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DIREITOS HUMANOS EM MOVIMENTO:
UM MAPA PARA O FUTURO DE UM MOVIMENTO
Lucia Nader (Diretora Executiva, Conectas)
Juana Kweitel (Diretora de Programas, Conectas)
Marcos Fuchs (Diretor Adjunto, Conectas)

A Revista Sur foi criada há dez anos como um
veículo para aprofundar e fortalecer os vínculos entre
acadêmicos e ativistas do Sul Global interessados
em direitos humanos, com o objetivo de ampliﬁcar
suas vozes e sua participação em organizações
internacionais e debates acadêmicos. Nossa principal
motivação era o fato de que, especialmente no
Hemisfério Sul, os acadêmicos estavam trabalhando
sozinhos e havia pouquíssimo intercâmbio entre
pesquisadores de diferentes países. O objetivo da
revista tem sido proporcionar aos indivíduos e
organizações que trabalham na defesa dos direitos
humanos, pesquisas, análises e estudos de caso que
aliem rigor acadêmico e questões de interesse prático.
Estas metas ambiciosas foram atingidas com êxito,
de diversas maneiras: na última década, publicamos
artigos de dezenas de países sobre questões tão
diversas como saúde e acesso ao tratamento
médico, justiça transicional, mecanismos regionais
e informação e direitos humanos, para citar alguns
exemplos. Publicado em três idiomas e disponível
gratuitamente on-line e impresso, nosso projeto
também continua a ser o único em termos de alcance
geográﬁco, perspectiva crítica e por seu ‘sotaque’ do
Sul. Em homenagem ao editor fundador da revista,
Pedro Paulo Poppovic, este 20° número conta em sua
abertura com uma biograﬁa (escrita por João Paulo
Charleaux) deste sociólogo que tem sido um dos
principais responsáveis pelo sucesso desta publicação.

Em diversos aspectos, esta última década também foi um sucesso para o movimento de direitos
humanos como um todo. A Declaração Universal dos
Direitos Humanos completou 60 anos recentemente,
novos tratados internacionais foram adotados e os
antigos, mas bons sistemas globais e regionais de
monitoramento estão em pleno funcionamento, apesar das críticas em relação à sua eﬁcácia e as tentativas por parte dos Estados de coibir seus poderes. A
partir de uma perspectiva estratégica, continuamos a
usar, com certo sucesso, advocacy, litígio estratégico
e estratégias de nomear e envergonhar (‘naming and
shaming’) como nossas principais ferramentas de mudança. Além disso, continuamos a cultivar parcerias
entre as organizações que classiﬁcamos como locais,
nacionais e internacionais dentro do movimento.
No entanto, as coordenadas políticas e geográﬁcas, nas quais o movimento global de direitos humanos tem operado, têm sofrido profundas alterações.
Ao longo da última década, presenciamos a tomada
das ruas por centenas de milhares de pessoas para
protestar contra injustiças sociais e políticas. Vimos
também as potências emergentes do Sul desempenharem um papel cada vez mais inﬂuente na deﬁnição
da agenda global de direitos humanos. Ademais, nos
últimos dez anos temos visto o rápido crescimento
das redes sociais como ferramenta de mobilização
e como um fórum privilegiado para o compartilhamento de informações políticas entre os usuários.

Em outras palavras, a Revista publica seu 20°/
número em um cenário bastante diferente daquele de
dez anos atrás. Os protestos que recentemente encheram as ruas de muitos países ao redor do mundo,
por exemplo, não foram organizados por movimentos
sociais tradicionais, nem por sindicatos ou ONGs de
direitos humanos, e as demandas das pessoas foram
frequentemente expressas em termos de justiça social e não de direitos. Isto quer dizer que os direitos
humanos não são mais vistos como uma linguagem
eﬁcaz à produção de mudança social? Ou que as organizações de direitos humanos têm perdido parte
de sua capacidade de representar os cidadãos injustiçados? As próprias potências emergentes, apesar de sua inﬂuência internacional recém-adquirida,
diﬁcilmente foram capazes - ou tiveram vontade de assumir posições que diferem substancialmente
daquelas adotadas pelas potências “tradicionais”.
Como e onde as organizações de direitos humanos
defendem mudanças? As ONGs sediadas no Sul estão em uma posição privilegiada para fazer isso? As
ONGs com sede nas potências emergentes também
têm ganhando inﬂuência em fóruns internacionais?
Precisamente com o intuito de reﬂetir sobre estas e outras questões prementes, os editores da SUR
decidiram contar, no presente 20° número, com a
ajuda de mais de 50 ativistas de direitos humanos de
renome e acadêmicos de 18 países, do Equador ao
Nepal, da China aos EUA. Pedimos que eles reﬂetissem sobre o que consideramos algumas das questões
mais urgentes e relevantes enfrentadas pelo movimento global de direitos humanos na atualidade: 1.
Quem representamos? 2. Como podemos combinar
questões urgentes com impactos a longo prazo? 3.
Os direitos humanos ainda são uma linguagem eﬁcaz
à produção de mudança social? 4. Como as novas
tecnologias de informação e comunicação têm inﬂuenciado o ativismo? 5. Quais são os desaﬁos de trabalhar internacionalmente a partir do Sul?
O resultado, que agora você tem em suas mãos, é
um mapa para o movimento global de direitos humanos no século 21 - que oferece um ponto de vista excepcional do qual é possível observar onde o movimento
está na atualidade e para onde ele está caminhando.
A primeira parada neste roteiro é uma reﬂexão sobre
essas questões por parte dos diretores fundadores da
Conectas Direitos Humanos, Oscar Vilhena Vieira e

Malak El-Chichini Poppovic. O roteiro continua sua
jornada e inclui entrevistas e artigos, ambos fornecendo análises em profundidade sobre as questões de direitos humanos, bem como notas de campo, descrições
mais personalizadas de experiências de trabalho com
direitos humanos, que organizamos em seis categorias,
embora a maioria delas poderia, sem dúvida, ser alocada em mais de uma categoria:
Linguagem. Nesta seção, incluímos artigos que
reﬂetem sobre a questão se os direitos humanos como utopia, normas e instituições - ainda são eﬁcazes à produção de mudanças sociais. Nesta seção,
as contribuições variam de análises sobre os direitos
humanos como uma linguagem à mudança (Stephen Hopgood e Paulo Sérgio Pinheiro), pesquisas
empíricas sobre o uso da linguagem de direitos humanos para articular queixas em grandes protestos
recentes (Sara Burke), a reﬂexões sobre o papel normativo e eﬁcácia das instituições internacionais de
direitos humanos (Raquel Rolnik, Vinodh Jaichand
e Emilio Álvarez Icaza). A seção também conta com
estudos sobre as tendências globais da evolução do
movimento (David Petrasek), desaﬁos à ênfase do
movimento na proteção do Estado de Direito (Kumi
Naidoo) e propostas estratégicas para melhor garantir um compromisso entre utopia e realismo em
relação aos direitos humanos (Samuel Moyn).
Temas. Nesta seção incluímos contribuições que
abordam temas especíﬁcos de direitos humanos de
um ponto de vista original e crítico. Quatro temas
foram analisados: poder econômico e responsabilidade coorporativa por violações de direitos humanos (Phil Bloomer, Janet Love e Gonzalo Berrón);
políticas sexuais e direitos LGBTI (Sonia Corrêa,
Gloria Careaga Pérez e Arvind Narrain); migração
(Diego Lorente Pérez de Eulate); e, por último,
justiça de transição (Clara Sandoval).
Perspectivas. Esta seção abrange temas especíﬁcos de cada país, principalmente notas de ativistas de
direitos humanos em campo. Essas contribuições vêm
de diversos locais como Angola (Maria Lúcia da Silveira), Brasil (Ana Valéria Araújo), Cuba (María-I.
Faguaga Iglesias), Indonésia (Haris Azhar), Moçambique (Salvador Nkamate) e Nepal (Mandira Sharma). Mas todas compartilham uma perspectiva crítica
sobre os direitos humanos, incluindo, por exemplo, uma
visão cética sobre a relação entre o litígio e a opin-

ião pública na África do Sul (Nicole Fritz), uma visão
provocativa sobre o futuro democrático da China e sua
relação com os direitos trabalhistas (Han Dongfang), e
uma análise instigante da dualidade Norte-Sul a partir
da Irlanda do Norte (Maggie Beirne).
Vozes. Nesta seção, os artigos abordam o cerne
da questão de quem o movimento mundial de direitos
humanos representa. Adrian Gurza Lavalle e Juana
Kweitel destacam a pluralização da representação
e formas inovadoras de responsabilização adotadas
por ONGs de direitos humanos. Outros autores estudam a pressão por mais representação ou uma voz
mais forte nos mecanismos internacionais de direitos
humanos (como no Sistema Interamericano, relatado por Mario Melo) e nas instituições de representação, como legislaturas nacionais (analisadas por
Pedro Abramovay e Heloisa Griggs). Por sua vez,
Chris Grove, bem como James Ron, David Crow e
Shannon Golden enfatizam, em suas contribuições,
a necessidade de um link entre as ONGs de direitos humanos e grupos de base, incluindo populações
economicamente desfavorecidas. Como contraponto,
Fateh Azzam questiona a necessidade dos ativistas
de direitos humanos representar alguém, discordando da crítica que as ONGs são excessivamente dependentes dos ﬁnanciadores. Por ﬁm, Mary Lawlor
e Andrew Anderson descrevem os esforços feitos por
uma organização do Norte para atender as necessidades dos defensores locais de direitos humanos
como eles, e mais ninguém, as deﬁnem.
Ferramentas. Nesta seção, os editores incluíram
contribuições que tratam dos instrumentos utilizados pelo movimento global de direitos humanos na
realização de seu trabalho. Isso inclui um debate sobre o papel da tecnologia na promoção de mudanças
(Mallika Dutt e Nadia Rasul, bem como Sopheap
Chak e Miguel Pulido Jiménez) e perspectivas sobre os desaﬁos das campanhas de direitos humanos,
o que é analisado de forma provocativa por Martin
Kirk e Fernand Alphen em suas respectivas contribuições. Outros artigos apontam à necessidade das
organizações serem mais fundamentadas em contextos locais, como observado por Ana Paula Hernández em relação ao México, por Louis Bickford no
que ele considera como uma convergência ao Centro
Global, e, por ﬁm, por Rochelle Jones, Sarah Rosenhek e Anna Turley em seu modelo de movimento de

apoio. Além disso, é destacado por Mary Kaldor que
as ONGs não são o mesmo que a sociedade civil,
propriamente dita. Ademais, ações de litígio e de
atuação internacional são analisadas criticamente
por Sandra Carvalho e Eduardo Baker tratando inclusive do dilema entre estratégias de longo e curto
prazo no sistema interamericano. Por ﬁm, Gastón
Chillier e Pétalla Brandão Timo analisam a cooperação Sul-Sul do ponto de vista de uma ONG nacional de direitos humanos na Argentina.
Multipolaridade. Nesta seção, os artigos desaﬁam
nossas formas de pensar sobre poder no mundo multipolar em que vivemos atualmente, com contribuições
dos diretores de algumas das maiores organizações
internacionais de direitos humanos de todo o mundo
com sede no Norte (Kenneth Roth e Salil Shetty) e no
Sul (Lucia Nader, César Rodríguez-Garavito, Dhananjayan Sriskandarajah e Mandeep Tiwana). Esta seção
também discute o que signiﬁca multipolaridade em
relação aos Estados (Emilie M. Hafner-Burton), organizações internacionais e da sociedade civil (Louise
Arbour) e empresas (Mark Malloch-Brown).
Conectas espera que este número fomente o debate sobre o futuro do movimento global de direitos
humanos no século 21, permitindo que ele se reinvente como é necessário para oferecer uma melhor
proteção aos direitos humanos no terreno.
Gostaríamos de enfatizar que este número
da Revista Sur só foi possível graças ao apoio da
Fundação Ford, Open Society Foundations, Oak
Foundation, Sigrid Rausing Trust, International Development Research Centre (IDRC, na sigla em inglês) e Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA, no original em inglês).
A Conectas Direitos Humanos é especialmente
grata pela colaboração dos autores e da equipe da
organização, especialmente de Laura Dauden, João
Paulo Brito e Laura Waisbich. Também gostaríamos
de agradecer a Maria Brant e Manoela Miklos por
conceber este número e pela a realização da maioria
das entrevistas, e a Thiago Amparo por se juntar à
equipe editorial e tornar este número possível. Por
ﬁm, mas não menos importante, somos extremamente gratos a Luz González por seu incansável trabalho de edição das contribuições recebidas, e a Ana
Cernov pela coordenação do processo editorial como
um todo. Obrigado a todos e todas!
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ENTREVISTA COM MARÍA-I. FAGUAGA IGLESIAS
“As particularidades de Cuba nem sempre são identiﬁcadas ou
compreendidas pelos ativistas de direitos humanos de outros países”

MARÍA-I. FAGUAGA IGLESIAS
María-I. Faguaga Iglesias conhece o ativismo de direitos humanos em Cuba
de perto. Historiadora e antropóloga, Faguaga é professora adjunta na
Universidad de La Habana e diretora do projeto de Diálogo Inter-cultural e
Inter-religioso de CEHILA-Cuba (Comisión para el Estudio de la Historia de la
Iglesia en Latinoamérica). Ativista pelos direitos da população afrocubana, suas
principais áreas de pesquisa são: mulher afrocubana, religiões afrocubanas, relações de poder
e autoridade, assim como as possibilidades de diálogo entre as religiões afrocubanas e a Igreja
Católica Romana, raça, gênero e saúde.
Nesta entrevista concedida a Conectas, María-I. Faguaga Iglesias explica o histórico das
organizações de direitos humanos em Cuba e relata as dificuldades enfrentadas por ativistas e
acadêmicos na Ilha, dentre elas a falta de acesso à tecnologia. Durante a entrevista, a ativista
destaca como “deve-se levar em consideração a realidade concreta dos ativistas e estudiosos
envolvidos e sobretudo das populações afetadas, embora não diretamente envolvidas no
ativismo. Caso contrário, seu trabalho se enfraquece em densidade e alcance”.
A partir desta perspectiva, Faguagas ressalta a importância de que as ONGs do Sul ou do
Norte com atuação no Sul, que focam seu trabalho no eixo dos direitos humanos, tenham
sempre em consideração as particularidades de cada contexto, como no caso de Cuba, em que
as particularidades abundam e cuja situação nem sempre é bem compreendida.

***
Original em espanhol. Traduzido por Akemi Kamimura.
Entrevista realizada em março de 2014 por Juana Kweitel (Conectas Direitos Humanos).

Este artigo é publicado sob a licença de creative commons.
Este artigo está disponível online em <http://conectas.org/pt/acoes/sur>.
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“AS PARTICULARIDADES DE CUBA NEM
SEMPRE SÃO IDENTIFICADAS OU COMPREENDIDAS
PELOS ATIVISTAS DE DIREITOS HUMANOS
DE OUTROS PAÍSES”
Entrevista com María-i. Faguaga Iglesias

Conectas Direitos Humanos: Muitas organizações de direitos humanos repensaram
suas estratégias de atuação, levando em consideração as demandas locais. Grandes
organizações do Norte aumentaram sua presença no Sul Global. E organizações
do Sul Global, além de sua crescente atuação internacional, começaram a refletir
sobre suas estratégias num contexto em que os protestos em massa e outras formas
de questionamento das instituições representativas ganham mais espaço. Na sua
opinião, qual é a diferença de trabalhar com direitos humanos a partir do Sul Global,
especialmente a partir de Cuba?
María-I. Faguaga Iglesias: No debate que promove o trabalho de direitos humanos
a partir de uma perspectiva do Sul, é comum que os elementos fundamentais do
atual contexto mundial não sejam levados em conta. Falta uma melhor compreensão
das realidades e necessidades dos países que integram o Sul para que os ativistas
de DH, assim como os estudiosos dessa e de outras questões sociopolíticas possam
enfrentar adequadamente obstáculos e desafios que não são necessariamente os do
mundo capitalista. Ignorar essas diferenças dificulta e limita o estudo panorâmico
realizado por organismos nacionais, internacionais e transnacionais dedicados a
examinar, analisar e informar, ou ao ativismo tomando como eixo os DH.
Por exemplo, a ausência de manifestações de rua não é um indicativo definitivo
da inexistência de ativismo em defesa dos DH. Não ter a possibilidade de publicar
os resultados do trabalho intelectual e de campo não é decorrência de passividade
ou falta de interesse. Essas simplificações equivocadas mostram a necessidade de
que organizações internacionais e/ou transnacionais levem em conta as diferentes
realidades sociais de cada país e observem além das aparências.
Por tudo isso, é indispensável o diálogo permanente dessas organizações
com as realidades que são seus objetos de estudo ou intervenção. Deve-se levar em
consideração a realidade concreta dos ativistas e estudiosos envolvidos e sobretudo
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das populações afetadas, embora não diretamente envolvidas no ativismo. Caso
contrário, seu trabalho se enfraquece em densidade e alcance.

Conectas: Você tem uma longa experiência de trabalho com organizações de direitos
humanos em Cuba. Quais são as circunstâncias em que defensores de direitos
humanos desenvolvem seu ativismo na ilha? Quais são as oportunidades, embates
e desafios?
M-I.F.I.: O panorama do ativismo em direitos fundamentais na ilha tem variado
significativamente desde seu início, no final da década de 70, até o presente. Naquela
época, um pequeno grupo de ex-prisioneiros políticos fundou o que se tornaria o
Comité Cubano Pro Derechos Humanos (1976). Esta pequena organização reunia
intelectuais, ex-diplomatas, ex-professores universitários e outras pessoas que tinham
participado de forma ativa e direta no governo Castro.
Suas possibilidades de sobrevivência eram praticamente inexistentes. Essas
pessoas arriscavam sua segurança e a de suas famílias, num país em que um dos
mecanismos de controle mais eficazes do regime era a separação da família por
razões políticas. Nessas condições, isolados do mundo, esses primeiros ativistas
pelos direitos humanos começaram o caminho de contato com embaixadas e meios
de comunicação estrangeiros. Era a única chance de conseguir impacto para além
das fronteiras da ilha. Sem recursos financeiros ou proteção jurídica, perseguidos
pela polícia política, em meio a incompreensão da família, isolados no país, os
primeiros ativistas desenvolviam seu trabalho.
Esse núcleo inicial se ampliou e se diversificou até fraturar-se. Como resultado,
surgiu na década de 80 a Comisión Cubana de DD.HH. y Reconciliación Nacional
(Comissão Cubana de Direitos Humanos e Reconciliação Nacional) e o Partido
Pro DD.HH. (Partido pró-Direitos Humanos). O século XXI veria o nascimento
da Fundación Lawton de Derechos Humanos (Fundação Lawton para os Direitos
Humanos) e do Centro de Salud y Derechos Humanos (Centro de Saúde e Direitos
Humanos). O fervor não reconhecido, que sociologicamente representaria os anos
80, foi o terreno fértil para a expansão do ativismo independente em Cuba. Contexto
propício, embora de visibilidade nula, em que outras organizações surgiriam. Todas
elas, da mesma forma que o Comitê que as havia antecedido, submetidas ao intenso
e panorâmico trabalho da polícia política.
Gradualmente, o ativismo se estendeu ao interior do país. Lá, onde nos
primeiros anos havia menos ativistas, dada a facilidade de exercer maior controle
pelas forças repressivas, hoje possivelmente são muitos mais do que na capital
do país. É difícil indicar com precisão a data exata dessa expansão. Não seria
equivocado ubicar esse processo, em ordem cronológica, como parte da abertura
a nível psicológico e das mudanças de mentalidades que vem ocorrendo desde o
aumento das penúrias materiais, no início da década de 90.
Lenta mas continuamente, jovens intelectuais e artistas se somavam a esse
movimento, e crescia a presença de pessoas afrodescendentes. Profissionais,
trabalhadores, donas de casa e estudantes, heterossexuais, bissexuais, gays e
transexuais, brancos, mestiços e negros, de todas gerações agora nutrem esse
ativismo. Cresce o número de mulheres, algo certamente inf luenciado pelo
exemplo das conhecidas Damas de Branco. As já numerosas organizações existentes
expressam o caráter multicultural e multirracial da nação cubana.
Alguns dos novos agrupamentos se estabeleceram mais ou menos como
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partidos, ou esse tem sido seu propósito. Todos, dada as condições de Cuba,
poderiam ser identificados como ativistas de DH. É importante dizer que nem
todos têm as mesmas prioridades, nem tem os mesmos recursos de capital humano
e material. Além disso, nos grupos que dispõem de maiores recursos materiais, nem
todos os participantes estão na mesma situação.
Pessoas humildes cujos direitos foram violados, por exemplo, quanto à herança
ou a uma mudança de emprego ou de categoria; pessoas atropeladas pela polícia ou
que, violados seus direitos trabalhistas, não encontraram apoio em sindicatos; artistas
cuja arte e vida foram incompreendidas e censuradas pelas autoridades; algum exoficial militar que acusou o chefe do exército por tratamento arbitrário; intelectuais
censurado e/ou contestadores, embora em pequenas quantidades, se somariam aos
precursores do ativismo. Ampliariam as declarações iniciais pelos direitos dos presos
políticos e de opositores ao governo. Este processo continua até hoje.

Conectas: Gostaria de perguntar exatamente sobre isso. Na sua opinião, como mudou
o panorama do ativismo pelos direitos humanos em Cuba nas últimas décadas? Qual
é o papel de atores internacionais no contexto local de Cuba?
M.F.I.: O panorama nacional mudou, tornando-se moderadamente mais favorável
ao ativismo cívico. Os ativistas de DH (já se esclareceu que não todos) têm hoje
em Cuba novas condições materiais para desempenhar suas atividades. Em muitos
casos, a velha máquina de escrever deu lugar ao advento do computador, os cortes
de linha de telefone fixo (quando há, porque a porcentagem de pessoas com telefone
é irrisória) cedem ao isolamento imposto pelo bloqueio da linha para telefones
celulares.
Isso torna visível no exterior parte do que está acontecendo na ilha, desde a
realidade cotidiana vivida pela maioria dos cubanos e cubanas, até as manifestações
extraordinárias que vêm sendo promovidas; desde o caso particular de alguém
expulso de seu emprego até a negligência a idosos, crianças, mulheres e pessoas com
diferentes capacidades; desde a violência doméstica à constante repressão política.
Hoje há ativistas que publicam em jornais e revistas estrangeiros. Alguns
enviam a outros países seus vídeos para serem veiculados na televisão. Outros
gravam seus programas de rádio ou televisão em Cuba para serem emitidos em
terras estrangeiras.
Vários receberam bolsas de prestigiosas universidades como Harvard. Outros
acumulam prêmios internacionais e seus consequentes benefícios econômicos.
Desde janeiro de 2013, quando o governo pôs em vigor novas regulamentações
migratórias, é crescente o número de pessoas que vão ao exterior para dar palestras,
apresentar seus livros e/ou exposições, participar de eventos internacionais, entrar
em contato com seus compatriotas residentes em outros países, intercambiar com
ativistas de outras partes do mundo, receber treinamento e até reunir-se com líderes
reconhecidos como o fundador do paradigmático sindicato polonês solidariedade
(Lech Walesa) e presidentes como Barack Obama. Anteriormente, pouquíssimos
conseguiam o execrável “permiso de salida” e de “entrada”.
No entanto, atualmente, as particularidades políticas, culturais, econômicas
e sociológicas de Cuba não são sempre identificadas nem compreendidas pelos
ativistas de direitos humanos de outros países. Não se entende a necessidade de
independência de posicionamentos e pensamento das cubanas e dos cubanos de
hoje, expressados tantas vezes em exacerbados anseios de protagonismo.
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Conectas: Uma das questões neste número da Revista Sur é como as novas tecnologias
de informação e comunicação influenciaram o ativismo de direitos humanos. Você já
contou um pouco sobre isso, mas como funciona o acesso e uso da tecnologia por ativistas
que trabalham em Cuba atualmente?
M-I.F.I.: Embora seja geralmente negligenciada, a penúria material na ilha também
se expressa no cotidiano da militância. Ter um PC ou MP3, um flash ou uma
câmera, um telefone celular e recursos para contratar e manter a linha, como do
tão caro acesso à Internet, que foi recentemente permitido aos cubanos em alguns
poucos centros habilitados, não é algo que está ao alcance da maioria dos opositores
na ilha.
Além disso, é preciso recordar o alto custo de uma hora de internet na ilha,
que varia entre 4,50 e 12 CUC*. Considerando que você compra um CUC em
casas de câmbio por 25 pesos e o salário médio é de cerca de 300 pesos, é grotesco e
abusivo o preço da conexão, que além disso não garante uma liberdade real, porque
muitos sites são proibidos em Cuba.
Aqueles que sim possuem acesso e têm a aprovação de embaixadas estrangeiras
para acessar a internet, não dispõem desse serviço 24 horas e os gerentes de hotéis
— em que até a criação dos poucos mas tão difundidos e controlados centros de
internet era possível estabelecer essa conexão, tomam a liberalidade de oferecer ou
não esse serviço aos cubanos.
Nos anos de 1970 e 1980, manuscritos ou notas escritas em velhas máquinas
de escrever eram entregues por ativistas nas redações dos órgãos de imprensa
estrangeiros e embaixadas. Nem sempre as agências os divulgavam. Nem todas
as embaixadas os recebiam. Não se podia contar com diplomatas dos países exsocialistas, com práticas semelhantes às do governo cubano. Nem todos os países
ocidentais lhes prestavam atenção. Alguns governantes tinham relações muito
sólidas e de cumplicidade com seus homólogos da ilha.
Depois começaram as coletivas de imprensa, claro que sem a presença da
mídia nacional. Foram criados uma estrutura interna e um logotipo para dar certa
legitimidade jurídica a seus documentos. Suas casas eram — e ainda são — seus
locais de reunião.
Sob essas condições, persistiram e expandiram seus interesses, com a
crescente perseguição, pressão e repressão policial. Se nos afastarmos das demandas
fundamentais e primeiras de mudança de governo, com a concomitante mudança
de regime político e sistema econômico, as denúncias costumavam ter um caráter
individual. Agora se integram em um olhar coletivo.
É fundamental considerar a existência do que poderíamos chamar de
ciberpolícia. Ou seja, de um setor da polícia política, cujo conteúdo do trabalho é o
monitoramento e controle das comunicações virtuais. Pessoas estranhas, assistidas
pelo direito policial, arbitrariamente concedido e politicamente protegido, para
entrar na caixa de correio eletrônico de cada usuário e inspecionar todas suas
comunicações, desde seus contatos até o conteúdo, para bloquear contas ou tornar
mais lentas as comunicações para determinado usuário.
Sob essas condições trabalha cada ativista que acessa Internet ou telefone:
sabendo que suas comunicações são rastreadas e podem ser interceptadas e
*Nota de revisor: Um CUC – Peso conversível cubano – equivale a um dólar americano. O CUC é uma
das moedas oﬁciais atuais em Cuba e é oﬁcialmente convertível no país. A outra moeda atual é o peso
cubano.
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interrompidas, que suas mensagens podem não chegar aos destinatários e que podem
não receber as mensagens que lhes mandam. Sabendo que existem leis com as quais
o governo o declara legalmente como “inimigo”, processando-o e condenando-o
à prisão. O conteúdo dos emails trocados por opositores tem sido utilizado na
televisão nacional, em campanhas destinadas a desacredita-los.

Conectas: Na sua opinião, atualmente qual é o papel de acadêmicos em Cuba? Qual
é a relação deles com ativistas dos direitos humanos?
M-I.F.I.: O caso dos acadêmicos de direitos humanos em Cuba merece uma
análise própria. Por ora basta especificar que os organismos cujo eixo é essa matéria
deveriam se identificar e se distinguir entre aqueles que poderiam ser chamados
de diploacadêmicos e os outros. Os primeiros são autorizados pelo governo e
incentivados a estabelecer contatos internacionais. Os demais fazem seu trabalho,
apesar das muitas dificuldades, dentre as quais a recusa das instituições em aceitar
sua presença e o resultado das suas investigações, em paralelo com a perseguição
da polícia política.
Esse último grupo, condenado ao ostracismo, tende a ter os resultados das
pesquisas mais ajustados à realidade. Mas, claro, há exceções e não deveríamos,
portanto, aceitar ou rejeitar a priori qualquer análise, baseada unicamente no
posicionamento do pesquisador. Acadêmicos conhecidos têm ajustado ao contexto
seus resultados de pesquisa. E existem também os intelectuais fora do sistema,
opositores ou não, cujas pesquisas parecem, por vezes, distantes do cenário em que
desenvolvem suas investigações.
Em qualquer caso, a chave está em procurar o sempre difícil equilíbrio. Não
se vincular às aparências ou figuras. Deixar as portas abertas ao conhecimento e
as experiências de ativistas e acadêmicos, dos que residem na ilha e no exterior,
sejam cubanos e cubanas ou não, mas sem esquecer que sempre se deve confrontar
informações.
Os organismos que no mundo são responsáveis por monitorar a situação dos
DH deveriam continuar lutando para que o governo da ilha ratifique as convenções
internacionais que assinou, e para permitir sua entrada oficial no país. Pois enviar
seus delegados com subterfúgios (por exemplo, fazendo-os passar por turistas),
os expõe à sempre presente possibilidade de serem detectados e expulsos pelos
governantes de Cuba.
Os organismos de DH talvez pudessem estabelecer algum mecanismo de
proteção internacional para os ativistas e estudiosos da ilha. Até o momento, a
única e muito escassa proteção que tem os ativistas e acadêmicos em Cuba é ou
seu reconhecimento internacional ou seus contatos com o exterior.
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para a responsabilização por
violações de direitos humanos

LAURA C. PAUTASSI
Há igualdade na desigualdade?
Abrangência e limites das ações
afirmativas

LAURA DAVIS MATTAR

KATHERINE SHORT

GERT JONKER E RIKA SWANZEN

Reconhecimento jurídico dos
direitos sexuais – uma análise
comparativa com os direitos
reprodutivos

Serviços de intermediação para
crianças-testemunhas que depõem em
tribunais criminais da África do Sul

JAMES L. CAVALLARO E
STEPHANIE ERIN BREWER

SERGIO BRANCO

O papel da litigância para a justiça
social no Sistema Interamericano

A lei autoral brasileira como
elemento de restrição à eficácia do
direito humano à educação

DIREITO À SAÚDE E ACESSO
A MEDICAMENTOS

THOMAS W. POGGE

PAUL HUNT E RAJAT KHOSLA

SUR 10, v. 6, n. 10, Jun. 2009

Para erradicar a pobreza sistêmica:
em defesa de um Dividendo dos
Recursos Globais

Acesso a medicamentos como um
direito humano

ANUJ BHUWANIA

SUR 7, v. 4, n. 7, Dez. 2007

Medicamentos para o mundo:
incentivando a inovação sem
obstruir o acesso livre

LUCIA NADER
O papel das ONGs no Conselho de
Direitos Humanos da ONU
CECÍLIA MACDOWELL SANTOS
Ativismo jurídico transnacional
e o Estado: reflexões sobre os
casos apresentados contra o Brasil
na Comissão Interamericana de
Direitos Humanos
JUSTIÇA TRANSICIONAL

TARA URS
Vozes do Camboja: formas locais de
responsabilização por atrocidades
sistemáticas
CECILY ROSE E FRANCIS M.
SSEKANDI
A procura da justiça transicional e
os valores tradicionais africanos:
um choque de civilizações – o caso
de Uganda

THOMAS POGGE

JORGE CONTESSE E DOMINGO
LOVERA PARMO
Acesso a tratamento médico para
pessoas vivendo com HIV/AIDS:
êxitos sem vitória no Chile
GABRIELA COSTA CHAVES,
MARCELA FOGAÇA VIEIRA E
RENATA REIS
Acesso a medicamentos e
propriedade intelectual no Brasil:
reflexões e estratégias da sociedade
civil

SUR 9, v. 5, n. 9, Dez. 2008

DANIELA DE VITO, AISHA GILL E
DAMIEN SHORT
A tipificação do estupro como
genocídio
CHRISTIAN COURTIS
Anotações sobre a aplicação da
Convenção 169 da OIT sobre povos
indígenas por tribunais da América
Latina
BENYAM D. MEZMUR
Adoção internacional como medida
de último recurso na África:
promover os direitos de uma criança
ao invés do direito a uma criança

KATHARINE DERDERIAN E
LIESBETH SCHOCKAERT

JEREMY SARKIN

Respostas aos fluxos migratórios
mistos: Uma perspectiva
humanitária

REBECCA SAUNDERS

Por Glenda Mezarobba

“Crianças muito más”: “Tortura
indiana” e o Relatório da Comissão
sobre Tortura em Madras de 1855

Perpetrando o bem: as
consequências não desejadas da
defesa dos direitos humanos

Verdade e reconciliação para as
“gerações roubadas”: revisitando a
história da Austrália

ENTREVISTA COM JUAN
MÉNDEZ

Entrevista com Anthony Romero,
Diretor Executivo da American Civil
Liberties Union (ACLU)

BARBORA BUK OVSKÁ

Prisões na África: uma avaliação da
perspectiva dos direitos humanos

O longo caminho da luta contra a
pobreza e seu alentador encontro
com os direitos humanos

ANTHONY ROMERO

DIREITOS HUMANOS DAS PESSOAS
EM MOV IMENTO: MIGRANTES E
REFUGI ADOS

RAMONA VIJEYARASA

ELIZABETH SALMÓN G.

Da Comissão ao Conselho: a
Organização das Nações Unidas
conseguiu ou não criar um
organismo de direitos humanos
confiável?

Sobre o intraduzível: sofrimento
humano, a linguagem de direitos
humanos e a Comissão de Verdade e
Reconciliação da África do Sul
SESSENTA ANOS DA
DECLARAÇÃO UNI VERSAL
DE DIREITOS HUMANOS

PAULO SÉRGIO PINHEIRO

SUR 8, v. 5, n. 8, Jun. 2008

Os sessenta anos da Declaração
Universal: atravessando um mar de
contradições

MARTÍN ABREGÚ

FERNANDA DOZ COSTA

Direitos humanos para todos:
da luta contra o autoritarismo à
construção de uma democracia
inclusiva - um olhar a partir da
Região Andina e do Cone Sul

Pobreza e direitos humanos:
da mera retórica às obrigações
jurídicas - um estudo crítico sobre
diferentes modelos conceituais

JUAN CARLOS MURILLO
Os legítimos interesses de
segurança dos Estados e a proteção
internacional de refugiados
MANUELA TRINDADE VIANA
Cooperação internacional e
deslocamento interno na Colômbia:
Desafios à maior crise humanitária
da América do Sul
JOSEPH AMON E KATHERINE
TODRYS
Acesso de populações migrantes a
tratamento antiretroviral no Sul
Global
PABLO CERIANI CERNADAS
Controle migratório europeu em
território africano: A omissão
do caráter extraterritorial das
obrigações de direitos humanos
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Direitos Humanos das Empresas?
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DIREITOS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCI A
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Forças Armadas, Comissão da
Verdade e Justiça Transicional no
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As Medidas de Urgência no
Sistema Interamericano de Direitos
Humanos
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Interpretação dos Tratados
Regionais de Direitos Humanos
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Condições de Detenção na África e o
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SALIL SHETTY
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Interamericano de Proteção
de Direitos Humanos: Uma
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A Convenção da ONU sobre
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Diversidade Humana e Assimetrias:
Uma Releitura do Contrato Social
sob a Ótica das Capacidades

MARCIA NINA BERNARDES
Sistema Interamericano de Direitos
Humanos como Esfera Pública
Transnacional: Aspectos Jurídicos
e Políticos da Implementação de
Decisões Internacionais
CADERNO ESPECI AL:
CONECTAS DIREITOS HUMANOS 10 ANOS

A Construção de uma Organização
Internacional do/no Sul

PETER LUCAS
A Porta Aberta: Cinco Filmes
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Deficiência
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Direitos Humanos da Fundação Ford
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IMPLEMENTAÇÃO NO
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IRINA SERGEEVA E MARIA
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CÁSSIA MARIA ROSATO E
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Caso Damião Ximenes Lopes :
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Humanos
DAMIÁN A. GONZÁLEZSALZBERG
A Implementação das Sentenças da
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BRIDGET CONLEY-ZILKIC
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A CADHP no Caso Southern
Cameroons
ANDRÉ LUIZ SICILIANO
O Papel da Universalização dos
Direitos Humanos e da Migração
na Formação da Nova Governança
Global
SEGURANÇA CIDADÃ E DIREITOS
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Segurança Pública e Crime
Organizado Transnacional nas
Américas: Situação e Desafios no
Âmbito Interamericano

POLÍCIA PACIFICADORA (UPPS)
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Desenvolvimento e Direitos
Humanos: Algumas Ideias para
Reiniciar o Debate
IRENE BIGLINO, CHRISTOPHE
GOLAY E IVONA TRUSCAN
A Contribuição dos Procedimentos
Especiais da ONU para o Diálogo
entre os Direitos Humanos e o
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LUIS CARLOS BUOB CONCHA
Direito à Água: Entendendo
seus Componentes Econômico,
Social e Cultural como Fatores de
Desenvolvimento para os Povos
Indígenas
ANDREA SCHETTINI
Por um Novo Paradigma de
Proteção dos Direitos dos Povos
Indígenas: Uma Análise Crítica dos
Parâmetros Estabelecidos pela Corte
Interamericana de Direitos Humanos
SERGES ALAIN DJOYOU KAMGA
E SIYAMBONGA HELEBA
Crescimento Econômico pode
Traduzir-se em Acesso aos Direitos?
Desafios das Instituições da África
do Sul para que o Crescimento
Conduza a Melhores Padrões de
Vida
ENTREVISTA COM SHELDON
LEADER
Empresas Transnacionais
e Direitos Humanos

MANUEL TUFRÓ

ALINE ALBUQUERQUE
E DABNEY EVANS

Participação Cidadã, Segurança
Democrática e Conflito entre
Culturas Políticas. Primeiras
Observações sobre uma Experiência
na Cidade Autônoma de Buenos
Aires

Direito à Saúde no Brasil: Um
Estudo sobre o Sistema de
Apresentação de Relatórios para
os Comitês de Monitoramento de
Tratados

CELS

LINDA DARKWA
E PHILIP ATTUQUAYEFIO

A Agenda Atual de Segurança e
Direitos Humanos na Argentina.
Uma Análise do Centro de Estudos
Legais y Sociais (CELS)

Matando Para Proteger? Guardas
da Terra, Subordinação do Estado e
Direitos Humanos em Gana

PEDRO ABRAMOVAY
A Política de Drogas e A Marcha da
Insensatez
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A Resposta Ineficaz das
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CARLA DANTAS
Direito de Petição do Indivíduo no
Sistema Global de Proteção dos
Direitos Humanos
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INFORMAÇÃO E DIREITOS
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Aaron Swartz e as Batalhas pela
Liberdade do Conhecimento
ALBERTO J. CERDA SILVA
Internet Freedom não é Suficiente:
Para uma Internet Fundamentada nos
Direitos Humanos
FERNANDA RIBEIRO ROSA
Inclusão Digital como Política
Pública: Disputas no Campo dos
Direitos Humanos
LAURA PAUTASSI
Monitoramento do Acesso à
Informação a Partir dos Indicadores
de Direitos Humanos
JO-MARIE BURT E CASEY CAGLEY
Acesso à Informação, Acesso à Justiça:
Os Desafios da Accountability no Peru
MARISA VIEGAS E SILVA
O Conselho de Direitos Humanos das
Nações Unidas: Seis Anos Depois
JÉRÉMIE GILBERT
Direito à Terra como Direito Humano:
Argumentos em prol de um Direito
Específico à Terra
PÉTALLA BRANDÃO TIMO
Desenvolvimento à Custa de
Violações: Impacto de Megaprojetos
nos Direitos Humanos no Brasil
DANIEL W. LIANG WANG E
OCTAVIO LUIZ MOTTA FERRAZ
Atendendo os mais Necessitados?
Acesso à Justiça e o Papel dos
Defensores e Promotores Públicos
no Litígio Sobre Direito à Saúde na
Cidade de São Paulo
OBONYE JONAS
Direitos Humanos, Extradição e Pena
de Morte: Reflexões Sobre o Impasse
Entre Botsuana e África Do Sul
ANTONIO MOREIRA MAUÉS
Supralegalidade dos Tratados
Internacionais de Direitos Humanos e
Interpretação Constitucional

ADRIANA ERTHAL ABDENUR E
DANILO MARCONDES DE SOUZA
NETO
Cooperação brasileira para o
desenvolvimento na África: Qual o
papel da democracia e dos direitos
humanos?
CARLOS CERDA DUEÑAS
Limites e avanços na incorporação
de normas internacionais de direitos
humanos no México a partir da
reforma constitucional de 2011
ELISA MARA COIMBRA
Sistema Interamericano de Direitos
Humanos: Desafios à implementação
das decisões da Corte no Brasil
CONOR FOLEY
A evolução da legitimidade das
intervenções humanitárias
DEISY VENTURA
Saúde pública e política externa
brasileira
CAMILA LISSA ASANO
Política externa e direitos humanos em
países emergentes: Reflexões a partir
do trabalho de uma organização do
Sul Global
ENTREVISTA COM MAJA
DARUWALA (CHRI) E SUSAN
WILDING (CIVICUS)
A política externa das democracias
emergentes: Qual o lugar dos direitos
humanos? Um olhar sobre a Índia e a
África do Sul
DAVID KINLEY
Encontrando liberdade na China:
Direitos humanos na economia política
LAURA BETANCUR RESTREPO
A promoção e a proteção dos direitos
humanos por meio de clínicas jurídicas
e sua relação com os movimentos
sociais: Conquistas e desafios no caso
da objeção de consciência ao serviço
militar obrigatório na Colômbia
ALEXANDRA LOPES DA COSTA
Inquisição contemporânea: Uma
história de perseguição criminal,
exposição da intimidade e violação de
direitos no Brasil
ANA CRISTINA GONZÁLEZ
VÉLEZ E VIVIANA BOHÓRQUEZ
MONSALVE
Estudo de caso da Colômbia: Normas
sobre aborto para fazer avançar a
agenda do Programa de Ação do Cairo
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POLÍTICA EXTERNA E DIREITOS
HUMANOS

DAVID PETRASEK
Novas potências, novas estratégias?
Diplomacia em direitos humanos no
século XXI
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