Introdução à defesa e promoção de direitos

A defesa de direitos consiste de:
- PERGUNTAR POR QUE? até chegar à raiz do problema
- ASSEGURAR QUE O PODER SEJA BEM USADO, permitindo às pessoas que não têm poder
obter acesso a ele e ajudar as pessoas que se sentem impotentes a ver o poder que já possuem
- EDUCAÇÃO das pessoas que não têm poder e dos poderosos
- PROCURAR JUSTIÇA para os oprimidos ou injustiçados
- TRAZER MUDANÇA para indivíduos, através da mudança na sua situação pessoal e nos
sistemas, nas estruturas e nas políticas
- SER UMA VOZ para os que não têm voz e permitir a estes que encontrem a sua própria voz.

Atividades importantes da defesa de direitos:
- DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES, para que os pobres se tornem eles próprios agentes
de mudança
- TRABALHO EM REDE, a fim de reunir recursos
- ORAÇÃO
- BOA PESQUISA, para que o problema e as possíveis soluções possam ser claramente
identificados.
A defesa de direitos significa trabalhar com casos individuais, tais como fazer campanha para
libertar as pessoas que foram injustamente presas e fazer campanhas relacionadas com questões
como o acesso à água.
Os objetivos da defesa de direitos estão baseados na boa pesquisa. Eles devem ser apresentados
como uma mensagem clara dirigida às pessoas que possuem o poder, para fazer com que haja
mudança (os alvos) ou as pessoas que as possam influenciar. Estas atividades de defesa de
direitos são realizadas pelas pessoas envolvidas no trabalho de fazer com que haja mudança (o
defensor de direitos, os aliados e os afetados pela situação) e são comunicadas através de uma
variedade de métodos e atividades.
Tudo isto combina-se para formar uma estratégia de defesa de direitos, o processo prático da
formulação e da implementação do que é explicado na Parte C deste Kit de Ferramentas.

Fonte: ROOTS 1 - Compreensão da defesa de direitos Tearfund 2002, p. 30
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Igreja e Defesa de Direitos

Do que consiste a defesa de direitos?

