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O que é espaço civil e sociedade civil?
Um espaço saudável ou aberto implica que a sociedade civil
e os indivíduos sejam capazes de organizar-se, participar e comunicar-se
sem obstáculos e, ao fazê-lo, reivindiquem seus direitos e inﬂuenciem
as estruturas políticas e sociais em torno deles.
Três liberdades fundamentais – de associação,
reunião e expressão – deﬁnem os limites
do espaço civil. (Fonte: CIVICUS)
A sociedade civil é a arena
– fora da família, do Estado
e do mercado – criada por ações
individuais e coletivas, organizações
e instituições para promover interesses
compartilhados. Isso inclui organizações
não governamentais, organizações
voluntárias privadas, movimentos
de pessoas, organizações comunitárias,
sindicatos, instituições de caridade,
clubes sociais e esportivos, cooperativas,
grupos ambientais, associações proﬁssionais,
organizações de consumidores, organizações religiosas
e a mídia sem ﬁns lucrativos. (Fonte: CIVICUS)

O espaço civil está ameaçado?
Governos de todo o mundo estão
impondo restrições à liberdade
de reunião, expressão e associação.
Desse modo, o acesso ao espaço civil
está sendo reduzido.
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Como os governos estão fazendo isso?
Incluindo restrições (muitas vezes ocultas) nos seguintes tipos de legislação
(lista não exaustiva):

Leis que regulam
reunião, associação
e expressão

Leis que governam
as ONGs

Leis de segurança
cibernética
e telecomunicações

Leis antiterroristas

Leis tributárias

Legislação
que restringe doações
estrangeiras

Legislação
contra a lavagem
de dinheiro

Além da legislação restritiva, a sociedade civil
também está sob ataque por meio de:

• estigmatização, detenção e criminalização de ativistas e grupos
• ambientes cada vez mais cercados de segurança e medidas
de combate ao terrorismo
• vigilância e ataques cibernéticos
• invasões em escritórios, oﬁcinas e reuniões
• ameaças, violência física e assassinatos
• proibições de viagem
• congelamento de ativos e bloqueio de ﬁnanciamentos

Algumas partes da sociedade civil experimentam riscos e ameaças especíﬁcos
e adicionais, entre elas, defensores dos direitos das mulheres, lésbicas, gays,
bissexuais, transgêneros, intersexuais (LGBTI) e povos indígenas.
Muitas vezes, Estados e atores privados (empresas, crime organizado,
extremistas religiosos) conluiam-se na reação violenta contra o progresso
em direitos humanos e participação cívica.
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Por que esta questão
está sendo discutida agora?
As restrições às liberdades de reunião, expressão e associação impostas
pelos governos não são novas. No entanto, a rápida expansão geográﬁca
e a variedade de maneiras pelas quais os governos estão usando a lei
apresentaram um desaﬁo adicional signiﬁcativo para a sociedade civil.
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Fonte: The International Center for Not-for-Proﬁt Law (ICNL)

Desde 2012, os governos de todo o mundo propuseram ou promulgaram
mais do que o dobro de iniciativas que restringem, do que de iniciativas
que protegem a sociedade civil.

TOTAL DE INICIATIVAS*
PROPOSTAS E PROMULGADAS

Positivas
32%

Restritivas
68%

Fonte: The International Center for Not-for-Proﬁt Law (ICNL)

* Os dados para estes infográﬁcos foram gentilmente fornecidos por ICNL. “Iniciativas” signiﬁca: Leis e regulamentações
promulgadas ou propostas que afetam organizações da sociedade civil (OSC) e à liberdade de associação e reunião..
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Este é o caso em todo o mundo?
Governos de todo o mundo – no Norte
e no Sul – estão promulgando ou propondo
legislação que restringe o espaço civil.
Desde 2012, 83 dos 193 países
membros da ONU promulgaram
ou propuseram iniciativas restritivas
que afetam o ciclo de vida,
o ﬁnanciamento externo
e a legislação sobre reuniões.

83

193

dos
países membros da ONU

O país promulgou ou propôs:
Uma categoria de iniciativas* restritivas
Duas categorias de iniciativas* restritivas
Três categorias de iniciativas* restritivas
Nenhuma iniciativa foi proposta sobre ciclo de vida, reunião
ou ﬁnanciamento estrangeiro
Fonte: The International Center for Not-for-Proﬁt Law (ICNL)
* Os dados para estes infográﬁcos foram gentilmente fornecidos por ICNL. “Iniciativas” signiﬁca: Leis e regulamentações
promulgadas ou propostas que afetam organizações da sociedade civil (OSC) e à liberdade de associação e reunião. ICNL
organiza essas iniciativas nas seguintes categorias: "Ciclo da vida": Iniciativas que afetam a criação, o registro,
a manutenção das atividades, o monitoramento e o encerramento de organizações da sociedade civil. "Financiamento
estrangeiro": Iniciativas que afetam a capacidade de OSC de receberam ﬁnanciamento de fontes estrangeiras.
E "Reunião": Iniciativas que afetam à liberdade de associação e reunião.
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