Ideias sobre como usar a Internet e os telefones celulares em
contextos políticos difíceis
Os telefones celulares e a Internet devem ser usados com prudência e cuidado em contextos
políticos difíceis. Vale a pena avaliar os riscos para garantir que você, a sua organização ou outras
pessoas não corram perigo. É melhor não usá-los se você estiver em um contexto onde o acesso à
Internet é controlado e/ou onde o uso de telefones é monitorado.

Sugestão de boa prática













Por que e como colocá-la em prática

Proteja a sua identidade
e localização
Mantenha suas
informações seguras

É importante que a TIC beneficie o seu trabalho de advocacy, ao
invés de colocar alguém ou algo em risco. A segurança é uma
consideração muito importante.

Registre suas
preocupações
Registre ou grave
testemunhos das
pessoas afetadas pela(s)
questão(ões)

Telefones celulares equipados com câmeras podem ser usados para
capturar imagens e vídeos para serem compartilhados em sites da
Internet destinados a este tipo de conteúdo.

Faça conscientização
para advocacy em seu
context
Comunique-se com
pessoas de dentro do
seu país
Mobilize pessoas de
dentro do seu país

Pode haver outras pessoas em seu país que estão preocupadas com
a mesma questão ou causa, mas que você não conhece.

Comunique-se com
pessoas fora do país
Mobilize pessoas fora do
país
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Use uma variedade de ferramentas e materiais da “Tactical Tech”
conhecidos como “Security in a Box”, os quais foram preparados
para os que usam a TIC em contextos políticos difíceis

Isto pode gerar conscientização para advocacy dentro e fora do seu
contexto. Também pode oferecer uma fonte de evidências para o
próprio trabalho de advocacy.

Você pode usar sites de redes sociais para ajudá-lo a encontrá-las, e
para:
•

ganhar apoio para uma questão ou causa

•

ajudar na conscientização para advocacy

•

organizar eventos

•

informar as pessoas sobre onde ações estão acontecendo

•

incentivar as pessoas a participarem de campanhas em
massa

A Internet e os telefones celulares podem ajudar a retransmitir
mensagens sobre uma questão para os que estão fora do seu país.
Estas pessoas podem dar estas informações aos seus governos e
decisores e usá-las para persuadi-los a colocar pressão em seu
governo para que o mesmo mude a situação relacionada à sua
questão.

Isto pode ser feito através de sites de redes sociais, mensagens de
texto, aplicativos de terceiros e servidores proxy, muitos dos quais
também podem ser usados em contextos políticos difíceis se os
riscos forem aceitáveis.
Para ler outros documentos com ideias sobre como usar a Internet e os telefones celulares em partes
específicas do Ciclo de Advocacy, visite esta página do site TILZ http://tilz.tearfund.org/advocacycomms
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