcela da população, 
enquanto milhões de pessoas vivem em completa pobreza e desamparados 
pelos governos e instituições, particularmente meninas, meninos, mulheres, 
adolescentes, jovens, povos originários, afrodescendentes, migrantes e pessoas 
da diversidade sexual. 

4.  Em muitos dos nossos Países têm sido criminalizados Movimentos Sociais, 
Organizações da Sociedade Civil, jornalistas, defensores dos Direitos Humanos 
e Trabalhistas, líderes comunitários, militantes dos Movimentos Populares, 
sindicalistas, promotores e promotoras da economia popular e educadores que 
trabalham para denunciar e defender a população da violação de seus Direitos 
fundamentais. Essa criminalização passou, inclusive, pelo fato de ter denunciado 
o Crime Organizado, protegido por muitos dos Governos corruptos. 

5. Os crimes contra a humanidade e as transgressões aos Direitos Humanos do 
passado repetem-se: a retroatividade, o enfraquecimento e a captura dos 
Estados têm demonstrado a incapacidade, falta de interesse e de vontade política 
para realizar as medidas necessárias para combater, inquirir, julgar e punir os 
responsáveis materiais e intelectuais desses fatos condenáveis.

6. Milhares de jovens morrem assassinados na nossa América Latina e no Caribe. 
São arrancados seus Direitos fundamentais à vida, liberdade, educação, saúde 
e ao trabalho. Milhões deles sofrem a criminalização, discriminação, o racismo 
e a exclusão social, econômica e política. Em função do contexto de violência, 
corrupção, pobreza e marginalidade, as e os jovens não têm possibilidade 
de estudar, trabalhar e se divertirem. Diante da ausência de oportunidades 
favoráveis, esses jovens frequentemente são incorporados à Delinquência 
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Organizada. Este fenômeno está determinado, em ampla medida, pelos Estados 
e seus Governos e pelo atual Sistema Econômico que, nesta Região, não 
desenvolveu os meios necessários para construir-lhes um presente e futuro com 
oportunidades, legalidade, dignidade, liberdade, democracia e prosperidade. 

7.  As mulheres latino-americanas têm sido vítimas de violências de gênero, como 
o feminicídio. Diante da presença da Delinquência Organizada, as mulheres são 
as que carregam a responsabilidade das famílias depois de serem deslocadas 
pelos conflitos armados não declarados; são elas que procuram, na solidão, seus 
familiares desaparecidas e desaparecidos, bem como na justiça quando foram 
assassinados. São particularmente vítimas do tráfico de pessoas para fins de 
exploração laboral ou sexual em condições de escravidão, sem que os governos 
da América Latina e o Caribe tenham priorizado os recursos econômicos, 
sociais e judiciais necessários e suficientes para proteger sua integridade, seu 
patrimônio e sua vida; afetando assim, seu desenvolvimento social e humano no 
âmbito público e privado. 

8. O Crime Organizado e o capital transnacional vinculado impedem o 
desenvolvimento social e econômico da América Latina e do Caribe que fica, de 
tal modo, dependendo dos interesses privados ligados às grandes empresas 
multinacionais e aos lucros dos latifundiários. 

9. A Sociedade Civil organizada da América Latina e do Caribe continua lutando 
por uma sociedade mais justa e sem violência. Consciente dos desafios que terá 
de enfrentar, caracteriza-se pela forte vontade de dar voz às suas denúncias, 
entre outras ações. Este cenário está representado pelas organizações não 
governamentais empenhadas na luta contra a criminalidade e a violência, 
na exigência e no respeito e pleno usufruto dos Direitos Humanos e pelo 
estabelecimento de uma cultura de paz com justiça social. 

10. Como Rede de Organizações da América Latina e do Caribe, continuamos 
construindo um mundo sem violência, caracterizado pela justiça social, 
liberdade, democracia, equidade e igualdade de gênero, e solidariedade entre os 
povos. 

Declaramos: 

• Somos Cidadãs e Cidadãos da Sociedade Civil da América Latina e do Caribe, 
constituídos em organizações e coletivos democráticos, autônomos e 
independentes, que trabalhamos na Europa e América Latina para o respeito 
e promoção dos Direitos Humanos, a paz, a justiça, contra as violências, a 
corrupção, a impunidade, as desigualdades e a pobreza. Que, tendo em vista essa 
convicção, assumimos o compromisso de construir uma associação de ação 
internacional, denominada “ALAS–América Latina Alternativa Social”, que tem os 
seguintes objetivos: 

• Favorecer o nascimento de uma conexão estável entre todas as Organizações 
da Sociedade Civil e coletivos comprometidos com a luta contra as máfias e 
contra qualquer forma de Crime ou Delinquência Organizada nos respectivos 
setores de atividades, nos organizando através de ações conjuntas, unindo 
nossas capacidades e experiências sociais, bem como as metodologias adotadas, 
abrangendo diferentes ações e disciplinas: cultura, economia, pesquisa, 
educação, esporte, ambiente, promoção social e cooperação internacional, 
tudo no âmbito do respeito aos Direitos Humanos e proteção aos defensores dos 
Direitos Humanos. 

• Promover a coordenação, favorecendo a colaboração entre as e os integrantes 
de ALAS e suas instituições, em termos nacionais, regionais e internacionais. 
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• Impulsionar uma Cultura de Legalidade Democrática e de Justiça, de 
transparência, acesso à informação pública, prestação de contas e 
responsabilidade no âmbito da defesa, promoção e respeito dos Direitos 
Humanos, previstos nos Tratados e Convenções Internacionais de Direitos 
Humanos da OEA e CELAC, entre outros, levando também em consideração 
os avanços que estabelecem nossas Legislações locais e as modificações 
legislativas necessárias. 

• Através de processos educativos focados na paz, a não violência e a capacitação 
laboral, criar alternativas efetivas de vida e de trabalho decentes aos e às jovens 
que vivem em um contexto cotidiano de vulnerabilidade, em contato com a 
delinquência e a violência. 

• Fomentar a construção de uma cidadania ativa no âmbito da solidariedade 
internacional, juntando capacidades, experiências e metodologias, para a defesa 
e denúncia de violações dos direitos, bem como dos atos de corrupção e violência 
gerados pelo Crime Organizado e pela responsabilidade das ações e omissões 
dos Estados. 

• Prevenir e erradicar as violências contra as mulheres, em particular, os 
feminicídios e crimes sexuais, impulsionando e exigindo dos Estados o 
desenvolvimento de políticas públicas, com consciência de gênero e o Direito das 
mulheres à Vida digna, 

• Reconhecer a dignidade, proteger e defender as nações, os povos, as 
comunidades originárias dos nossos Países e suas culturas e cosmovisões, bem 
como os territórios que habitam, através do respeito, a justiça e a liberdade 
dessas populações. 

• Gerar ações coletivas na Região, com o propósito de denunciar, ter acesso à  
justiça, julgar e estabelecer a reparação integral e fornecer as garantias de que 
o dano não se repita e que ocorra o atendimento psicossocial especializado das 
vítimas e suas famílias diante de atos que protejam a Delinquência Organizada 
Transnacional (DOT). 

• Elaborar mecanismos para a formação de capacidades técnicas operacionais da 
sociedade para vigiar e denunciar delitos da DOT e ter iniciativas legislativas e de 
incidência nas políticas públicas. 

ALAS tem por finalidade alcançar as metas anteriormente mencionadas através das 
diferentes iniciativas, que incluem: 

• A organização de iniciativas culturais, científicas e sociais para denunciar, 
informar, prevenir e combater o fenômeno das máfias e do Crime Organizado em 
termos locais, nacionais e transnacionais. 

• A promoção - como Rede ALAS e como organizações da Sociedade Civil - de 
projetos de cooperação internacional e desenvolvimento, incluindo propostas no 
âmbito dos programas financiados por organismos internacionais e regionais, 
focados na elaboração e realização de campanhas e iniciativas sociais de luta 
contra as máfias e outras organizações criminais. Os projetos apoiados pela Rede 
estarão especialmente focados nos grupos mais vulneráveis, como meninas, 
meninos, mulheres, adolescentes, jovens, povos originários, afrodescendentes, 
migrantes e pessoas da diversidade sexual. 

• A organização de capacitações e atividades de formação para docentes, 
estudantes, trabalhadores sociais, jovens, mulheres das Organizações da 
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Sociedade Civil e, para todos aqueles que queiram participar da difusão da Cultura 
da Legalidade e Justiça social. 

• Em cooperação com universidades e centros de estudo e pesquisa, organizações 
da Sociedade Civil, organizações defensoras dos Direitos Humanos, as e os 
jornalistas, as famílias das vítimas e suas organizações, a produção e difusão 
de: publicações conjuntas, documentos, relatórios analíticos e pesquisas que 
analisem a evolução do fenômeno criminal, em suas estruturas regionais, 
nacionais e internacionais, bem como o impacto para a incidência em políticas 
públicas. 

• A visibilização das respostas sociais e denúncias públicas provenientes da 
Sociedade Civil, a fim de apoiar as ações das nossas organizações. 

• O assessoramento legal e acompanhamento internacional para atender e 
proteger as vítimas de violações dos direitos humanos e pessoas ameaçadas, 
com o propósito de apoiar a reconstrução do tecido social. 

• Fomentar processos de inovação institucional que promovam a criação e o bom 
funcionamento de organismos jurídicos nacionais, regionais e internacionais 
que persigam a DOT e a corrupção, de acordo com o estabelecido nos protocolos 
de Mérida, Palermo e na Convenção sobre os Direitos da Criança, bem como a 
exigência de participar no controle de suas atividades, uma vez criados.

•  A criação de mecanismos de coordenação em rede, através das novas 
tecnologias de comunicação, como ferramentas fundamentais para articular e 
consolidar a Rede ALAS. Facilitar o intercâmbio de informações, discussões e 
análises, no âmbito de uma abordagem democrática, plural, Livre e alegre, que 
significa melhorar a vida das nossas sociedades e garantir liberdade E justiça 
para os nossos povos. O combate à pedofilia, pornografia infantil, exploração 
sexual, trabalho infantil, tráfico e roubo de meninos, meninas, adolescentes e 
jovens; o cuidado e o atendimento de crianças migrantes não acompanhadas, 
bem como a criação de um programa transnacional de proteção integral dos 
ameaçados de morte no âmbito do interesse superior da Infância. 

•  A criação de um programa transnacional de proteção integral para os 
ameaçados de morte membros de Movimentos Sociais, Organizações da 
Sociedade Civil, jornalistas, pessoas defensoras dos Direitos Humanos e 
Trabalhistas, líderes comunitários, militantes de Movimentos Populares, 
sindicalistas, promotores e promotoras da economia popular, educadores. 

• A socialização de boas práticas e ações implementadas pelas organizações 
que fazem parte da Rede, em um âmbito de cooperação internacional. Libera, 
Associações, Nomes e Números contra as máfias oferece acompanhamento para 
favorecer o crescimento e a melhoria das ações e os projetos dos signatários da 
presente Declaração de Compromissos. 
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Propostas 

ORGANIZACIONAL 

• Fortalecer as bases nacionais de ALAS 
• Promover a articulação regional e internacional 
• Criar grupos temáticos 
• Estabelecer convênios de pesquisa entre os membros da Rede e outras 

instituições 
• Definir a estrutura da Rede 
• Criar uma plataforma informativa interna 
• Compartilhar e unificar metodologias 
• Criar uma base de dados de OSC que trabalhe com a temática do crime 

organizado em toda a região 
• Criar um mecanismo de acompanhamento tutorial entre as organizações da rede 

para colaborar com as diferentes temáticas, através de reuniões periódicas. 
• Realizar campanhas permanentes, a fim de obter presença internacional 
• Gerar recursos econômicos através da participação de convocações e projetos.

CORRUPÇÃO E ANTIMÁFIA SOCIAL 

• Impactar na criação de novos âmbitos institucionais para o combate da 
corrupção e delinquência organizada. 

• Encaminhar o caso do México ao Sistema Interamericano
• Promover a eleição de governantes com história sem vínculos com a máfia 
• Impulsionar, monitorizar e reforçar a legislação em termos da extinção de 

domínio para lhe dar uma finalidade social Impulsionar a figura da parte civil 
como querelante (grupos, comunidades, organizações) ou fortalecer as suas 
competências

• Promover práticas restaurativas ao invés de punitivas 
• Estimular a coerência da consciência e participação antimáfia 


