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Organizacional

Definição da estrutura funcional da Rede Alas

Fomentar cooperação internacional e solidariedade entre as organizações

Fortalecer as bases nacionais para ALAS

Promovera articulação regional e internacional

Comunicação intra-institucional

Criar grupos temáticos

Estabelecer convênios de pesquisa entre os membros da Rede e outras instituições

Criar uma plataforma interna de informação

Compartilhar conhecimentos e metodologias

Criar uma base de dados de OSC que trabalhe com a temática do crime organizado em 
toda a região

Acompanhamento tutorial, reuniões periódicas

Realizar campanhas permanentes, a fim de obter presença internacional

Gerar recursos econômicos através da participação de convocações e projetos

Mobilizar recursos humanos

Criar uma guia e base de dados das ONGs que trabalham com a temática do crime orga-
nizado, com breves resenhas

Criar diretrizes de trabalho para capacitar em novas realidades e que sirvam de 
referência

Plataforma fechada com alertas de intercâmbio de informação a fim de ficar informado 
sobre cada una das temáticas por país

Intercâmbio de experiências e boas práticas

Propostas
da Rede – Alas
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Corrupção e antimáfia social

Diagnóstico sobre a situação do crime organizado em cada país

Impactar, gerando novos âmbitos institucionais para o combate à corrupção e à 
delinquência organizada

Encaminhar o caso do México ao Sistema Interamericano

Impulsionar, monitorizar e reforçar a legislação relativa à extinção de domínio dando-lhe 
uma finalidade social

Impulsionar a Constituição de Parte Civil como querelante (grupos, comunidades, 
organizações) ou fortalecer suas competências

Como garantia de não repetição, promover a abordagem restaurativa por cima da 
punitiva na legislação e na administração e controle de justiça

Estimular a coerência da consciência e participação antimáfia

Recuperar o Estado como garante de direitos, impedindo que a sua ausência seja 
ocupada pela máfia

Previdência social

Incidir em políticas públicas de previdência para a infância e a juventude

Programas internacionais de proteção de defensores e defensoras de Direitos Humanos 
e de luta contra as máfias

Criar abrigos internacionais para defensores de Direitos Humanos e pessoas que lutam 
contra a máfia

Elaborar diagnósticos por país em relação à situação atual em cada eixo temático

Eleger governantes com históriasem vínculos com a máfia

Políticas  públicas de prevenção para a infância e a juventude, com especial atenção nos 
setores vulneráveis
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Equidade de gênero

Endurecer as legislações para as máfias que usem os corpos de mulheres e meninas 
para a exploração sexual ou o transporte de drogas

Criar um bloco regional para impulsionar a aplicação efetiva de legislações e tratados 
internacionais em termos dos direitos das mulheres

Utilizar uma linguagem inclusiva que exprima, na prática, a busca da equidade

Liberdade de expressão 

Projetos de acesso à informação pública sobre sequestros e apreensões do crime 
organizado

Fomentar redes de organizações de jornalistas que troquem informação e experiência 
sobre o crime organizado e a exploração de recursos naturais

Coordenar com outras organizações sobre a ação policial e o acesso à informação 
pública

Coordenar a publicidade oficial com transparência

Base de dados de casos judiciais, acesso a arquivos

Capacitar jornalistas e organizar encontros

Buscar parcerias que promovam leis de proteção à liberdade de consciência dos 
jornalistas

Promover o jornalismo sem fins lucrativos, fora dos meios de comunicação

Financiamento internacional do jornalismo de pesquisa na América Latina para que 
fale do crime organizado transnacional

Criar instrumentos e mecanismos de proteção dejornalistas e observatórios cidadãos 
para supervisionar que façam adequadamente seu trabalho jornalístico

Promover leis de proteção da liberdade de consciência dos jornalistas



Per informazioni:
  info@red-alas.net
  0039-0669770333
 red-alas.net
  AmericaLatina

Direitos humanos

Tribunais de opinião

Litígionacional e internacional

Intercâmbio de experiências por países

Metodologia unificada para recuperar informação

Espaço para a memória


