Tecendo rotas para
as organizações antimáfia
da América Latina

Corrupção
Proposta o quê?

Atores quem?

Estratégia como?

Estabelecer convênios de pesquisa
entre membros da rede e outras
instituições privadas e públicas para
obter um diagnóstico inicial

åå Membros da rede Academia
åå Imprensa
åå Setor público

åå Definição da metodologia de
consenso
åå Atribuição de responsabilidades
com prazos determinados
åå Divulgação dos resultados para
mostrar a incidência por país

Encaminhar o caso do México ao
Sistema Interamericano

åå ALAS
åå delegazioni messicane

åå Elaborar um relatório e pedir sua
avaliação

Fomentar a cooperação internacional
e solidariedade entre as organizações

åå Membros da rede em seus países

åå Implementar uma plataforma de
comunicação virtual com eixos
temáticos entre os membros
e visando o Intercâmbio de
experiências de trabalho
específicas.

Levar adiante campanhas
permanentes a fim de obter a
identidade e legitimidade institucional
da rede

åå Membros da rede em seus países
åå Sociedade civil
åå Imprensa

åå Compor um grupo de trabalho para
elaborar as propostas temáticas da
campanha e os temas logísticos e
financeiros.

Estabelecer meios intrainstitucionais de comunicação

åå presidenza della rete Alas

åå Designar um país para monitorizar
e impulsionar (LIBERA e o país
designado).

Definição da estrutura funcional da
Rede Alas

åå Tutti i membri della rete.

åå Facilitar, promover e animar
inicialmente a Rede por parte de
ALAS
åå Porta-voz e coordenação periódica
de cada organização

Impactar/gerar novos âmbitos
institucionais para o combate da
corrupção e delinquência organizada

åå Tutti i membri della rete.

åå Reuniões periódicas com atores
estatais chave (i.e., pressão com
o Protocolo de Palermo, entre
outros)

Prevenção Social
Proposta o quê?

Atores quem?

Estratégia como?

Fortalecer as organizações
compartilhando conhecimentos e
metodologias

åå Criar um banco de metodologias
åå Plataforma interativa

Trabalhar com pessoas em situação
de vulnerabilidade

åå Educação popular
åå Economia alternativa

Acompanhamento tutorial, reuniões
periódicas
Gerar recursos econômicos
(projetos, convocações)
Mobilizar recursos humanos

åå Visitar regularmente as
organizações-membro
åå Fornecer tutoriais
åå Supervisão de capacidades

Equidade de gênero
Proposta o quê?

Atores quem?

Estratégia como?

Enfrentamento sem fronteiras do
crime organizado

åå Organizações da sociedade civil
åå Policia especializada
åå Tribunais
åå Comissões

åå Redes internacionais, locais,
regionais e internacionais
-Aplicação real e efetiva da
legislação e dos tratados
internacionais

Eleger governantes com história sem
vínculos com a máfia

åå Organizações sociais e sindicais
åå Movimentos populares Meios de
comunicação
åå Partidos políticos com o perfil

åå Desenvolver campanhas eleitorais
åå Eleitoras formando candidatos,
candidatos com o perfil

Políticas públicas de prevenção para a
infância e juventude, com foco especial
em setores vulneráveis

åå Organizações sociais Instituições do
estado Organizações internacionais
åå Defensores de Direitos Humanos
åå Cooperativas internacionais

åå Programas e orçamentos especiais
para a implementação de políticas,
dando garantia plena de todos os
direitos fundamentais

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

åå Sociedade civil organizada
åå Organizações internacionais de
Direitos Humanos
åå Meios de comunicação
åå Defensoras e defensores
especializados: juristas, meios e
segurança pública, entre outros
åå LIBERA e ALAS

åå Vontade pública para obter
proteção
åå Rede internacional
åå Ampliação da divulgação
åå Refúgios internacionais

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

Antimáfia social
Proposta o quê?

Atores quem?

Estratégia como?

Desenvolver ou fortalecer as bases
nacionais de ALAS e promover a
articulação regional e internacional

åå - Organizações subscritoras de cada
país
åå - Todas as organizações que
queiram se envolver

åå Difundir a declaração
Aproximação bilateral com
organizações para convencer e
comprometer

Criar grupos temáticos (por exemplo:
memória, economia, organizações de
vítimas) e encontros governamentais

åå - Grupos temáticos: Organizações
sociais, Universidades, centros de
pesquisa, Igrejas
åå - Sub-regiões: Cone Sul, Andina,
América Central-México-Caribe

åå Definir os membros dos grupos
temáticos pela rede, a partir da
pesquisa e e incidência, através de
encontros presenciais, virtuais e
mistos

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

åå - Rede de Organizações Sociais
åå - Grupos de advogados Universidades
åå - Poderes legislativos

åå - Diagnóstico do estado das
legislações
åå - Elaboração de propostas
åå - Identificação de atores
åå - Diagramação de planos de ação
específicos

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

åå - Organizações Sociais
åå - Grupos de advogados
åå - Pesquisadores
åå - Legisladores

åå - Diagnóstico do estado das
legislações
åå - Elaboração de propostas
åå - Identificação de atores
åå - Diagramação do plano de atuação
específico

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

åå - Organizações Sociais
åå - Grupos de advogados
åå - Pesquisadores
åå - Legisladores

åå - Diagnóstico do estado das
legislações
åå - Elaboração de propostas
åå - Identificação de atores
åå - Diagramação do plano de atuação
específico

Liberdade de expressão
Proposta o quê?

Atores quem?

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

Estratégia como?
åå Que seja acessível à população
åå Que haja uma controladoria cidadã
åå Que haja uma sistematização
åå Revisão das legislaturas nacionais

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

åå Organizações de jornalistas
em diferentes países

åå Aproveitamento das redes
existentes

Criar uma guia e base de dados das ONGs
que trabalham com a temática do crime
organizado, com breves resenhas Criar
diretrizes de trabalho para capacitar novas
realidades e que sirvam de referência Traçar
um mapa de temáticas

åå ALAS é o articulador

åå Através dos conhecimentos de cada
organização.

Coordenar com outras organizações em
relação à atuação policial e o acesso à
informação pública Coordenação sobre
publicidade oficial com transparência

åå CIMAC
åå Artigo 19
åå Jornalistas a pé

åå Diagnóstico por país e saber se há
leis e quais as dificuldades para
implementá-las
åå Incidências sobre dirigentes de
diferentes países

Criar uma base de dados dos casos judiciais,
acesso a arquivos

åå Organizações de direitos
humanos
åå Jurista

åå Base de dados com a participação de
estudantes de Direito

Criar uma plataforma fechada com alertas
de intercâmbio de informação a fim de
estar atualizado em relação a cada una das
temáticas por país

åå ALAS

åå Através das mesmas organizações
ou por convênios com universidades

Homogenizar conhecimentos das
organizações, capacitar os jornalistas e
organizar encontros, que não sejam reuniões
típicas e sim trabalhar com as organizações
da sociedade civil
Buscar parcerias que promovam leis de
proteção à liberdade de consciência dos
jornalistas

åå Aproveitar as redes já existentes
åå Buscar financiamento

åå Organizações de jornalistas
e de Direitos Humanos

åå Diagnóstico a partir das experiências
europeias, sobre as cláusulas de
consciência
åå Incidência sobre a liderança política

Promover o jornalismo sem fins lucrativos,
fora dos meios de comunicação.
Financiamento internacional do jornalismo de
pesquisa na América Latina para que falem
do crime organizado transnacional. É preciso
estudá-lo conjuntamente

åå Que os jornalistas ou meios
alternativos ou organizações de
jornalistas sejam financiados;
que também sejam difundidas
as investigações sobre crimes
ambientais

Criar instrumentos e mecanismos de
proteção de jornalistas e observatórios
cidadãos para garantir o trabalho jornalístico
adequado

åå Fazer um mapeamento e redigir as
leis

Direitos humanos e crimes contra a humanidade
Proposta o quê?

Atores quem?

Estratégia como?

åå Superar a impunidade

åå Sociedade civil Organizações sociais

åå Apoio financeiro pelo período de 4
anos / Libera – Avina

åå Tribunais de opinião

åå Organizações da Rede que tenham
conhecimentos de Educação Popular

åå Caravana de especialistas
åå Juristas
åå Técnicos

åå Caravanas de Delegados
Internacionais (juristas,
consultores)

åå Financiamento: Libera, Avina, Rede
ALAS e instituições por país

åå Plataforma online

Espaços para a memória

åå Vítimas
åå Organizações de vítimas

åå Fundo Rede Alas

Litígio nacional e internacional

åå Especialistas no Sistema
Interamericano das Nações Unidas
åå Advogados e juristas comprometidos
com os Direitos Humanos

åå Sensibilização de outros atores da
sociedade civil

Formação e fortalecimento
organizacional a nível latinoamericano

åå Campanhas de informação e difusão
nas redes

Intercâmbio de experiências por
países

åå Sociais
åå Imprensa nacional e internacional

Metodologia unificada para recuperar
informação
Base de dados dos integrantes

åå Parcerias estratégicas com outras
instituições da América Latina

Comunicação e difusão

åå Conferências de imprensa para
Compartilhar publicações e
materiais de difusão.

Compartilhar informação na rede
Publicação e divulgação de outros

Memória
Proposta o quê?

Atores quem?

Estratégia como?

Promulgação de leis reparatórias
integrais

åå Estado å Vítimas å Sociedade civil

åå Auditoria social Campanhas de
sensibilização
åå Incidência

Eduquemos para o Nunca Mais

åå Acadêmicos å Especialistas

åå Envolvendo o Estado para
pressionar nos âmbitos nacional e
internacional

Ações para ressarcir a memória das
vítimas

Museu da Memória para não
esquecer das vítimas

Para obter informações:
info@red-alas.net
0039-0669770333
red-alas.net
AmericaLatina





åå Comemorar o dia dos
desaparecimentos forçados (23 de
agosto)

