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ANISTIA



Em Nantes, França, em 8 
de junho de 2020, protesto 
contra a brutalidade policial e 
a morte de George Floyd sob 
custódia da polícia.  
© REUTERS/Stephane Mahe
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Somos uma humanidade única.

A pandemia de COVID-19 expôs mais uma vez a fragilidade e 
inadequação dos governos erguidos sobre narrativas de “nós 
vs. eles”, baseadas na culpabilização e no medo. A demagogia 
e a distorção da verdade não têm poder sobre a pandemia, que 
explora implacavelmente as fragilidades de nossa política e nossas 
sociedades.

Nos últimos anos, muitos líderes, com o respaldo de algoritmos 
tecnológicos e magnatas da mídia que se beneficiam da polarização 
crescente, investiram energia enorme em nos dividir e propor este 
caminho como sendo aquele que conduz a um futuro melhor.

Testemunhamos inúmeras vezes como é vazia esta visão política, 
que não oferece nada senão chauvinismo e miséria. Vimos como 

demonizar e enfraquecer a humanidade de qualquer pessoa 
amesquinha todos nós. Vimos como questionar os direitos de 
qualquer pessoa em função de quem ela é coloca em risco os direitos 
de todos nós.

Sabemos, também, que a Anistia Internacional não vem erguendo 
a voz com força suficiente. Precisamos fazer mais para mostrar às 
pessoas que os direitos humanos oferecem respostas muito mais 
reais e convincentes que as narrativas de culpabilização.

É hora de resistir à política do “nós contra eles”, de afirmar que 
somos uma humanidade só. Este artigo trata de como a Anistia 
Internacional pode exercer seu papel nesse processo.
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Evento de redação de cartas na sede da 
Anistia Internacional em Seul, Coreia do 
Sul, 20 de dezembro de  2019.  
© Amnesty International  
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O avanço da política da 
demonização nos últimos anos 
criou um desafio enorme para 
os direitos humanos.

O discurso cínico da divisão é 
ideologicamente oposto à ideia fundamental 
dos direitos humanos de que somos todos 
iguais, como membros da família humana. 
O ataque frontal contra os direitos humanos 
por parte daqueles que advogam a política 
do “nós contra eles” tem sido forte e 
incessante, e é essencial que as organizações 
de direitos humanos compreendam a 
natureza desse ataque e como devemos 
responder a ele. 

Esta é a segunda edição de um texto 
produzido originalmente em 2017 para uso 
interno apenas. Quando compartilhamos 
a primeira edição com parceiros, eles 
nos disseram que era útil e pediram para 
compartilhá-la com outros. Por essa razão, 
decidimos atualizar o texto e disponibilizá-lo 
publicamente.

Este não é um relatório típico da Anistia 
Internacional. Não é um texto que procura 
expor ou investigar um conjunto definido 
de violações dos direitos humanos e fazer 
recomendações aos responsáveis por 
combater essas violações. Tampouco delineia 
um quadro estratégico formal e vinculativo. 
Ele se situa ao lado de nossos Objetivos 
Estratégicos atuais e tem por objetivo servir 
de subsídio à nossa próxima Estratégia 
Global.

Trata-se, em vez disso, de uma reflexão 
sobre o contexto em que nos encontramos 
e de uma constatação honesta de nossas 
limitações ao enfrentar esse contexto. É um 
aviso para nós mesmos e um conjunto de 
recomendações que vamos seguir.

Este documento recomenda quatro 
abordagens para alterar o modo como a 
Anistia Internacional opera. Para começar, 
precisamos assegurar que uma parte 
importante de nosso trabalho em cada país 
seja sobre questões de direitos humanos 

que mobilizam muitas pessoas e que aborde 
as lutas e preocupações da maioria das 
pessoas na sociedade, além de promover 
campanhas de longo prazo que enfoquem 
especificamente mudanças na opinião 
pública.

Em segundo lugar, precisamos falar ao 
coração das pessoas, não apenas à sua 
cabeça, e apresentar narrativas contrárias 
às daqueles que enfraquecem os direitos 
humanos pela desumanização. Temos que 
colocar no primeiro plano nossa mensagem 
positiva de que todos nos beneficiamos 
quando avançamos unidos, em lugar de 
divididos – uma mensagem que desafia o 
cinismo deles. Precisamos nos comunicar 
sobre direitos humanos de uma maneira 
que encontre eco nas emoções das pessoas, 
sua identidade, seus valores, crenças e 
experiências vividas, além de sua razão. 
Precisamos expor muito claramente de que 
modo as ameaças aos direitos humanos 
constituem ameaças aos valores da sociedade. 

Em terceiro lugar, precisamos incrementar 
nossa diversidade e assegurar que nosso 
movimento e as pessoas que nele trabalham 
reflitam a diversidade das sociedades em 
que atuamos e com as quais queremos nos 
engajar.

A quarta abordagem consiste em aumentar 
nosso engajamento com aqueles que buscam 
efetuar transformações ao nível local. Para 
isso, temos que mostrar mais claramente a 
interligação entre o internacional, o nacional 
e o local.

Acreditamos que é útil compartilhar este 
documento com outros no movimento 
de direitos humanos e justiça social 
que enfrentam desafios semelhantes. 
Esperamos que ele contribua para um 
debate mais amplo. Mas as recomendações 
contidas neste artigo são dirigidas a nós 
mesmos; achamos que não nos cabe fazer 
recomendações ao movimento pelos direitos 
humanos como um todo. As recomendações 
visam responder aos desafios que a Anistia 
Internacional enfrenta e tratar do papel que 
ela pode exercer para fomentar os objetivos 
do movimento mais amplo pelos direitos 

humanos. Prevemos que outros grupos e 
organizações possam adotar estratégias 
muito diferentes para alcançar nossos 
objetivos comuns, tornando o movimento 
pelos direitos humanos, como um todo, mais 
forte, resiliente e inovador. 

É importante destacar que, embora este 
documento faça críticas àqueles que 
lançam mão da política de demonização, 
ele não é um manifesto político. A Anistia 
Internacional é politicamente apartidária. 
Nosso papel é proteger os direitos humanos 
para todos; não tomamos posição sobre 
questões que não fazem parte dessa missão. 
Defendemos mudanças na conduta de 
governos para garantir o cumprimento da lei 
e dos padrões de direitos humanos, mas não 
tomamos posição sobre qual partido político 
ou líder político particular deve estar no 
poder, por mais repreensível possam ser sua 
conduta ou seu histórico político.

Este documento descreve preconceito e 
xenofobia demonstrados por uma série de 
líderes políticos. A Anistia Internacional se 
opõe a essa conduta e procura convencer 
os líderes a pôr fim a ela e incentivar seu 
povo a reivindicar isso. Mas não endossamos 
os adversários políticos desses líderes. 
Queremos transformar a cultura política, não 
os indivíduos. A demonização é uma doença 
que afeta não apenas radicais mas também 
centristas, não apenas a direita mas também 
a esquerda, não apenas populistas mas 
também elitistas. Os direitos humanos são 
uma cura à qual qualquer deles e todos eles 
devem recorrer. É isso o que as sociedades 
precisam exigir, e a finalidade deste artigo 
é sugerir como a Anistia Internacional pode 
exercer seu papel para fazer isso acontecer. 

Muitas pessoas de todas as partes do 
mundo, tanto dentro do movimento da 
Anistia Internacional quanto mais além, 
contribuíram para as análises e ideias 
expressas neste ensaio. Somos gratos a cada 
uma delas por suas contribuições. A primeira 
versão deste texto foi obra de Osama Bhutta, 
David Griffiths, Gauri van Gulik e Ashfaq 
Khalfan. Esta segunda versão atualizada 
contém a contribuição adicional de Paola 
Roberta Gioffredi.

INTRODUÇÃO
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SEÇÃO I – ENTENDER A POLÍTICA 
DA DEMONIZAÇÃO

Nos últimos anos temos assistido 
à ascensão global da política da 
demonização. 

Dos EUA à Índia, do Brasil à Hungria e 
da Turquia às Filipinas, líderes políticos 
e formadores de opinião vêm habilmente 
disseminando narrativas de medo e divisão, 
explorando ansiedades e atribuindo a culpa 
por problemas sociais ou econômicos a setores 
inteiros da população. No momento em que o 
mundo procura recuperar-se da pandemia de 
COVID-19, os líderes que estão aproveitando 
a crise para ampliar seus poderes e suprimir 
os direitos humanos podem aprofundar essa 
tendência e prejudicar ainda mais as perspectivas 
de uma recuperação justa.

Essas narrativas não constituem novidade. 
Confrontados com transformações sociais 
aceleradas, líderes políticos e formadores de 
opinião sempre recorreram à tática de relegar 
adversários à condição de “outros”. 1  Hoje 
as narrativas divisivas de “nós contra eles” 
envenenam o discurso público e se normalizam 
progressivamente com a ajuda da tecnologia. 
Elas não apenas estão intensificando a 
polarização nas sociedades – promovendo a 
discriminação étnica, racial, religiosa e de gênero 
– como, cada vez mais, estão definindo a agenda 
política. 

Nas palavras de John Powell e Stephen 
Menendian, “em um mundo fustigado 
por desafios aparentemente renitentes e 
avassaladores, virtualmente todos os conflitos 
globais, nacionais e regionais estão envoltos 

em ou organizados em volta de uma ou mais 
dimensões de diferenças baseadas em grupos. 
A discriminação do outro está à base de 
disputas territoriais, violência sectária, conflitos 
militares, a propagação de doenças, a fome e a 
insegurança alimentar, até mesmo da mudança 
climática.” 2 

Os grupos que os líderes políticos demonizam 
variam conforme o contexto, mas normalmente 
incluem aqueles vistos como alvos fáceis: 
minorias religiosas; migrantes, refugiados e 
candidatos a asilo; defensores e defensoras dos 
direitos das mulheres; lésbicas, gays, bissexuais, 
transgêneros e pessoas intersexo (LGBTI),  
defensores e defensoras dos direitos humanos 
e aqueles que contestam o status quo, como 
manifestantes e ativistas climáticos. 3
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Essa demonização contínua e sistemática vem 
tendo consequências alarmantes que percorrem 
um espectro que vai desde a exacerbação da 
desigualdade, discriminação e violência até a 
limpeza étnica. O sistema de apartheid que 
excluiu o povo rohingya em Mianmar, seguido por 
ataques violentos para expulsá-los do país, e os 
esforços de reengenharia social promovidos na 
China e que têm como alvos os uigures e outros 
grupos étnicos predominantemente muçulmanos 
em Xinjiang, encerram alguns dos avisos mais 
sinistros sobre as consequências últimas da 
omissão em combater a demonização sistemática 
e de longo prazo de comunidades específicas 
com base em sua identidade. 

Em cada vez mais países, e em muitos casos 
com apoio público, líderes e formadores de 
opinião somam políticas discriminatórias 
ao enfraquecimento da cooperação e das 
normas internacionais, criticando ou ignorando 
instituições internacionais e expressando 
hostilidade aberta em relação aos direitos 
humanos. A ascensão da política de demonização 
representa um desafio profundo, possivelmente 
até uma ameaça existencial, aos mecanismos de 
direitos humanos e à própria ideia dos direitos 
humanos.

Nesse contexto, a pandemia de COVID-19 
expôs impiedosamente as falhas nos sistemas 
sociais e econômicos e as fraquezas do sistema 
internacional. A abordagem de “nós contra eles” 
adotada por muitos líderes políticos exacerbou 
as desigualdades prejudiciais preexistentes e ao 
mesmo tempo dificultou as respostas efetivas e 
pontuais à crise. A COVID-19 pôs em destaque 
os perigos enfrentados pelas comunidades e 
os indivíduos marginalizados 4 e o impacto 
potencialmente nocivo de uma falta de confiança 
nos governos e instituições.5  E ela criou  

cobertura para líderes interessados em arraigar 
e ampliar seu próprio poder às expensas dos 
direitos da população. A pandemia proporcionou 
a eles uma nova plataforma para relançar 
suas narrativas de culpabilização dos outros 
e para aprofundar a polarização que eles vêm 
fomentando há anos.

No entanto, essa experiência de crise também 
levou muitos a enxergar o mundo por outra 
ótica e reavaliar as possibilidades de construir 

sociedades justas e igualitárias. Este é um 
momento para uma nova visão que delineie 
uma recuperação sustentável que abrace a 
solidariedade e rompa as ideologias estagnadas 
do “nós contra eles”. É um momento para ação 
ousada que mostre que os direitos humanos 
são indispensáveis para todos. Este desafio 
compartilhado e sem precedentes pode ser 
convertido em uma oportunidade para acabar 
com a política divisiva do passado e aproximar as 
pessoas. 

Em Nova Délhi, Índia, 30 de agosto de 
2019, exilada tibetana grita um slogan 
em protesto em apoio aos manifestantes 
pró-democracia em Hong Hong.  
© REUTERS/Adnan Abidi

A política da demonização é o esforço intencional e sistemático de líderes políticos e outros 
formadores de opinião para marginalizar grupos de pessoas e usá-los como bodes expiatórios, 
com base em sua identidade ou suas crenças políticas. Ela é usada para conquistar, negar ou 
negociar o poder para ganho político próprio e para reforçar estruturas de poder existentes. 
Ela frequentemente assume a forma de narrativas de ódio na mídia direcionadas contra 
grupos marginalizados, criando um mecanismo perigoso de autorreforço que molda a opinião 
pública.   

Três componentes chaves da política de demonização são:

O oportunismo, que capitaliza sobre os medos irracionais e instiga as frustrações sociais e 
econômicas.  

O divisionismo, que simplifica problemas complexos da sociedade e divide a sociedade 
entre “nós” (que merecemos segurança e direitos) e “eles” (que são menos 
merecedores ou representam uma ameaça). 

A mentalidade de vítima, que leva, por exemplo, maiorias étnicas e religiosas a terem um 
sentimento falso de serem vítimas.

Muitos dos que praticam a política da demonização têm empregado abordagens 
populistas, descrevendo-se como pessoas que representam “o povo” contra o 
establishment corrupto. Seu discurso muitas vezes atribui culpa, explícita ou 
implicitamente, a um “outro”. Contudo, nem todos os populistas praticam a 
demonização, e nem todos os que o fazem são populistas. O populismo é um estilo de 
política baseado em abordagens contrárias ao establishment, que envolvem desafiar as 
elites e que podem ou não envolver a demonização de setores marginalizados. A Anistia 
Internacional não assume posição contra ou a favor do populismo. 

A POLÍTICA DA DEMONIZAÇÃO:  
O QUE É?
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1. TERRENO FÉRTIL 
PARA A POLÍTICA 
DA DEMONIZAÇÃO  

A política da demonização ganhou espaço 
grande desde 2015 e deitou raízes em 
diferentes contextos. As formas particulares 
que ela assume e as condições que 
propiciam sua proliferação variam muito 
de país a país, e existe um risco grande 
de generalizar excessivamente quando se 
procura descrever isso como fenômeno 
global. Mesmo assim, suas dimensões 
internacionais são claras, em parte porque 
os fatores que a propiciam são comparáveis 
em diferentes contextos e em parte porque 
aqueles que promovem a política da 
demonização emulam uns aos outros. 

A incerteza, a privação de direitos e a 
insatisfação presentes em muitos países 
foram fomentados e manipulados para o 
benefício eleitoral de alguns. Isso pode 
muito bem aumentar em um mundo em 

recuperação da pandemia de COVID-19, 
mas não é de hoje que políticos e partes da 
mídia exploram intencionalmente o senso 
de fragilidade das pessoas – quer ele esteja 
ligado às mudanças no poder político, à 
volatilidade financeira global, às reviravoltas 
tecnológicas, à crise climática ou a outras 
questões. Eles utilizaram tudo isso para 
alimentar sentimentos de deslocamento 
cultural e para enfraquecer a confiança 
das pessoas nas instituições políticas e no 
Estado de direito, contestando a promessa 
destes de garantir igualdade duradoura, 
estabilidade e justiça para todos.(6) 

Um tema que tem sido explorado 
extensamente (especialmente, mas não 
exclusivamente em sociedades de maioria 
branca) é a combinação de queixas 
econômicas com migração. Nos últimos dez 
anos, tornou-se cada vez mais comum e 
normalizado que, para ganhar popularidade, 
políticos culpem migrantes, refugiados 
e candidatos a asilo por dificuldades 
econômicas reais ou sentidas. Essas queixas 
frequentemente têm raízes nas experiências 
das pessoas com desigualdade, corrupção, 
estagnação econômica, exclusão do poder 

econômico e político e as falhas dos 
governos em garantir os direitos econômicos 
e sociais da população, incluindo os direitos 
ao trabalho, a um padrão de vida adequado, 
à saúde e à moradia. Essas preocupações 
subjacentes podem não ser novas, mas 
em algumas regiões do mundo foram 
acentuadas por mudanças nos mercados de 
trabalho, pela austeridade, a automação e, 
em algumas economias desenvolvidas, pela 
desindustrialização.

A pandemia de COVID-19 destacou de 
maneira nova a escala das desigualdades 
estruturais existentes, e suas consequências 
econômicas negativas podem muito bem 
exacerbar essas queixas. Já estamos 
testemunhando como ficou mais fácil para 
políticos e outros no poder instrumentalizar 
as queixas econômicas ou usá-las como 
armas. 

Os políticos há muito tempo já fomentam e 
se aproveitam de ansiedades em torno de 
segurança nacional e terrorismo, criando 
estereótipos para justificar restrições aos 
direitos humanos e a repressão generalizada 
de grupos determinados. Juntamente com a 

Boné queimado de Make America Great Again 
(MAGA) caído no chão durante protesto contra 
injustiça racial perto do local de um comício do 
presidente dos EUA, Donald Trump, em Tulsa, 
Oklahoma, EUA, 20 de junho de 2020.  
© REUTERS/Lawrence Bryant
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mídia, eles vêm gerando e reforçando um elo 
causal entre fluxos migratórios aumentados e 
níveis crescentes (reais ou percebidos como 
tais) de criminalidade e ameaças terroristas. 
O primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán 
descreveu a imigração como “o cavalo de 
Tróia do terrorismo”. 7 A imigração esteve 
à base do discurso tóxico de Donald Trump 
durante a campanha eleitoral presidencial 
dos EUA em 2016, quando ele descreveu 
mexicanos como “traficantes de drogas, 
bandidos e estupradores”. 8 Essa narrativa 
subsidiou a introdução pelo presidente 
Trump em 2018 de uma política imigratória 
de “tolerância zero”, pela qual migrantes 
indocumentados que atravessavam a 
fronteira EUA-México eram detidos na prisão 
e seus filhos colocados em abrigos ou em 
casas de acolhimento. 9 

Após ataques violentos da Al Qaeda e 
do Estado Islâmico na Bélgica, França, 
Alemanha e Turquia entre 2015 e 2017, 
políticos passaram a defender políticas 
de asilo mais rígidas, criminalizaram 
determinados atos de solidariedade por 
parte de defensores dos direitos humanos 
e organizações da sociedade civil 10 e 
passaram a visar muçulmanos. Ao tratar 
migrantes, candidatos a asilo e refugiados 
muçulmanos como se fossem terroristas, 
políticos contribuíram para reforçar a 
percepção pública de que fechar fronteiras 
nacionais é a maneira mais viável de garantir 
a segurança nacional 11 e fomentaram 
o preconceito generalizado contra 
muçulmanos. 12  

Aqueles  que promovem a política da 
demonização também já apelaram com 
êxito para as ansiedades culturais, o medo 
da perda de identidade e cultura, além 
da intranquilidade em torno das grandes 
mudanças demográficas. 13 Alguns analistas 
argumentam que ansiedades culturais estão 
à base dos projetos de demonização e que 
os políticos e a mídia mainstream mudaram 
as atitudes públicas através da racialização 
das ansiedades econômicas. 14 Por exemplo, 
nas eleições nacionais de 2018 na Itália, 
partidos antiestablishment ganharam força 
com o sentimento anti-imigrantes crescente 
em grandes segmentos da sociedade 
italiana, alimentado pela cobertura muitas 
vezes alarmista feita pela mídia da chegada 
de embarcações trazendo imigrantes que 
atravessaram o Mediterrâneo. 15 Queixas 
econômicas, medos relativos à segurança e 
sentimento negativo em relação à migração, 
tudo isso foi reunido em uma narrativa 
sobre a perda de identidade nacional e 
homogeneidade cultural.

2.  ALVOS DA 
DEMONIZAÇÃO 
 
Nos últimos anos, em muitos dos países 
mais influentes do mundo, do Brasil à 
China, Índia e Estados Unidos, assistimos ao 
fortalecimento de narrativas supremacistas 
étnicas ou religiosas 16 e da discriminação. 
Isso não se deu por acaso; é algo que 
é alimentado sistematicamente por 
políticos. 17 O racismo aberto e declarado 
está sendo cada vez mais normalizado e 
institucionalizado no discurso público. 
Os ataques do presidente Trump a quatro 
deputadas não brancas que ele acusou 
de odiarem os EUA e exortou a voltarem 
“aos lugares totalmente rotos e infestados 
de criminalidade de onde vieram” foi um 
exemplo particularmente grosseiro de 
discurso racista e misógino que tem por 
objetivo legitimar o ódio e a divisão. 18

O problema do racismo sistêmico nos 
EUA, que vem de longa data, atingiu um 
novo ponto crítico no primeiro semestre de 
2020. Uma sequência de atos de violência 
racista cometidos por forças policiais contra 
americanos negros desarmados – Ahmaud 
Arbery, Breonna Taylor e, mais recentemente, 
George Floyd – reacendeu a discussão 
sobre a discriminação estrutural no país e 
a questão da reforma da polícia nos EUA 
e no mundo.Pessoas que protestavam nas 
ruas se depararam com a mesma repressão 
e força policial excessiva contra a qual 
estavam protestando. 19 O presidente Trump 
e vários membros de sua Administração 
negam que existam problemas sistêmicos 
nos departamentos policiais americanos 
e atribuem os acontecimentos recentes a 
algumas poucas “maçãs podres” nas forças 
policiais. Além disso, em diversas ocasiões 
o presidente Trump usou de linguagem 
antagonizante e violenta para dirigir-se aos 
manifestantes. 20 Suas ações visam agradar 
aos supremacistas brancos, correm o risco 
de mobilizá-los mais ainda e de exacerbar 
a polarização em torno dos problemas de 
justiça social sistêmicos no país há anos.

Quando a crise da COVID-19 começou, 
sentimentos anti-chineses e antiasiáticos 
explodiram em todo o mundo. 21 O uso 
constante de linguagem culpabilizante 
e a normalização dessa linguagem por 
parte de líderes e formadores de opinião 
criou terreno fértil para tais episódios de 
racismo e xenofobia. O fato de o presidente 
Trump e membros de sua Administração 
terem rotulado a COVID-19 de “o virus 

chinês” carrega uma insinuação de culpa 
que é difícil separar da intensificação do 
sentimento anti-chinês e antiasiático nos 
EUA.22 E na França, Alemanha, Grécia, 
Itália e Espanha, políticos anti-imigrantes 
se voltaram ao velho chavão das minorias 
étnicas e dos migrantes como sendo 
portadores de doenças para justificar sua 
posição. 23

Pessoas em trânsito (migrantes, refugiados 
e pessoas que buscam asilo) têm sido 
alvos constantes de demonização em 
todo o mundo, não apenas na Europa e 
Estados Unidos. Da Austrália à África do 
Sul, figuras políticas fazem declarações 
generalizadas dizendo que a migração vai 
“inundar a maioria”, diluir a identidade 
cultural e religiosa do país, solapar os 
“valores nacionais”, enfraquecer o Estado 
de bem-estar social e criar novos riscos à 
segurança.24

Além dessas narrativas racistas, políticas 
xenófobas e discriminatórias vêm sendo 
adotadas com frequência crescente. As 
chamadas leis “anti-guetos” promulgadas na 
Dinamarca em 2018 constituem um exemplo 
disso. Ao forçar a assimilação de migrantes 
“não ocidentais” que vivem em bairros de 
baixa renda e impor sanções rígidas sobre 
aqueles que não cumprem a determinação, 
essas medidas exacerbam a marginalização e 
a desigualdade. 25 A pandemia de COVID-19 
facilitou essa tendência. Em vários países 
europeus, por exemplo, as medidas de 
“lockdown” implementadas impactaram 
desproporcionalmente os indivíduos e grupos 
de minorias étnicas, que foram sujeitos 
a violência, verificações de identidade 
discriminatórias, quarentenas forçadas e 
multas.26

Nos últimos anos, os níveis de crimes de 
ódio contra minorias étnicas e religiosas 
subiram vertiginosamente em países como 
Índia 27, Mianmar 28, Reino Unido 29 e 
Estados Unidos. 30 De modo semelhante, 
os crimes de ódio contra pessoas por causa 
de sua identidade de gênero e orientação 
sexual vêm aumentando em vários países, 
incluindo Rússia, Turcomenistão e 
Ucrânia.31

O ódio em relação a minorias religiosas 
e étnicas e a povos indígenas aumentou 
fortemente na última década.32 Ao 
inventar e alimentar preocupações 
identitárias e de segurança, líderes 
frequentemente alimentam essa hostilidade 
intencionalmente. Por exemplo, no mais 
recente Índice de Hostilidades Sociais do 
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Pew Research Centre, a Índia figura como o 
país que tem o mais alto nível de hostilidade 
social em relação a minorias religiosas.33 Isso 
pode ser atribuído aos problemas estruturais 
de longa data do país, como a ausência 
de leis adequadas contra crimes de ódio, 
a impunidade histórica dos responsáveis 
por esses crimes e a debilitante política de 
castas. Nos últimos anos, o ressurgimento da 
ideologia Hindutva, que visa a construção de 
uma nação hindu, exacerbou mais ainda as 
hostilidades sociais em relação às minorias 
religiosas. Em 2019, Narendra Modi, do 
Partido Bharatiya Janata (BJP), conquistou 
um segundo mandato de primeiro-ministro 
com base numa plataforma agressiva que 
coloca os hindus em primeiro lugar. Sob 
sua direção, as tensões interreligiosas 
subiram tremendamente; 90% dos crimes 
de ódio religioso nos últimos dez anos 
ocorreram desde sua chegada ao poder em 
2014 e tiveram como alvos principalmente 
muçulmanos e cristãos.34 Um dos 
exemplos mais recentes disso foi apontar 
os muçulmanos como responsáveis pela 
epidemia de COVID-19 no país.35 

Na China, em consonância com a luta 
contra os chamados “três males” – 
terrorismo, separatismo e extremismo 
religioso --, o governo vem retratando a 
detenção em massa de uigures e outros 
muçulmanos turcomanos na província de 
Xinjiang como uma maneira inovadora e 
efetiva de combater uma suposta ameaça 
terrorista.36 A Anistia Internacional e 
outras organizações de direitos humanos 
vêm há alguns anos documentando 
uma escalada sistemática das violações 
dos direitos humanos da população 
muçulmana de Xinjiang, uma perseguição 
institucionalizada em escala que não era 
vista na China havia décadas. A política 
chinesa em Xinjiang é implementada 
através da detenção em campos, onde a 
tortura e outros maus-tratos são empregados 
para “transformar por meio da educação”; 
um regime de vigilância rígida, detenções 
arbitrárias e a imposição de restrições à 
liberdade de religião e pensamento. 37 Esse 
projeto de demonização em escala industrial 
criou um precedente global chocante e 
perigoso.

Os ataques do 11 de setembro de 2001 
nos EUA e, mais tarde, a chamada “crise 
dos refugiados” de 2015-16, foram 
instrumentalizados por políticos e a mídia 
de maneiras que levaram o sentimento 
antimuçulmano a se exacerbar fortemente 
na América do Norte e na maior parte da 
Europa e a ressurgir em vários países do sul 
e leste da Ásia. Nas palavras de Aristotle 
Kallis:

“O discurso islamofóbico da direita radical 
vem ficando mais e mais onipresente, mais 
radical em seu teor, mais extremo em seu 
escopo e mais potente em seu alcance... 
Sobretudo, porém, a islamofobia, assim 
como o antissemitismo no entreguerras, 
parece ter se normalizado tão amplamente 
que enfraqueceu posições arraigadas 
e ativou medos localizados dentro do 
chamado mainstream político e social. 
Nesse processo, a direita radical tem atuado 
como a quebradora de tabus e a arqui-
normalizadora da islamofobia, transpondo 
fronteiras conflitantes entre as margens 
extremas do sistema político e o coração 

Refugiados rohingyas são 
evacuados por moradores locais 
no litoral de Aceh do Norte, 
Indonésia, 25 de junho de 2020. 
© Antara Foto/Rahmad/Reuters
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do centro supostamente liberal. Quando se 
trata de islamofobia, a direita radical tem 
empurrado a porta semiaberta da visão 
convencional dominante.” 38

Novamente, vale destacar que o discurso 
racista ocorre em todo o espectro político.

Atiçar as chamas do sentimento 
antimuçulmano virou um componente 
básico da caixa de ferramentas dos políticos 
que atrelam a política de demonização. 
39 Sobram exemplos disso em todo o 
mundo: da proibição dos véus que cobrem 
completamente o rosto de mulheres adotada 
em uma série de países europeus, incluindo 
a Áustria, Bélgica, Dinamarca, França e 
Holanda, 40 até a medida decretada pelo 
presidente Trump proibindo o ingresso no 
país de passageiros vindos de determinados 
países 41; da declaração do político italiano 
Matteo Salvini de que “se não retormarmos 
o controle de nossas raízes, a Europa 
vai virar um califado islâmico” 42 até as 
declarações discriminatórias do primeiro-
ministro britânico Boris Johnson sobre 
mulheres muçulmanas que usam véus que 
cobrem o rosto completamente, declarações 
que coincidiram com uma onda de crimes 
de ódio antimuçulmano no país; 43 e desde 
a líder de facto de Mianmar, Aung San Suu 
Kyi, lamentando a população muçulmana 
crescente 44 até a introdução pelo governo 
do primeiro-ministro Narendra Modi de 
uma lei que restringe a cidadania indiana 
de migrantes vindos do Afeganistão, 
Bangladesh e Paquistão aos que não são 
muçulmanos. 45 Os efeitos das narrativas 
tóxicas desses líderes em relação a 
muçulmanos, além de suas medidas 
políticas abertamente discriminatórias, 
constituem demonização e discriminação 
contra milhões de pessoas. 

Uma nova onda de atos de violência 
e ódio contra judeus e/ou instituições 
comunitárias e religiosas judaicas vem 
atingindo múltiplos países na Europa 
46 e os EUA 47 nos últimos anos. Como 
afirma Ruth Wodak: “Os sentimentos 
antimuçulmanos não tomaram o lugar dos 
sentimentos antissemitas; pelo contrário,as 
duas coisas frequentemente ocorrem 
juntas”. 48 Segundo especialistas, este 
ressurgimento do antissemitismo revela 
uma convergência de visões de ambos 
os lados do espectro político, incluindo 
nos EUA e na Europa. Partidos de direita 
e nacional-conservadores, por exemplo 
na Hungria e Polônia, vêm descrevendo 
judeus como uma ameaça cosmopolita à 
identidade nacional. No outro extremo do 

espectro político, alguns políticos e grupos 
de esquerda associam judeus à oligarquia 
econômica ou à conduta do Estado de 
Israel. Um discurso anti-judaico parece 
estar sendo cada vez mais adotado, logo 
normalizado, por políticos convencionais 
de ambos os lados do espectro político.49  
Acontecimentos como o massacre a tiros 
na sinagoga de Pittsburgh, nos EUA, 
em 2018, a depredação do cemitério 
judaico Basateen no Cairo, Egito, em 
2018, e a sequência de atos contra 
comunidades judaicas em Paris em 
2019, além de outras expressões menos 
visíveis de antissemitismo, 50 revelam 
como essa normalização está incentivando 
aqueles que propagam o ódio contra 
judeus e levando comunidades judaicas 
a se sentirem cada vez mais visadas e 
inseguras. 51

A discriminação, violência e perseguição 
sistemática contra cristãos também vem 
crescendo no Oriente Médio e África, em 
países como Argélia, Egito, Etiópia, Irã, 
Iraque, Quênia, Líbia, Mali, Mauritânia, 
Marrocos, Nigéria, Arábia Saudita, Somália, 
Sudão e Síria, 52 e em toda a Ásia, por 
exemplo na China, Índia, Indonésia, 
Mianmar, Coreia do Norte e Sri Lanka. 53

Além disso, muitos políticos e figuras 
públicas vêm disseminando narrativas 
tóxicas contra os avanços na igualdade de 
gêneros. Eles retratam os avanços no respeito 
pelos direitos de mulheres e pessoas LGBTI 
como ameaças aos valores ou identidade 
religiosa “tradicionais”. “Ideologia de 
gênero” é um chavão abrangente que 
vem servindo de base para uma narrativa 
perturbadoramente efetiva e uma 
convocatória para que sejam atacados os 
avanços dos direitos humanos relacionados 
a gênero e sexualidade nas últimas décadas, 
desde o acesso ao aborto até a igualdade 
de gênero, os direitos LGBTI e a educação 
sexual abrangente. 54 Por exemplo, em 
2017 o Ministério da Educação do Paraguai 
tirou do currículo escolar nacional todos os 
materiais ligados a “gênero” 55, e em 2019 
um município paraguaio proibiu uma marcha 
pelos direitos LGBTI, alegando que era 
considerada contrária à “moral pública”. 56 
Em 2016, o Acordo de Paz na Colômbia foi 
rejeitado por voto público após acusações 
de que a “ideologia de gênero” teria sido 
“embutida” nele. 57

Na Europa, campanhas antigênero foram 
lançadas para mobilizar o público na 
Espanha (em 2004, contra um projeto de 
lei permitindo o casamento entre pessoas 

do mesmo sexo), Croácia (2006, contra 
a educação sexual), Itália (2007, contra 
a união civil de pessoas do mesmo sexo), 
Eslovênia (2009, contra a igualdade 
no casamento) e França (2012, contra 
o casamento entre pessoas do mesmo 
sexo). 58 Os debates sobre “ideologia de 
gênero” começaram na Polônia em 2012, 
em oposição à ratificação da Convenção 
do Conselho da Europa sobre a prevenção 
e o combate à violência contra mulheres 
e a violência doméstica (Convenção de 
Istambul). 59 Em 2018, a Bulgária não 
ratificou a Convenção de Istambul depois 
de sua Corte Constitucional declarar a 
convenção anticonstitucional pelo fato 
de conter o termo “gênero”. 60 Seguindo 
esse exemplo, em 2020 o Parlamento da 
Eslováquia votou contra a ratificação. 61 
E, em vários países europeus, aqueles que 
abraçam a política da demonização estão 
visando acadêmicos e universidades que 
promovem estudos de gênero, retratando 
esses estudos como uma ameaça à “família 
natural” e uma ferramenta de propaganda 
para a doutrinação de estudantes jovens. 62

A demonização de profissionais como 
assistentes sociais, professores de educação 
em sexualidade e funcionários de clínicas 
de aborto, além da desinformação sobre 
os direitos à saúde sexual e reprodutiva, 
também fazem parte da ofensiva contra 
os avanços na igualdade de gênero que 
estão em curso na Europa e nas Américas. 
Na Bulgária, por exemplo, organizações 
não governamentais (ONGs) e assistentes 
sociais foram acusados de sequestrar 
crianças para dá-las para adoção por 
casais gays na Noruega. 63 Na Espanha, 
sexólogos foram ameaçados por grupos 
religiosos e anti-direitos humanos por 
fazer palestras em faculdades públicas 64, 
e um deputado do partido Vox ofereceu 
ultrassonografias a mulheres diante de 
clínicas para dissuadi-las de fazer abortos. 
65 No contexto da pandemia de COVID-19, 
grupos antifeministas nos EUA saudaram 
os lockdowns como uma oportunidade 
para mulheres “voltarem” a exercer seus 
papéis “tradicionais” em casa, e em várias 
partes do mundo muitos políticos e ativistas 
saudaram a paralisação de debates chaves 
sobre direitos das mulheres decorrente da 
emergência da COVID-19. 66 
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3. A POLÍTICA DA 
DEMONIZAÇÃO 
DEITA RAÍZES

Embora a política da demonização não seja 
novidade, nos últimos anos um número 
crescente de líderes políticos vem ativa e 
sistematicamente propagando narrativas 
de demonização em benefício político 
próprio, cada vez mais definindo a agenda. 
Eles vêm usando essas narrativas para 
reforçar sua legitimidade e capacidade 
de mobilização de diferentes grupos 
demográficos, encorajando outros a seguir 
seu exemplo.

Temos assistido à volta de líderes ditos 
“homens fortes” – e eles são na maioria 
homens.  Roger Eatwell identificou quatro 
características dos chamados “líderes 
carismáticos” que contribuem para seu 
sucesso e popularidade eleitoral: missão 
radical (eles se apresentam como sendo 
a encarnação de uma missão especial), 
presença pessoal (confiança e atenção 
para sua imagem), hierarquia simbiótica 
(eles se retratam como pessoas comuns) 
e narrativas binárias de demonização 
(visando “inimigos” internos ou externos). 
67 Essas características são vistas em 
muitos dos líderes “homens fortes” de 
hoje. Quer sejam ideólogos convictos, 
nacionalistas acirrados ou oportunistas, 
eles propõem soluções simplistas e 
extremas a problemas sociais complexos. 
Muitos políticos desse viés vêm 
enfraquecendo os controles e contrapesos, 
como a independência do Judiciário e 
outras salvaguardas que protegem grupos 
marginalizados contra a discriminação e 
outras violações de seus direitos.

Tendências e ideias autoritárias estão 
emergindo em vários países. 68 Em países 
como Hungria e Turquia, a balança do 
poder pendeu fortemente para o lado do 
Executivo,  permitindo o fortalecimento 
do governo e do culto ao “homem forte”. 
69 Essa tendência parece estar em alta. 
A pandemia de COVID-19 proporcionou 
a líderes pelo mundo afora um pretexto 
para se apossarem de mais poder. Em 
nome de um bem maior, ou seja, de 
proteger a saúde pública, eles vêm usando 
legislação emergencial para promulgar 
medidas ou leis para restringir os direitos 
humanos para além do que é permitido 
pela lei internacional, e sem quaisquer 

salvaguardas para assegurar a proteção dos 
direitos humanos. 

Na Hungria, por exemplo, o governo 
intensificou seus esforços para enfraquecer 
o Estado de direito, introduzindo uma 
lei emergencial que permite ao primeiro-
ministro governar por decreto, sem revisão 
alguma e por tempo indeterminado. A 
Administração Orbán tem utilizado isso 
como oportunidade para promover sua 
agenda “antigênero”, apresentando ao 
Parlamento um projeto de lei que proíbe 
por lei o reconhecimento de gênero 
de pessoas transgênero. No contexto 
da duplicação dos níveis de violência 
doméstica durante o lockdown da 
COVID-19, o Parlamento húngaro também 
declarou que não vai ratificar a Convenção 
de Istambul. 70 

Sob o manto ocultador da crise da 
COVID-19, a Polônia tentou aprovar às 
pressas dois projetos de lei altamente 
controversos que proíbem o aborto e 
criminalizam a educação sexual. 71 Nas 
Filipinas, o presidente Duterte ordenou 
a policiais e militares que “atirem 
para matar” contra “desordeiros” que 
promovem protestos durante a quarentena. 
72 No Camboja, a recém-proposta Lei de 
Estado de Emergência é uma tentativa 
flagrante de apossar-se de mais poder, 
buscando manipular a crise da COVID-19 
de modo a enfraquecer gravemente os 
direitos humanos. 73 Além de tudo isso, 
alguns governos vêm adotando medidas 
desproporcionais de vigilância digital, sob 
a desculpa de rastrear a disseminação 
do vírus, sem salvaguardas adequadas 
ou cláusulas de caducidade, o que deixa 
aberta a possibilidade de abusos dos 
direitos no futuro. 74

Nos últimos anos os líderes vêm ficando 
mais estratégicos em sua retórica, jogando 
direitos e comunidades uns contra os 
outros. Por exemplo, Matteo Salvini, líder 
do partido italiano Liga, tem atacado 
comunidades muçulmanas em nome da 
igualdade de gênero. Em alguns casos, 
grupos racistas moderaram sua imagem 
para parecerem mais “aceitáveis”, 
construíram redes de ativistas e think-
tanks 75 e desenvolveram veículos de 
jornalismo ou um perfil forte nas redes 
sociais para “promover” suas posições. 76 
Eles criaram um ambiente em que políticos 
mais  convencionais fazem uso de parte de 
suas mensagens políticos, normalizando 
elementos menos abertamente xenófobos 
de suas mensagens. 

Líderes que empregam discursos e 
políticas excludentes apoiam e citam uns 
aos outros em tom aprovador, reforçando-se 
mutuamente e reforçando as mensagens 
uns dos outros. O primeiro-ministro 
Orbán dirigiu-se a Matteo Salvini como 
seu “colega combatente” na luta pela 
“preservação do legado cristão europeu e 
contra a migração”. 77 O presidente Trump 
expressou constantemente seu apoio a 
líderes como o primeiro-ministro Modi, 
o presidente Bolsonaro e o presidente 
Duterte, sendo elogiado também por 
eles. 78 Recentemente também foram 
feitas tentativas de construir alianças 
transnacionais, embora elas não tenham 
tido êxito até agora. 79

Nesse contexto, as autoridades públicas 
em muitos casos vêm optando por silenciar 
vozes discordantes, com isso levando uma 
cultura do medo a deitar raízes. Cada 
vez mais elas vêm silenciando ou criando 
consequências negativas para aqueles 
que contestam a repressão dos grupos 
demonizados. Os ataques a defensores 
e defensoras dos direitos humanos e 
a organizações da sociedade civil vêm 
aumentando em todo o mundo. 80 O 
controle do Estado sobre a mídia vem 
aumentando, mesmo em países com uma 
imprensa relativamente livre, como a Índia 
e os EUA. 81 As autoridades em muitos 
países, do Egito ao Irã e à Venezuela, têm 
um longo histórico de silenciar protestos 
violentamente para sufocar vozes críticas. 
Esse “manual de estratégias” vem sendo 
adotado mais amplamente, incluindo no 
Chile e em Hong Kong. 82 

A supersimplificação e a natureza cada 
vez mais binária dos debates sociais 
complexos em torno da migração 
favoreceram, de modo geral, aqueles que 
propagam mensagens anti-imigratórias e 
declaradamente racistas ou xenófobas. Em 
vários países europeus, incluindo Croácia, 
França, Grécia, Itália, Malta, Espanha 
e Suíça, 83, além da Austrália 84 e dos 
EUA, 85, pessoas que procuram proteger 
os direitos de refugiados e migrantes 
são criminalizadas, com frequência 
crescente. As poucas vozes que buscam 
apresentar uma visão positiva convincente 
da migração e da proteção de refugiados, 
incluindo no movimento de direitos 
humanos ou entre líderes políticos, têm 
sido fortemente estigmatizadas e em 
muitos casos reprimidas.

Muitos líderes optaram por explorar o 
sentimento de incerteza e medo das 



Policiais usando viseiras 
inspecionam motoristas num 
checkpoint de quarentena em 
Marikina, Região Metropolitana de 
Manila, Filipinas,  
2 de abril de 2020.  
© Ezra Acayan/Getty Images
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pessoas durante a crise de COVID-19. 
Alguns estão instrumentalizando as 
medidas emergenciais adotadas para 
prevenir a difusão de desinformação 
intencional ou não intencional sobre a 
pandemia, aproveitando-as para calar 
críticos reais e vozes dissidentes, restringir 
a liberdade de expressão e dificultar o 
acesso das pessoas a informações precisas 
e pontuais, algo que constitui um aspecto 
chave do direito à saúde. Em março de 
2020, por exemplo, as autoridades russas 
aprovaram emendas ao Código Criminal 
e ao Código de Delitos Administrativos, 
introduzindo penalidades criminais pela 
“disseminação pública de informação 
sabidamente falsa” no contexto de 
emergências e penalidades administrativas 
para veículos noticiosos que publicam tais 
informações. 86

A lei emergencial da Hungria prevê até 
cinco anos de prisão para os condenados 
por causar alarme público ou criar entraves 
aos esforços do governo para controlar a 
pandemia, difundindo informação falsa. 87 
A lei emergencial provisória do Camboja 
prevê poderes desproporcionais e sem 
precedentes, incluindo medidas para 
conduzir vigilância de todos os meios de 
telecomunicações “usando qualquer meio 
necessário”, além do poder de proibir 
ou limitar “a distribuição de informação 
que possa amedrontar o público, provocar 
agitação ou impactar negativamente a 
segurança nacional ou provocar confusão 
na resposta ao estado de emergência”. 88 
Da Índia à Turquia, da China à Venezuela 
e de Singapura à Tunísia, jornalistas, 
blogueiros e fiscalizadores estão sendo 
visados, intimidados e detidos por 

alegadamente difundir “fake news”. 89 

As demonizações se beneficiam da 
discriminação promovida pelos meios de 
comunicação de massa, remontando a 
várias décadas. Esses veículos de imprensa 
ajudaram a criar narrativas que tornam 
mais fácil para os políticos visarem grupos 
específicos e limitarem a margem de 
manobra de seus adversários. Por exemplo, 
veículos de imprensa pertencentes a 
Rupert Murdoch na Austrália, Reino Unido 
e EUA têm constantemente disseminado 
o medo de refugiados, migrantes e 
muçulmanos. 90 O papel das plataformas 
de mídia social na mobilização do ódio se 
baseia num alicerce erguido ao longo de 
décadas por veículos tradicionais da mídia 
impressa, televisão e rádio. Corporações 
tecnológicas também vêm exercendo um 
papel chave na exacerbação da polarização 
política e ideológica, criando um espaço 
ideal para a política da demonização 
crescer e se fortalecer. A hegemonia 
global e o alcance mundial de plataformas 
online como Facebook e Google significam 
que elas formam uma parte crucial de 
um sistema que amplifica as narrativas 
demonizantes e lhes dá condições de 
alcançar as plateias mainstream.

A segregação política crescente e a 
ascensão do preconceito e ódio nas redes 
sociais contra grupos marginalizados e 
oprimidos e contra mulheres 91 não são 
obra do acaso. Elas são, em parte, uma 
consequência do modo como algoritmos 
filtram as experiências online dos usuários. 
92 As grandes plataformas de mídia social 
recomendam e promovem novos conteúdos 
com base em processos algoritmicos 

opacos para determinar o que vai mobilizar 
mais os usuários. Como as pessoas têm 
tendência maior a clicar sobre materiais 
sensacionalistas ou incendiários, os 
chamados “motores de recomendação” 
dessas plataformas podem jogar seus 
usuários dentro de uma chamada “toca do 
coelho” de conteúdos tóxicos. 93 Além do 
papel desempenhado pelos algoritmos em 
elevar os níveis de preconceito e ódio, as 
empresas de tecnologia em muitos casos 
não enfrentaram o problema dos discursos 
de ódio em suas plataformas. 94 

É claro que o sensacionalismo na grande 
mídia não é um fenômeno novo e não 
se limita à internet. Mas os motores 
de recomendação das redes sociais 
vão muito além do ditado segundo o 
qual “se sangrou é manchete”. Elas 
podem sistematicamente privilegiar 
conteúdos demonizantes, incluindo 
teorias conspiratórias, misoginia e 
racismo, para manter as pessoas atentas 
para suas plataformas pelo maior tempo 
possível e criar câmaras de eco que dão 
a aparência de repercussão a ideias 
tóxicas. Por exemplo, um estudo sobre 
a disseminação do preconceito anti-
refugiados no Facebook constatou que 
“os crimes de ódio contra refugiados 
aumentam desproporcionalmente em 
áreas onde o uso do Facebook é maior 
durante períodos de forte preconceito 
anti-refugiados online”. 95 Uma missão 
de investigação da ONU em Mianmar 
destacou que antes e durante a crise 
dos rohyngias, “o Facebook tem sido um 
instrumento útil para aqueles que buscam 
disseminar o ódio, em um contexto em 
que, para a maioria dos usuários, o 
Facebook é a internet”. 96 Do mesmo 
modo, vários estudos já demonstraram 
que os algoritmos da plataforma YouTube, 
pertencente ao Google, privilegiam 
conteúdos falsos e incendiários.97

O escândalo Facebook-Cambridge 
Analytica, em que dados dos perfis de 
Facebook de 87 milhões de pessoas 
foram colhidos e usados para micro-visar 
e manipular pessoas para finalidades de 
campanhas políticas, chamou a atenção 
para a capacidade das maiores plataformas 
tecnológicas de influenciarem pessoas 
nessa escala – e o risco de uso abusivo 
ser feito delas. Apesar de chocante, 
isso foi apenas a ponta do iceberg, uma 
extensão lógica do mesmo modelo de 
extração de dados e análises inerente 
aos negócios do Facebook e do Google. 
Isso levanta questões importantes sobre 
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as responsabilidades de empresas 
de tecnologia em matéria de direitos 
humanos, devido ao desenvolvimento 
desses algoritmos e à sua coleta e análise 
dos dados de usuários. 98 

O fenômeno da desinformação online está 
ligado a isso. Plataformas digitais são 
utilizadas taticamente para disseminar 
informação falsa com o objetivo único de 
manipular opiniões, comportamentos e 
escolhas em escala enorme. 99 

Nos últimos meses a postura negacionista 
do presidente Bolsonaro em relação à 
COVID-19 sem sendo sustentada pela 
propagação de informações falsas e 
enganosas online sobre os sintomas, 
riscos e curas do vírus, e também pelo 
encorajamento de comportamentos de risco. 
Uma Comissão Parlamentar está conduzindo 
um inquérito sobre perfis online que 
difundem desinformação ligada à pandemia, 
perfis esses provavelmente coordenados 
por uma estrutura ligada ao gabinete 
presidencial. 100 A abordagem de Bolsonaro 
não apenas levou a uma resposta desigual 
e insuficiente à crise de saúde, como 
também resultou no aumento da polarização 
e níveis intensificados de insatisfação e 
desconfiança social que estão impelindo o 
país para a beira de uma crise política. 101 

O aplicativo de mensagens instantâneas 
WhatsApp também é usado amplamente 
para circular notícias falsas e conteúdos 
incendiários com o potencial de exacerbar 
divisões e mudar as escolhas políticas 
das pessoas. Foi esse o caso tanto na 
campanha eleitoral presidencial do Brasil 

em 2018 quanto na campanha para a 
eleição geral na Índia em 2019. 102

O uso de plataformas digitais para difundir 
informação falsa está intensificando a 
polarização ideológica e incentivando 
a promoção do ódio, violência e 
discriminação.103 No entanto, apesar dos 
chamados constantes de mecanismos 
internacionais de direitos humanos e 
organizações da sociedade civil, estas 
corporações continuam a descumprir sua 
responsabilidade de respeitar os direitos 
humanos. 104

4. CONSEQUÊNCIAS 
PARA OS DIREITOS 
HUMANOS 

A política da demonização cria muitas 
ameaças aos direitos humanos em todo o 
mundo, de maneiras múltiplas e complexas. 
Destacamos a seguir quatro desafios 
particulares que aparecem.

O DESAFIO DA UNIVERSALIDADE:  
A REJEIÇÃO SELETIVA DOS DIREITOS 
HUMANOS 

Poucos líderes criticam diretamente a 
estrutura dos direitos humanos em sua 
totalidade, mas muitos criticam, sim, a 
ideia de direitos especificos para grupos 
específicos de pessoas e atacam as 
instituições criadas com a finalidade de 
proteger direitos.

Aqueles que trabalham com direitos 
humanos são há muito tempo associados 
por seus detratores com valores ou agendas 
estrangeiros, manifestações de uma elite 
internacionalista ou expressões de uma 
visão de mundo globalizada que seria 
indesejável ou mesmo perigosa. Narrativas 
como estas estão em ascensão na maioria 
das regiões e, cada vez mais, em países 
que tradicionalmente se enxergaram como 
protetores dos direitos humanos. Por exemplo, 
a Dinamarca, uma das iniciadoras originais 
da Convenção sobre Refugiados, contestou 
o próprio conceito de tal convenção e 
questionou se o espectro integral de direitos 
se aplica a refugiados e migrantes. 105 Hoje 
os direitos humanos são frequentemente 
retratados como um mecanismo para frustrar 
interesses  nacionais ou proteger criminosos 
ou terroristas. Chama a atenção o fato de 
que, nas Filipinas, defensores dos direitos 
humanos tenham sido vilipendiados como 
“protetores de demônios”. 106

Propostas controversas para rever e reformar 
todo o conceito de direitos humanos, 
tanto na política pública quanto no mundo 
acadêmico, vêm emergindo como um novo 
desafio. Em julho de 2019 o Departamento 
de Estado dos EUA criou uma Comissão de 
Direitos Inalienáveis encarregada de oferecer 
“uma nova visão dos direitos humanos” e 
propor “reformas do discurso dos direitos 
humanos nos pontos em que ele divergiu 
dos princípios fundadores de nossa nação 
sobre lei natural e direitos naturais”. 107 
Membros da Comissão já se manifestaram 
anteriormente contra conjuntos estabelecidos 
de direitos, como os direitos reprodutivos, 
das pessoas LGBTI e das mulheres. 108

Ação de solidariedade 
da Anistia Internacional 
Espanha, Madri,  
julho de 2017.  
© Xavier Gil Dalmau

Em Lahore, Índia, 
ONG Justajoo, 
sediada na cidade, 
fornece assistência 
alimentar emergencial 
a comunidades 
necessitadas, maio de 
2020. © Ema Anis
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A crise da COVID-19 representa uma 
tempestade perfeita para os líderes políticos 
que vêm semeando o ódio e divisões nos 
últimos anos. Um momento de emergência 
global e incerteza ampla, em que as 
pessoas se sentem vulneráveis e precisando 
de proteção e respostas claras, pode ser 
explorado para apresentar os direitos 
humanos e a saúde pública como uma 
escolha do tipo “ou uma coisa, ou outra”. 
No entanto, a COVID-19 mostrou como 
os direitos econômicos e sociais – como 
o direito à saúde, segurança no emprego, 
segurança no local de trabalho e condições 
de trabalho justas – são cruciais para a 
segurança e resiliência humana.

Outro elemento comum das políticas de 
demonização é a tentativa de deslegitimar 
instituições nacionais e internacionais 
criadas para salvaguardar os direitos 
humanos, como a Corte Europeia de Direitos 
Humanos, a Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos, a Corte Interamericana 
de Direitos Humanos, 109 a Corte Africana de 
Direitos Humanos e dos Povos, 110, o Tribunal 
Penal Internacional (TPI) 111 e a Organização 
Mundial de Saúde. 112 Uma linha de ataque 
comum é afirmar que essas instituições 
representam as agendas de outros países 
ou de elites e evocar defesas nacionalistas 
baseadas na soberania.113

O DESAFIO DA SOLIDARIEDADE:  
A POLÍTICA SUPREMACISTA DEFINE  
A AGENDA 

A agenda da demonização não é um 
projeto político na qual o grande público 
é um participante passivo. Pelo contrário, 
os líderes que empregam a política de 

demonização e argumentam que ela é 
necessária para “cuidarmos da nossa gente 
em primeiro lugar” gozam de apoio popular 
significativo.

Em todo o mundo, muitos políticos que 
tradicionalmente deram apoio aos direitos 
humanos vêm demonstrando falta de 
liderança e visão em suas respostas à 
ascensão da política de demonização. 
Faltou a eles a coragem de defender suas 
convicções, e isso tem contribuído para a 
visão de que faltam alternativas às narrativas 
de demonização que alegam falar “em nome 
do povo”. Alguns potenciais adversários 
recuaram (por vontade própria ou não) para 
uma postura defensiva, permitindo que as 
narrativas de demonização definam a agenda. 
Outros absorveram partes dessas narrativas 
– desde o afrouxamento das proteções 
contra o discurso do ódio, na Austrália, até 
o endurecimento dos controles de imigração 
na Europa, 114 passando por negociar acordos 
internacionais altamente problemáticos, como 
o acordo fechado pela União Europeia com 
a Turquia sobre refugiados 115 e o acordo da 
Itália com a Líbia. 116 

As visões supremacistas podem ter um 
renascimento no mundo pós-COVID-19, 
mas a crise deixou seus limites claramente 
expostos. Ela mostrou como o destino dos 
países está profundamente interligado e que 
cooperação e solidariedade internacionais 
são cruciais para responder a crises globais. 
Se quisermos uma recuperação sustentável, 
ninguém pode dar-se ao luxo de cuidar “da 
nossa gente em primeiro lugar”.

Desde o surgimento da COVID-19 também 
vimos como os direitos humanos podem ser 

parte da solução, se os países aprofundarem 
e ampliarem suas obrigações de cooperação 
e assistência internacional, previstas nos 
direitos humanos. 117 Enquanto alguns 
países impuseram restrições comerciais à 
importação e exportação de commodities 
essenciais, que têm incluido equipamentos de 
proteção individual e outros artigos cruciais 
para combater os efeitos da pandemia, 
vários países vêm trabalhando para fornecer 
materiais e recursos a outros. 118 Bancos de 
desenvolvimento e instituições financeiras 
internacionais, incluindo instituições 
multilaterais, também responderam aos 
desafios colocados pela pandemia de 
COVID-19. 119 Mas eles e os países mais 
economicamente poderosos precisam fazer 
muito mais para enfrentar o desafio, incluindo 
cancelar a dívida dos países mais pobres 
do mundo, aumentar os investimentos em 
proteções de saúde e sociais e eliminar 
gradualmente o uso de combustíveis fósseis, 
para assegurar uma recuperação justa e 
sustentável da pandemia. 120 

O DESAFIO DAS PRIORIDADES: DIREITOS 
HUMANOS VS. SEGURANÇA  
E A ECONOMIA 

A demonização de narrativas e ações 
frequentemente é baseada no argumento 
de que as exigências da segurança e do 
desenvolvimento – e possivelmente, no 
mundo pós-COVID-19, da saúde pública 
– requerem que os direitos humanos 
sejam restritos. Com frequência, políticos 
presumem como fato dado que as 
preocupações de segurança e econômicas, 
que muitas vezes são legítimas e têm o 
respaldo popular, exigem que se limitem 
os direitos humanos e têm primazia sobre 

Organização Juvenil Wasanii Sanaa, em Kiberi, 
Quênia, a maior favela da África. Esse grupo de 
ativistas jovens divulga a importância da esperança e 
dos direitos humanos, por meio de evento de teatro, 
poesia e dança cheio de ação. 8 de maio de 2018.  
© Amnesty International
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as considerações de direitos humanos, em 
um jogo de soma zero (em que um lado 
fica com tudo e o outro com nada).São 
sobretudo os grupos e pessoas que sofrem 
discriminação que arcam com o peso maior 
dessas limitações. Nas discussões sobre 
segurança ou desenvolvimento, os direitos 
humanos frequentemente são marginalizados 
ou retratados como um inconveniente, uma 
indulgência a ser superada.

Em alguns países, a agenda de segurança – 
quer seja retratada como sendo a proteção 
da segurança nacional ou a prevenção da 
criminalidade – é baseada na ideia implícita 
de que as populações precisam ser protegidas 
contra segmentos inteiros de pessoas, com 
base na identidade delas. O contraterrorismo 
virou uma maneira altamente efetiva de 
acobertar a limitação dos direitos humanos, 
incluindo os direitos à liberdade de expressão, 
associação e reunião pacífica. Por exemplo, 
o Egito lançou uma onda de repressão aos 
direitos de pessoas identificadas como tendo 
vínculos com a Irmandade Muçulmana, 
retratando-as como sendo uma ameaça à 
segurança nacional. 121 Na França, o estado 
de emergência de longo prazo declarado após 
os ataques violentos de 2015 impôs restrições 
desproporcionais ao direito de reunião 
pacifica, e em 2017 muitos elementos 
dessas restrições foram adotados de forma 
permanente. 122 Nas Filipinas, milhares de 
pessoas, em sua maioria pobres, foram mortas 
desde que o presidente Duterte lançou uma 
“guerra às drogas”, em 2016, prometendo 
eliminar o crime em seis meses e anunciando 
uma política que visaria aqueles que usam e 
vendem drogas. 123

Os direitos humanos também são 
subordinados ou retratados como obstáculos 
ao desenvolvimento econômico ou à 
proteção do Estado de bem-estar social. Na 
Índia, organizações de direitos humanos e 
ambientais são demonizadas por fazerem 
oposição a projetos controversos. 124 Em 
toda a América Latina, defensores da terra 
e ambientais são ameaçados, detidos ou 
assassinados por lutarem contra governos 
ou empresas que procuram lucrar com 
suas terras e seus recursos naturais. 125 
Em vários países europeus, refugiados, 
candidatos a asilo e migrantes são retratados 
pela imprensa e políticos como sendo uma 
ameaça à sustentabilidade do Estado de 
bem-estar social. 126

Tais narrativas vêm sendo propagadas por 
uma gama grande de atores, quer sejam 
figuras políticas, corporações ou organizações 
de mídia. Em muitos casos, foram exploradas 

por governos no poder para justificar políticas 
repressivas que demonizam e atacam grupos 
particulares de pessoas com base em sua 
identidade. 127 A crise da COVID-19 e as 
novas ameaças econômicas e de segurança 
que surgem em sua esteira provavelmente 
vão intensificar e exacerbar esse desafio.

O DESAFIO DA EFETIVIDADE:  
OS DIREITOS HUMANOS NÃO  
MOBILIZAM AS MAIORIAS 

As organizações de direitos humanos, 
incluindo a Anistia Internacional, não têm 
sido eficazes em convencer a maioria das 
pessoas em todo o mundo que os direitos 
humanos são para todos e representam suas 
aspirações. 

Em vários países, notadamente nos EUA, 
os direitos humanos frequentemente são 
vistos pelas pessoas como algo que é “para 
outras pessoas” e que, portanto, é menos 
relevante para as discussões políticas 
atuais sobre “nós”. Em boa parte da África 
e Ásia, excetuando os movimentos sociais 
e organizações de base que fundamentam 
seu trabalho nos ideais dos direitos 
humanos, o termo “direitos humanos” é 
frequentemente demais identificado com 
grupos seculares ou de elite vistos como 
demasiado “ocidentalizados” e distantes dos 
valores religiosos e culturais da sociedade. 
Em partes da Europa os direitos humanos 
são vistos como uma preocupação liberal 
e cosmopolita e parecem algo que tem 
pouca relação com muitos setores menos 
privilegiados. E, para muitas pessoas em 
todo o mundo, as campanhas de direitos 
humanos muitas vezes têm sido complexas 
ou técnicas demais para mobilizar as pessoas 
amplamente.

Isso é em parte um legado do fato de que 
muitas ONGs de direitos humanos, incluindo 
as organizações maiores, tanto globalmente 
quanto nacionalmente, têm enfocado 
determinadas áreas dos direitos humanos 
– especialmente os direitos civis e políticos 
e a não discriminação – e prestado muito 
menos atenção aos direitos econômicos, 
sociais e culturais (DESC). 128 A maioria 
das organizações tem enfocado mais a 
discriminação aberta, como a discriminação 
racial clara, e dado menos atenção a outras 
formas de discriminação, como a exclusão 
do acesso a recursos públicos com base no 
status socioeconômico ou pobreza. Essas 
escolhas refletem o fato de que os direitos 
civis e políticos foram historicamente 
considerados mais importantes por boa 
parte do movimento de direitos humanos 

e por essa razão foram mais claramente 
estabelecidos. É claro que há exceções 
importantes a essas afirmações, e o 
movimento de direitos humanos, como um 
todo, vem empreendendo grandes mudanças 
nos últimos anos, mas essa autorreflexão 
organizacional é importante para que 
essas mudanças sejam continuadas e 
aprofundadas.

Foi apenas em 2001 que a Anistia 
Internacional decidiu trabalhar com questões 
dos DESC. Subsequentemente, em muitos 
países, suas campanhas sobre os DESC 
chamaram a atenção para a discriminação 
enfrentada pelas mulheres, especialmente 
as de grupos étnicos minoritários, migrantes, 
refugiadas e candidatas a asilo. Apenas em 
alguns países o nosso trabalho abrangeu 
violações enfrentadas por uma gama mais 
ampla de grupos na sociedade, como os 
despejos forçados de pessoas que vivem em 
assentamentos ou loteamentos informais 
e aquelas que têm seus direitos sexuais 
e reprodutivos negados. Foi apenas em 
2018 que a Anistia Internacional divulgou 
seus primeiros relatórios sobre os efeitos 
sistemáticos da austeridade. 129

Essas escolhas feitas pela Anistia 
Internacional e outros podem ter contribuído 
para três resultados. Em primeiro lugar, 
perdemos uma oportunidade para 
chamar a atenção à gama completa de 
maneiras diferentes em que as pessoas 
têm seus direitos negados. Em segundo 
lugar, deixamos passar a oportunidade 
de identificar elementos comuns entre 
grupos que enfrentam formas diferentes 
de discriminação e que frequentemente 
são colocados cinicamente uns contra os 
outros por políticos. Isso fez com que fosse 
mais difícil mostrar como políticos estão 
procurando intencionalmente dividir grupos 
que enfrentam desvantagens e bloquear a 
formação de potenciais alianças entre eles 
para lutar por sociedades mais igualitárias. 
Em terceiro lugar, nossa abordagem talvez 
tenha contribuído para uma visão prevalente 
em alguns países de que os direitos humanos 
são “para o outro”. Temos tido dificuldade 
em criar uma compreensão das questões 
de direitos humanos por meio de esforços 
contínuos de conscientização e educação, e 
nossa eficácia em engajar as pessoas ao nível 
das comunidades tem sido, na melhor das 
hipóteses, irregular..



Hashim, trabalhador essencial na 
indústria da saúde, cumprimenta  
sua filha através da porta fechada, 
mantendo distância social de sua 
família porque trabalha no meio da 
pandemia de coronavírus em New 
Rochelle, Nova York, EUA, 11 de 
abril de 2020.  
© REUTERS/Joy Malone
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SEÇÃO II: RESPONDENDO 
À POLÍTICA DA DEMONIZAÇÃO 
Como as organizações de 
direitos humanos devem 
responder a esses desafios? 
A Anistia Internacional está 
adotando quatro abordagens 
relevantes ao nosso papel que 
gostaríamos de compartilhar. 
Elas não são mutuamente 
excludentes e podem ser 
combinadas e adaptadas, 
dependendo do contexto.

Já não basta supor que ocupamos uma 
posição moral e legal elevada e esperar 
conquistar a adesão das pessoas. Muitos 
líderes mundiais já posicionaram os direitos 
humanos como sendo subordinados às 
ansiedades reais ou projetadas das pessoas 
em relação a segurança, bem-estar social, 
desenvolvimento e identidade. Narrativas 
políticas de autointeresse declarado num jogo 
globalizado de soma zero tornaram-se para 
muitos mais persuasivas do que a narrativa 
da cooperação e assistência internacional, 
dos padrões universais e da humanidade 
compartilhada.

Como qualquer momento divisor de águas, a 
crise da COVID-19 apresenta oportunidades, 
para as quais podem ser feitas escolhas. Para 
aqueles que abraçam a política da demonização, 
é uma oportunidade para continuar a dividir, 
polarizar, semear o ódio e ganhar mais poder. 
Para o movimento de direitos humanos, é 
um momento para projetar a visão de um 
mundo mais equitativo, sustentável e justo. 
É nesse contexto que a Anistia Internacional 
deve mobilizar as pessoas em resposta a um 
desejo amplo de transformação da sociedade 
e para combater as narrativas de demonização 
amplamente difundidas.

Existe um conjunto considerável e engajado 
de pessoas na maioria das regiões e dos 
países que constituem uma fonte pronta de 
apoio para o movimento dos direitos humanos 
– aquelas que são ideologicamente engajadas 
ou que utilizam os direitos humanos como 
veículo para promover sua luta. Em um 
momento em que os direitos humanos estão 
sob ataque, as organizações de direitos 
humanos podem ser eficazes em mobilizar 
essas pessoas e reforçar sua defesa dos 
direitos humanos.

Isso é importante, mas no longo prazo 
não é o bastante. Embora os direitos 

humanos sejam universais, eles precisam 
do consentimento de uma massa crítica 
para serem efetivos. Aqueles que são ativa e 
ideologicamente antagônicos a uma agenda 
de direitos humanos (como  aqueles que 
têm visões xenófobas, racistas, sexistas e 
homofóbicas declaradas e arraigadas)  talvez 
não possam ser convencidos no curto a 
médio prazo. Mas sempre existem grupos de 
pessoas no meio – pessoas que enxergam 
os objetivos dos direitos humanos com 
bons olhos, mas podem ter preocupações 
conflitantes com a segurança de seu país, 
suas perspectivas econômicas ou uma 
perda de cultura. São esses grupos, a 
quem chamamos os “não persuadidos” (ver 
box abaixo), que precisamos  identificar e 
com os quais precisamos criar um vínculo 
.Esses grupos variam de tamanho de 
país a país (e de problema a problema) e 
abrangem muitos segmentos.  É provável que 
abarquem vários espectros políticos e outros, 
incluindo pessoas da esquerda e da direita, 
nacionalistas e internacionalistas, seculares 
e religiosas.

A Anistia Internacional deve procurar 
ativamente se conectar com esses grupos  no 
meio. As quatro abordagens que estamos 
propondo podem  nos permitir fazer isso.

 
Pesquisas  realizadas pela Anistia Internacional e outros com plateias em uma gama de países pelo mundo afora indicam que apenas uma 
minoria da população ou é inquestionavelmente engajada ou ativamente hostil aos direitos humanos para outros. Grandes segmentos da 
sociedade podem ser descritos como grupos que “apoiam os direitos humanos, mas...”

Esses grupos parecem acreditar nos direitos humanos em princípio, mas têm preocupações que os impedem de subscrever plenamente 
uma agenda de direitos humanos, por exemplo defendendo os direitos de cidadãos de outros países. Eles são abertos aos ideais dos direitos 
humanos, mas ainda não estão convencidos. 

Uma pesquisa realizada para a Anistia Internacional Reino Unido mostrou que 67% dos entrevistados concordaram que “os direitos humanos 
universais são um fundamento básico importante de um mundo justo”. Contudo, apenas 33% concordaram que devemos defender os direitos 
humanos “daqueles que nos desejam o mal” e 43% concordaram que “às vezes os direitos humanos precisam ser flexibilizados para proteger 
a segurança nacional”.

A Anistia Internacional Austrália informa que com relação à questão dos refugiados, uma seção intermediária ampla das pessoas (cerca de 
50%-60% da população adulta) tolera com relutância as políticas inumanas e abusivas do governo australiano em relação às pessoas que 
buscam asilo e aos refugiados, porque não lhe foram propostas políticas alternativas que sejam mais humanas e ainda levem em conta suas 
preocupações de segurança. Essas pessoas não concordam plenamente com os argumentos sobre refugiados que são centrados nos direitos 
humanos, nem são completamente contra esses argumentos.

QUEM SÃO OS “NÃO PERSUADIDOS”?
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PRIMEIRA ABORDAGEM: 
ESCOLHER QUESTÕES QUE 
MOBILIZAM AMPLAMENTE

Conectar-se com esses grupos no meio requer 
enfrentar as lutas e preocupação de uma 
maioria na sociedade (queremos dizer com 
isso uma maioria das pessoas na sociedade 
de diferentes grupos, incluindo as maiorias 
étnicas, mas não se limitando a elas). Não 
basta depender daqueles que estão engajados 
com os direitos humanos “para outros”. Num 
momento em que os direitos humanos são 
cada vez mais vistos em muitas sociedades 
como elitistas ou como algo que favorece 
apenas minorias, em lugar de ser vistas 
como uma ferramenta para melhorar a vida 
de todos, 130, precisamos concentrar nossas 
energias na construção de uma base de apoio 
amplo e sustentado aos direitos humanos 
como algo que beneficia a todos.

Isso terá implicações para as questões que 
optarmos por enfocar em qualquer país dado 
– e essas opções exercem um impacto crítico 
sobre como nós e o movimento de direitos 
humanos de modo mais geral somos vistos. 
A Anistia Internacional tem uma escolha em 
cada país no qual opera. Podemos enfocar 
um conjunto estreito de problemas de direitos 
humanos e grupos afetados, e poderemos 
potencialmente conquistar vitórias no curto 
prazo, mas teremos pouco impacto sobre a 
luta mais ampla pelos direitos humanos no 
país. Ou podemos trabalhar com questões de 
direitos humanos que afetam tanto uma faixa 
grande da sociedade quanto os grupos mais 
marginalizados, com vistas a conquistar a 
adesão da sociedade de modo mais geral. Essa 
segunda opção pode ter menos impacto no 
curto prazo, mas é essencial no médio e mais 
longo prazo. 

Também precisamos de campanhas de longo 
prazo que enfoquem especificamente operar 
mudanças na opinião pública de modo a 
facilitar transformações, em oposição a fazer 
campanhas unicamente por mudanças legais 
ou de políticas públicas. Que fique claro – 
não estamos propondo qualquer diluição 
de nossos princípios fundamentais. Na 
realidade, estamos propondo uma abordagem 
mais pautada por princípios, em lugar de 
dar preferência a vitórias de curto prazo. A 
Anistia Internacional deve manifestar-se sobre 
as violações mais importantes dos direitos 
humanos nos países em que operamos. 
Precisamos assegurar que lutemos contra todas 

as formas de discriminação e reconhecer que 
elas podem interagir para afetar diferentes 
grupos de muitas maneiras. Por exemplo, 
nosso trabalho com refugiados e migrantes 
na Grécia terá pouco efeito se não tratarmos 
também dos impactos catastróficos da 
austeridade sobre a saúde e outros direitos da 
população que os acolhe. 131

A Anistia Internacional deve ter uma 
abordagem balanceada – algum trabalho que 
mobiliza melhor as maiorias na sociedade 
e algum trabalho com os direitos de grupos 
marginalizados, irrespectivamente do apoio 
popular. A necessidade de mobilizar a seção 
ampla do meio não deve ser usada como 
desculpa para evitar problemas menos 
populares. De fato, ao trabalhar com questões 
de direitos humanos que afetam as maiorias, 
pensamos que estaremos em posição mais 
forte para trabalhar sobre esses problemas e 
incentivar alianças entre grupos que enfrentam 
diferentes formas de opressão. 

Vamos continuar a defender os direitos 
humanos de todos, incluindo os direitos 
daqueles que se opõem aos direitos humanos. 
E vamos continuar a lutar por questões 
humanas que são controversas. Mas nosso 
objetivo é levar uma massa crítica de pessoas 
para a fronteira, e não nos postarmos na 
fronteira sozinhos. Como organização baseada 
em seus membros, a Anistia Internacional está 
muito bem posicionada para isso, e seria um 
abandono do nosso dever se não visássmos 
ampliar o apoio aos direitos humanos. Isso não 
significa que vamos seguir uma abordagem 
de “meio termo” que procura agradar a todos. 
Significa persuasão eficaz que inspira e 
convence, em lugar de suscitar a rejeição de 
grandes grupos. Precisamos projetar uma visão 
que beneficie a todos.

Para isso, visualizamos três caminhos possíveis 
a seguir.

Para começar, precisamos ter plena 
consciência de nosso portfólio total de 
trabalho em qualquer país dado. Também 
devemos assegurar que parte de nosso 
trabalho em cada país diga respeito às 
preocupações de direitos humanos mais 
destacadas que são enfrentada pela maioria 
da população. Sabemos que as pessoas 
encaram os direitos humanos com atitude 
mais positiva quando enxergam a relevância 
deles para sua vida diária. 132 Em especial, 
precisamos assegurar que nosso trabalho 
reflita as necessidades de comunidades 
que estão distanciadas do establishment e 
dos tomadores de decisões da elite ou são 
ignoradas por eles. 

Muitos políticos que advogam a xenofobia 
estão tentando ampliar sua base de apoio 
para incluir os setores motivados por 
preocupações econômicas.  Eles se retratam 
astutamente como sendo os fiadores do bem-
estar social e ao mesmo tempo procuram 
colocar a culpa pela piora dos padrões de 
vida no  “establishment” ou em estrangeiros. 
Essas narrativas não foram adequadamente 
contestadas por muitas partes do movimento 
pelos direitos humanos, incluindo a Anistia 
Internacional. Não estamos suficientemente 
focados sobre as realidades socioeconômicas 
e a alienação sentida pelas comunidades. 
Grupos menos privilegiados ou comunidades 
de renda mais baixa não têm probabilidade 
maior que outros grupos de apoiar narrativas 
demonizadoras. Na realidade, muitas 
comunidades menos privilegiadas têm um 
histórico longo e honrável de liderar e defender 
a organização e as campanhas baseadas nos 
direitos. Mas as organizações de direitos 
humanos, especialmente as como a Anistia 
Internacional, cuja base original em muitos 
países abrangia advogados, acadêmicos e 
jornalistas, não alcançam esses tipos de 
grupos naturalmente, pelo menos não no 
Norte global. Onde indivíduos de comunidades 
marginalizadas se sentem não representados 
ou distanciados dos argumentos de direitos 
humanos ou apoiam narrativas demonizadoras, 
acreditamos que isso reflita em parte o 
fracasso do movimento dos direitos humanos 
em mobilizá-los suficientemente e trabalhar 
com suas preocupações de direitos humanos.

Em segundo lugar, para podermos demonstrar 
que os direitos humanos beneficiam todas 
as pessoas e trazem respostas às queixas 
sociais, culturais e econômicas das pessoas, 
precisamos entender melhor e trabalhar com 
as causas que estão à raíz dessas queixas. 
Sabemos, em especial, que as preocupações 
de direitos humanos da maioria das pessoas 
em muitos países estão relacionadas aos 
DESC 133 , e acreditamos que, por esse 
motivo, precisamos voltar mais atenção a 
questões ligadas aos DESC do que temos 
feito até agora, especialmente à luz da crise 
da  COVID-19. Os direitos civis e políticos 
predominam na maior parte do trabalho da 
Anistia Internacional; futuramente, precisamos 
de um enfoque mais balanceado que reflita o 
espectro completo dos direitos humanos e da 
interconexão entre direitos civis e políticos e 
os DESC, tanto para comunidades majoritárias 
quanto minoritárias. A crise da COVID-19 
mostra que os setores mais marginalizados, 
cujos direitos econômicos e sociais lhes são 
negados, frequentemente arcam com o peso 
maior de violações como policiamento punitivo 
e restrições a seus direitos de protesto. A falta 
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de acesso a recursos também significa que eles 
são menos capazes de desafiar essas violações. 
Precisamos pressionar os países a garantir 
todos os direitos para todos, para que ninguém 
na sociedade seja deixado para trás.

Isso deve incluir prestar mais atenção ao 
direito ao trabalho e aos direitos no trabalho 
(diante da automação, das economias 
informais e da desindustrialização), direitos 
habitacionais, direitos à saúde, seguridade 
social, a crise climática e austeridade, e 
fazê-lo de uma maneira que combata a 
discriminação e exclusão por uma série de 
fatores, incluindo gênero, raça, idade e classe 
social. Por exemplo, não podemos ignorar o 
fato de que, em função de discriminação de 
gênero arraigada ou imposta, as mulheres não 
gozam de pleno acesso aos DESC e compõem 
a maioria das pessoas na sociedade afetadas 
pela discriminação, exclusão de serviços e 
recursos públicos, conflitos, desastres naturais 
e males relacionados ao clima. 134 

A Anistia Internacional deve estar na linha 
de frente dos que reivindicam medidas de 
segurança social e econômica adequadas para 
o século 21 e que apresentam o argumento de 
que direitos humanos podem desempenhar um 
papel chave no combate à desigualdade social 

e econômica. Embora sejamos imparciais 
em relação a ideologias políticas, podemos 
e devemos contestar práticas econômicas 
que evidentemente prejudicam os direitos 
humanos, tais como níveis e práticas de 
tributação que roubam o Estado dos recursos 
que ele necessita para cumprir os direitos 
humanos, o uso péssimo de recusos públicos 
para aquecer o planeta, no caso dos subsídios 
aos combustíveis fósseis, e práticas que 
permitem que empresas privadas exerçam 
influência indevida sobre a formulação de 
políticas públicas, às custas dos direitos 
humanos da população mais ampla.

Esse trabalho é necessário como questão de 
princípio, além de estratégia: precisamos 
assegurar que nosso trabalho não mais envolva 
desproporcionalmente apenas uma metade  
da Carta Internacional de Direitos, ou seja, os 
direitos civis e políticos, mas que lide com os 
direitos civis, culturais, econômicos, políticos e 
sociais de maneira integrada.

Para podermos escolher questões que 
mobilizam as pessoas, precisamos entender 
os públicos que queremos atrair. Isso requer 
investimento significativo em pesquisas com 
grupos de foco e análise de público. Esse 
trabalho vai nos ajudar a avaliar que tipos de 

preocupações de direitos humanos as pessoas 
têm em um contexto específico. Também pode 
nos ajudar a desenvolver um entendimento 
mais nuançado dos fatores por trás do apoio ou 
tolerância pública da política de demonização, 
incluindo preocupações que podem ser 
mais difíceis de abordar, como o medo do 
deslocamento cultural.

Finalmente, como parte de nossas reflexões 
e planejamento estratégicos em curso, 
precisamos realizar consultas amplas com 
pessoas de todas as partes do espectro político 
que estão abertas à persuasão mas ainda 
não estão convencidas, incluindo pessoas 
de todos os gêneros, as classes sociais e 
outras elementos demográficos, para melhor 
compreender suas aspirações e preocupações 
com direitos humanos e as melhores maneiras 
de atender e abordar essas preocupações.

Mulheres homenageiam a ativista dos direitos humanos 
e vereadora Marielle Franco, lembrando o segundo 
aniversário de seu assassinato. São Paulo, Brasil, 14 de 
março de 2020. © REUTERS/Amanda Perobelli
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SEGUNDA ABORDAGEM:
FALAR AO CORAÇÃO 

A comunicação persuasiva é crucial para a 
luta pelos direitos humanos. Muitos dos que 
enfraquecem os direitos humanos através 
da demonização conseguem  se comunicar 
bem com as pessoas. Precisamos encarar 
o desafio de combater o cinismo deles com 
nossa mensagem positiva sobre como todos 
nos beneficiamos quando avançamos com 
união, em lugar de divisão.

Os proponentes da demonização se 
fortalecem quando se comunicam com as 
pessoas no nível emocional. Precisamos 
aprender com isso. Trabalhar sobre as 
questões certas, possuir boas evidências de 
violações dos direitos humanos e mostrar 
o impacto das violações sobre a vida das 
pessoas é essencial, mas não é o bastante. 
Embora isso nos ajude a mobilizar pessoas 
que provavelmente vão concordar conosco, 
não vai motivar muitas das pessoas que 
ainda não foram convencidas. Precisamos 

nos comunicar sobre direitos humanos de 
uma maneira que encontre eco nas emoções 
das pessoas, sua identidade, seus valores, 
crenças e experiências vividas, além de sua 
razão. 135 Precisamos explicar claramente 
como as ameaças aos direitos humanos 
são ameaças aos valores da sociedade. 
Precisamos entender as ansiedades que as 
pessoas podem ter em relação a segurança 
nacional, seguridade social ou identidade 
e formular mensagens que levem em conta 
essas ansiedades. Em suma, precisamos 
nos comunicar melhor do que aqueles que 
recorrem à política da demonização.

Uma abordagem consiste em chamar a 
atenção para as ligações entre direitos 
humanos e valores e aspirações nacionais 
ou comunitários. A Anistia Internacional, 
como movimento global, precisa falar com 
uma voz que seja universal. Ela  não se 
identifica com nenhum país em particular. 
Mas podemos e devemos falar de valores 
universais em termos que encontrem eco na 
visão que uma sociedade tem dela mesma. 
Por exemplo, o Diretor Executivo da Anistia 
Internacional Indonésia já destacou em 
muitos eventos públicos como o respeito 

pelas pessoas transgênero tem raízes 
na experiência histórica da Indonésia. 
Depois dos ataques terroristas de março 
de 2019 em Christchurch, a primeira-
ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, 
focou sua atenção apenas em localizar os 
responsáveis pelos ataques, sem partir para  
um discurso do tipo “guerra ao terror”. Ela 
destacou o caráter multiétnico do país e 
sua atitude acolhedora em relação a recém-
chegados e pediu a todos que evitassem 
discursos de ódio e discriminação contra 
muçulmanos. 136

A campanha “Juntos pelo Sim” para abolir a 
proibição ao aborto na Irlanda apelou para a 
ideia da Irlanda como “um país compassivo, 
que precisa de leis que reflitam a realidade 
da vida das pessoas”. Uma gama ampla 
e diversa de grupos da sociedade civil, 
incluindo católicos, uniu suas forças sob o 
guarda-chuva da campanha.137

O governo escocês faz questão de 
entremear nacionalismo escocês com 
multiculturalismo e é um dos poucos 
governos na Europa que lançaria uma 
campanha como  “Uma Escócia, muitas 

A primeira-ministra Jacinda Ardern 
abraça uma fiel na Mesquita 
Kilbirnie, em Wellington, Nova 
Zelândia, 17 de março de 2019.  
© Hagen Hopkins/Getty Images



ANISTIA INTERNACIONAL 23

culturas”.  Um fato notável é que bandeiras 
escocesas são carregadas com muito orgulho 
em marchas contra o racismo.

Em segundo lugar, fala-se muito no setor 
das ONGs e mais além sobre a criação 
de contranarrativas. Na verdade, porém, 
deveríamos criar nossa própria narrativa, 
não uma que procure refutar o outro lado. 
Alguma coisa que possa instigar e mobilizar 
as pessoas, provavelmente apresentando 
soluções que beneficiem as pessoas, e não 
apenas criticando o mundo tal como ele é.

Existe entre o público uma vontade enorme 
de considerar ideias ousadas, especialmente 
em um mundo que se recupera da COVID-19. 
Organizações como a Anistia Internacional 
têm a responsabilidade de propor tais 
ideias e argumentar em favor delas. 
Simplesmente denunciar os piores aspectos 
da demonização e nos queixar do espaço 
cívico cada vez mais reduzido é uma atitude 
defensiva. Precisamos, em lugar disso, 
apresentar soluções incisivas. Organizar-nos 
predominantemente em torno do que o outro 
lado está fazendo o fortalece, concentra o 
discurso público sobre as demandas dele 
e não constrói o grande movimento que 
desejamos para nossa causa. 

Para que nossas mensagens sejam ouvidas, 
elas precisam ser inovadoras e corajosas. 
Devem ser ambiciosas e ampliar o que é 
possível. Elas precisam comandar atenção 
em um mundo cheio de barulho.

Em terceiro lugar, nossas mensagens 
precisam projetar confiança. Os defensores 
da demonização geralmente se beneficiam 
por serem vistos como tendo a segurança 
das pessoas em mente. Paradoxalmente, 
eles fazem isso levantando um conjunto de 
medos reais ou percebidos, enfraquecendo 
as pessoas e, em seguida, fazendo com que 
se sintam mais fortes, prometendo garantir 
a segurança da nação. O trabalho com 
os direitos humanos não pode e não deve 
seguir esse padrão, mas precisamos lidar 
com a maneira como as pessoas se sentem. 
Pesquisas revelam que atitudes racistas 
diminuem quando as pessoas se sentem 
fortes e confiantes. 138  Fazendo campanha 
com base em nossas propostas políticas 
ousadas e uma visão de um futuro melhor, 
podemos nos unir como um movimento 
corajoso, fortes graças à nossa ação 
conjunta e capazes de resolver problemas 
juntos.

Aqueles que defendem o preconceito muitas 
vezes são vistos como tendo uma vantagem 

porque apelam para os aspectos mais baixos 
da natureza humana. Mas os humanos somos 
uma espécie social que construiu o mundo 
moderno graças à cooperação. É por isso 
que a Anistia Internacional desenvolveu 
em 2019 uma nova plataforma de marca: 
“Humanidade”. 

• O poder da humanidade está dentro 
de cada um de nós. Esse poder eleva 
todos nós. Com ele, podemos mudar a 
sociedade para melhor. 

• Juntos, agimos em solidariedade e 
compaixão com as pessoas em toda 
parte, interligados em nossa comunidade 
compartilhada.

• A Anistia Internacional oferece um 
movimento global que mobiliza a 
humanidade dentro de todos para que 
possamos todos viver com cuidado e 
respeito uns pelos outros.

Nossa plataforma é construída sobre quatro 
pilares: mostrar que mudar é possível, apelar 
para a coragem moral que existe dentro de 
todos, mostrar força na união e mostrar os 
direitos humanos como algo com que as 
pessoas podem sentir empatia.

Isso nos conduz ao quarto ponto desta 
seção: em nosso trabalho voltado ao 
público, devemos rejeitar o jargão em favor 
de linguagem simples e acessível. Não 
podemos ignorar o fato de que os líderes 
que demonizam  conseguem comunicar-se 
com as pessoas em um nível emocional 
profundo. Se quisermos compartilhar nossas 
mensagens efetivamente, precisamos 
apresentar o que temos a dizer de uma 
maneira que será ouvida pela maioria das 
pessoas. Isso não significa enfraquecer 
aquilo que estamos pedindo, mas fortalecer 
o modo em que lançamos nosso apelo. 

Por último, não podemos simplesmente 
produzir materiais inteligentes e depois 
ficar parados. Os materiais precisam chegar 
às pessoas. A guerra de propaganda nas 
redes sociais foi uma niveladora tremenda; 
qualquer pessoa pode participar diretamente 
e potencialmente causar efeito devastador. 
Para ter um impacto são necessários não 
apenas dados confiáveis e conteúdos fortes 
e acessíveis, mas também, crucialmente, a 
capacidade de transmitir esses conteúdos 
em uma escala que garanta que eles serão 
vistos por aqueles que precisam vê-los.

TERCEIRA ABORDAGEM:
CONSTRUIR DIVERSIDADE 
NO MOVIMENTO 

Globalmente falando, os movimentos dos 
direitos humanos estão ficando cada vez 
mais diversos. Estão criando novas parcerias 
e alianças que abraçam pessoas de todas 
as partes do espectro econômico. Também 
estão adotando abordagens que reconhecem 
as experiências diferentes de opressão que 
as pessoas têm com base em sua identidade 
e reconhecem como formas diferentes de 
discriminação interagem e moldam sua 
exposição a violações dos direitos humanos 
e sua capacidade de buscar reparação por 
elas. É de importância máxima aprendermos 
com isso e investirmos na diversidade de 
nosso movimento.

Para estarmos à altura da visão de 
solidariedade global da Anistia Internacional, 
precisamos assegurar que nosso movimento 
seja composto  e defenda pessoas de todos 
os lados das divisões que a política da 
demonização cria e fomenta. Como questão 
de princípio, a composição do movimento da 
Anistia Internacional e sua força de trabalho 
devem refletir a diversidade das sociedades 
em que operamos e com as quais queremos 
nos envolver. Nossa análise indica que uma 
base ampla de membros também reforça 
nossa posição para enfrentar com eficácia a 
política da demonização.

Cada vez mais, os direitos humanos são 
estereotipados como sendo algo que 
interessa às pessoas com alto nível de 
escolaridade, de mentalidade global e de 
classe média. Sendo uma organização 
formada por nossos membros, quem somos 
influi sobre o que fazemos. Muitas partes da 
Anistia Internacional não apelam para, se 
engajam com ou mobilizam consistentemente 
os grupos que enfrentam desvantagens, 
por exemplo as desvantagens baseadas em 
gênero, classe social ou etnicidade.

Nosso Comitê Executivo Internacional 
reconheceu em 2011 que: “A maioria das 
pessoas na organização são de classe 
média, com acesso relativamente fácil à 
educação acadêmica e são do Norte global. 
Logo, há um contraste marcante entre 
nossa base de membros e as pessoas pelas 
quais fazemos campanhas.” 139 ” Essa 
situação mudou desde 2011, especialmente 
com nosso crescimento significativo no 
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Sul e Oriente globais, mas, com a exceção 
de algumas poucas Seções nacionais, 
continuamos a ser predominantemente uma 
organização de classe média. Isso limita 
nossa capacidade de nos comunicarmos 
com e mobilizarmos a maioria das pessoas 
das quais precisamos para efetuar 
mudanças. Em 2017 nosso Conselho 
Internacional adotou um plano que visa 
continuar a aprimorar as práticas, a cultura 
e os resultados da Anistia Internacional 
com relação a gênero e diversidade. 
(140). Esse plano precisa ser plenamente 
implementado.

Em cada país, a Anistia Internacional precisa 
ser uma organização cuja base de membros 
abrange diversas classes sociais, etnias e 
outras identidades. Se nosso movimento 
não refletir a composição diversa de nossas 
sociedades, não estaremos em contato 
com as preocupações de grupos chaves. 
Vamos perder legitimidade e, desse modo, 
enfraquecer nossa efetividade. A Anistia 
Internacional precisa não apenas formar 
parcerias e trabalhar com pessoas de grupos 
em desvantagem, mas incentivá-las a fazer 
parte da organização e ajudá-las a alcançar 
seus objetivos.

Sugerimos três caminhos que podem 
conduzir a uma Anistia Internacional mais 
diversa. 

Primeiro, precisamos diversificar nossas 
estratégias de mobilização e engajamento. 
Precisamos concentrar nossos esforços sobre 
envolver pessoas de uma gama mais ampla 
de contextos socioeconômicos, de classe e 
de escolaridade, ouvindo-as e construindo 
parcerias dinâmicas com elas.

Em segundo lugar, precisamos investir na 
educação em direitos humanos, para equipar 
novas gerações a se defender e defender 
seus direitos diante daqueles que promovem 
a demonização. Isso envolve promover uma 
compreensão melhor do que são os direitos 
humanos, como funcionam e como afetam 
a vida de todos. Iniciativas de educação em 
direitos humanos podem unir as pessoas e 
oferecer espaços para que aprendam juntas 
a realizar os direitos humanos.

Em terceiro lugar, nós, como organização, 
precisamos diversificar a composição de 
nossa equipe e nossos voluntários. Isso deve 
incluir medidas como rever nossas práticas 
de contratação ou facilitar o acesso de 

estudantes e jovens de minorias e setores 
desfavorecidos a oportunidades profissionais. 
Precisamos formar parcerias com escolas 
e universidades de áreas carentes, com 
vistas à criação de esquemas de bolsas, 
treinamento e programas de carreira para 
estudantes.

QUARTA ABORDAGEM: 
ENFOCAR A ORGANIZAÇÃO 
COMUNITÁRIA   

Para se conectar com aqueles que ainda não 
estão persuadidos, a Anistia Internacional 
precisa mobilizar mais aqueles que buscam 
transformações ao nível local. Para isso, 
temos que demonstrar melhor como o 
internacional, o nacional e o local estão 
interligados. Quando não se conectam 
com as lutas locais, as organizações 
internacionais de direitos humanos correm o 
risco de parecer ineficazes e irrelevantes. 

As narrativas demonizadoras muitas vezes 
apelam para e reforçam as ansiedades 

Ativistas jovens em Salvador, Brasil,  
14 de dezembro de 2018.  
© Shona Hamilton/Amnesty International
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Oferecer uma alternativa às narrativas de demonização requer um esforço coletivo.

Para que essas quatro abordagens funcionem, a Anistia Internacional precisa investir em parcerias com atores tanto tradicionais quanto 
não tradicionais, nos níveis global, nacional e local.

Precisamos reconhecer e estar abertos à diversidade do movimento de direitos humanos.  Devemos romper as barreiras que ainda existem 
dentro do setor das ONGs. Em lugar disso, devemos nos abrir para uma cooperação melhor e mais frutífera e desenvolver laços mais 
fortes com outras instituições e redes informais, grandes e pequenas, que trabalham com e para comunidades. Precisamos pensar nisso 
em termos de um espectro suficientemente diverso para abranger comunidades que se unem em torno de valores, crenças e práticas 
compartilhados e plataformas de tecnologia que colocam as pessoas em comunicação umas com as outras.   

A Anistia Internacional deve ser aberta a parcerias com grupos baseados em valores que têm pontos em comum com os direitos 
humanos, mas que talvez mobilizem mais setores particulares da sociedade. Frequentemente trabalhamos com grupos que promovem 
a justiça social e proteção ambiental, e esses grupos muitas vezes se baseiam em valores e metas claramente ligados ao quadro dos 
direitos humanos. Precisamos buscar aprofundar essas parcerias.

Onde existe terreno comum, também há espaço para mais colaborações com grupos religiosos que falam a linguagem da fé sobre 
questões de direitos humanos.142 

A Anistia Internacional é independente de qualquer religião e não usaria a religião como base de seu trabalho. E não devemos ter a 
pretensão de ensinar religião a pessoas religiosas. Mas devemos trabalhar com e oferecer uma plataforma a parceiros que apoiam os 
direitos humanos desde uma perspectiva de fé. Por exemplo, nossos esforços de educação em direitos humanos já envolveram imãs que 
combatem a mutilação genital feminina. Além disso, membros individuais da Anistia Internacional que integram grupos religiosos devem 
ser incentivados a promover os direitos humanos e o trabalho da Anistia Internacional dentro dessas comunidades.

das pessoas com a diluição de sua 
identidade comum e a perda de um senso 
de comunidade ou pertencimento. Para 
promover essas narrativas, os líderes 
atacam uma suposta “elite transnacional” 
que representaria uma ameaça à 
identidade nacional. Com suas conotações 
internacionalistas, o movimento dos 
direitos humanos frequentemente é visto 
como estando vinculado a essa “elite” 
supostamente nociva, em oposição aos 
interesses nacionais. 

Contudo, como um movimento de pessoas, 
a Anistia Internacional tem o potencial 
de exercer um papel chave dentro de 
comunidades, promovendo a solidariedade 
tanto global quanto local. Podemos ajudar 
a oferecer um senso de pertencimento 
se acertarmos os mecanismos, com a 
combinação necessária de atividade, 
indignação, acessibilidade e a capacidade 
de efetuar transformações. Precisamos 
utilizar nosso poder de convocação de 

modo inteligente, no palco local além 
de global, projetando a ideia dos direitos 
humanos como sendo para “nós” e nossas 
comunidades, além de para outros em locais 
distantes. Isso vai assumir formas distintas 
em diferentes contextos e justifica que sejam 
feitos experimentos ousados. Sugerimos duas 
abordagens possíveis, destacando que partes 
do movimento já estão trabalhando dessas 
maneiras.141

Primeiramente, devemos nos concentrar 
em equipar as pessoas para agir dentro 
das comunidades e redes nas quais já 
são ativas, como os partidos políticos ou 
comunidades religiosas. Para isso será 
preciso que compartilhemos o poder e 
apoiemos outros para construir poder –uma 
abordagem de cima para baixo ao ativismo 
não possibilita o tipo de relevância local 
que precisamos fomentar. Também vai exigir 
que nos dediquemos mais à organização, 
ou seja, que ajudemos  a identificar e 
empoderar aqueles que gostariam de 

assumir um papel mais ativo ou responsável 
na liderança de campanhas e do ativismo 
local. Com relação a isso, o movimento dos 
direitos humanos no Norte global deveria 
aprender com muitas partes do Sul global, 
onde a organização comunitária está ao 
cerne do ativismo. 

Em segundo lugar, devemos possibilitar 
mais formas locais de ativismo pelos direitos 
humanos, encorajando e apoiando líderes 
ativistas a cobrar suas próprias autoridades 
locais e nacionais e ajudando ativistas a 
buscar e testar suas próprias ideias para 
fazer campanhas e exercer pressão pública.

Isso significa que deve haver um bom 
equilíbrio entre o ativismo de enfoque 
mais local e nacional, por um lado, e o 
ativismo internacional, do outro. Os ativistas 
bem engajados em lutas locais possuem 
legitimidade maior para serem parte de uma 
comunidade global que interconecta lutas 
locais.

FORTALECER PARCERIAS EXISTENTES E CONSTRUIR NOVAS
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