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Apresentação Marista para o Comitê dos Direitos das Crianças

“Protegendo e empoderando crianças como 

defensoras dos Direitos Humanos.”
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Síntese Marista
Treza países de cinco regiões com presença marista 
participaram do Dia do Debate Geral em 2018.
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Saudações de Luis Pedernera, membro do Comitê dos Direitos das 
Crianças das Nações Unidas

Em 28 de setembro de 2018, o Comitê dos Direitos da Criança da ONU

celebrará o Dia do Debate Geral, dedicando-o ao tema da Proteção e do

Empoderamento de Crianças e Adolescentes como Defensores dos

Direitos Humanos. Para fazer isso, o Comitê, juntamente com a Child

Rights Connect, tem trabalhado ativamente para esse dia convocando

pessoas, organizações e crianças de diferentes partes do mundo para fazer

suas contribuições. Nesse contexto, saúdo a iniciativa da Fundação Marista

Solidariedade Internacional - FMSI, que, ao mobilizar e conscientizar sobre

os direitos humanos de crianças de diferentes regiões, nos traz este

valioso documento onde nos dão a oportunidade de conhecer suas

opiniões.

Aqui você encontrará o testemunho de crianças e adolescentes assumindo

o papel de defensores de direitos humanos, reconhecendo o que ajuda

essas crianças a agir como tais, quais são as barreiras e que riscos elas

devem enfrentar quando defendem seus direitos, como protegê-las e

como os adultos podem apoiá-los para que efetivamente assumam o

papel de defensores de seus direitos. Em 2018 celebramos os vinte anos

da Declaração Universal dos Defensores dos Direitos Humanos que foi

aprovada pela Assembléia Geral no ano de 1998.

É bastante significativo que hoje aprofundemos nossa compreensão de

como as crianças trabalham e lutam por seus direitos humanos, o que

eles significam e como são vividos.

A reunião planejada na cidade de Genebra permitirá estabelecer fortes

laços de trabalho conjunto com o Relator de Defensores dos Direitos

Humanos das Nações Unidas e outras pessoas que trabalham pelos

direitos humanos no mundo. Os objetivos que definimos para este dia

estão contidos na nota conceitual do Dia do Debate Geral e, entre eles,

quero destacar a promoção de um movimento global de crianças e

adolescentes como defensores dos direitos humanos, que os inclui como

protagonistas com os Estados, instituições nacionais de direitos

humanos, as Nações Unidas, a sociedade civil e o setor privado, a fim de

aumentar a conscientização e a compreensão sobre os seguintes pontos:

• A definição de crianças e adolescentes como defensores dos direitos

humanos, seu papel e atividades;

• A situação, a experiência e pontos de vista de crianças e adolescentes

como defensores dos direitos humanos;
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• As lacunas entre as leis internacionais, regionais e de Direitos

Humanos em relação à proteção e empoderamento de crianças e

adolescentes como defensores dos direitos humanos;

• As obrigações dos Estados em relação à proteção e empoderamento

de crianças e adolescentes que agem ou desejam atuar como

defensores dos direitos humanos;

• Finalmente, os papéis e responsabilidades dos adultos que estão

relacionados à proteção e ao empoderamento de crianças e

adolescentes que são - ou desejam ser - defensores dos direitos

humanos.

Há muitas expectativas nesse novo Dia de Debate Geral que, sem

dúvida, reunirá contribuições fundamentais para as próximas ações que

serão realizadas sobre o assunto. É uma novidade no campo dos

direitos da criança que adultos e crianças discutam nossas experiências

nessa área.

E sem medo de errar, e como este importante documento reflete, são

as "novas ideias, formas criativas de chamar a atenção para os

problemas" que enriquecerão o debate. «Cada criança tem diferentes

histórias e experiências únicas. Essa é a vantagem de serem crianças ".

Luis Pedernera

Membro do Comitê dos Direitos das 
Crianças das Nações Unidas

*Aqui, você pode saber sobre a consulta que se realizou em 

outros países e foi apresentado por Child Right Connect.

*Aqui, você pode escutar e ver as entrevistas com as 

crianças do Brasil, México e Portugal.
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1. Apresentação

A Fundação Marista de Solidariedade Internacional (FMSI) é uma

organização que está presente em 80 países e é promovida pelos

Irmãos Maristas. A FMSI tem mais de 10 anos de experiência

trabalhando no campo da solidariedade, apoiando a promoção e

defesa dos direitos das crianças no mundo, especialmente no

campo da educação. Trabalha em nível internacional, participando

dos mecanismos de Direitos Humanos das Nações Unidas e em

colaboração com outras organizações com interesses

semelhantes. Desde 2011, é credenciada pelo ECOSOC, com status

consultivo especial junto às Nações Unidas e engaja-se com os

processos da ONU como um caminho para a defesa dos direitos da

criança.

A FMSI participa do Dia do Debate Geral, uma discussão global

focada nas crianças como defensoras dos direitos humanos. Seu

principal objetivo é reunir um movimento global para proteger e

empoderar as crianças como defensoras dos direitos humanos.

O quarto apelo do XXII Capítulo Geral Marista (2017) convida a

"viajar com crianças e jovens que vivem à margem da vida".

Especificamente, pede para "empoderar aqueles que não têm voz,

evitando qualquer paternalismo". Essa intenção está por trás da

participação Marista no Dia do Debate Geral das Nações Unidas,

2018.

Uma escuta com 1652 crianças Maristas, de 12 países, que

refletiram e discutiram sobre seu papel como defensoras dos

direitos humanos, oportunidades, dificuldades, desafios e apoios

necessários para colocá-los em prática. A FMSI coordenou a

consulta entre seus parceiros Maristas nestes 12 países: Filipinas,

Austrália, Madagascar, Paraguai, Chile, Argentina, Brasil, México,

Canadá, Portugal, Colômbia e Espanha. Além disso, realizou uma

oficina com jovens adultos nos EUA.

Um grupo significativo deles estuda em escolas Maristas privadas,

mas outro grupo importante vem de áreas periféricas (urbanas ou

rurais), filhos de pais imigrantes ou que vivem em penitenciárias e

sofrem diferentes tipos de violência. São, também, auxiliados por

projetos sociais Maristas.
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2. O que é o Dia do Debate Geral?

O Comitê das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança é um

grupo de 18 especialistas de todo o mundo que dá conselhos aos

governos sobre como manter as promessas feitas às crianças sob a

Convenção dos Direitos da Criança.

O Comitê da ONU sobre os Direitos da Criança realiza discussões

gerais sobre um artigo específico da Convenção ou assuntos

relacionados. O propósito dos Dias do Debate Geral (DGD) é

promover uma profunda compreensão dos conteúdos e suas

implicações no que se refere a tópicos específicos da Convenção.

O DGD é um encontro de um dia que acontece no Palais des

Nations, em Genebra, na Suíça. No entanto, a DGD é muito mais

do que apenas uma reunião e pode ser uma oportunidade única

para envolver as partes interessadas, incluindo crianças, em torno

de um tópico específico através de consultas em todo o mundo.

Child Right’s Connect

O Comitê garante que as opiniões das crianças sejam parte da

discussão. Isto acontece através de conversas com crianças do

mundo todo antes do DGD, certificando-se de que as crianças

participem das discussões no próprio dia e as mantenham

informadas e envolvidas posteriormente.
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3. Quem são os defensores dos direitos humanos?

Defensores dos direitos humanos são pessoas que agem para

defender seus próprios direitos ou os dos outros. Um exemplo

famoso é Malala, que defendeu o direito das meninas à educação

no Paquistão e agora defende o direito à educação em todo o

mundo. Geralmente são apenas adultos que são chamados de

"defensores dos direitos humanos". Em vez disso, as crianças são

chamadas de "atores cívicos" ou "agentes".

Muitas vezes, as crianças não aparecem em documentos que

estabelecem proteções para defensores dos direitos humanos.

Isso ocorre, apesar do fato de que as crianças podem enfrentar

desafios adicionais, quando agem como defensores dos direitos

humanos. Ainda ocorre que: as crianças não podem acessar

informações tão facilmente quanto os adultos; as leis impedem

que se unam ou criem seus próprios grupos; os adultos não os

levam a sério; os adultos decidem que as crianças não podem se

envolver.

Child Right’s Connect
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4. Metodologia

O Comitê está encarregado do evento, mas a Child Rights Connect é a

organização que trabalha com muitas outras organizações voltadas a

criança para preparar tudo e fazer o DGD acontecer.

A Child Rights Connect trabalhou com o Center for Children’s Rights na

Queen’s University Belfast e com um grupo consultivo internacional de

crianças com metodologias de engajamento para a consulta.

Algumas das questões que foram discutidas:

• O papel que as crianças podem e desempenham como defensoras

dos direitos humanos.

• O que ajuda as crianças a agirem como defensoras dos direitos

humanos.

• Quais são as barreiras e que riscos que as crianças enfrentam.

• Como proteger as crianças defensoras dos direitos humanos.

• Como as crianças podem ser apoiadas por adultos para atuar como

defensores dos direitos humanos.

• Questões sobre o papel das empresas, o papel da mídia e das mídias

sociais, e

• Qualquer conselho que eles possam ter para o Comitê.
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5. Sumário das Consultas

País Cidades Total por país

Filipinas General Santos City, Koronadal City 45

Espanha Huelva 35

Brasil 
Federal District, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Espírito 

Santo, Ceará, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina and São Paulo
328

Madagascar Antsirabe, Antananarivo 83

Colômbia Bosa (Bogotá) 220

Portugal Cascais, Carcavelos, Lisboa 99

Paraguai Limpio 25

Argentina Buenos Aires, La Boca (Rosario) 372

Chile
Alto Hospicio, Las Compañías (La Serena), Villa Alemana, Limache, Quillota, Los 

Andes, Santiago, La Pintana (Santiago), Rancagua, San Fernando, Curicó
290

Canadá Saint-Gabriel-de-Valcartier, Quebec 11

México
Chiapas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México, 

Michoacán, Querétaro, Sinaloa, Guerrero
31

Austrália Sydney,  Campbelltown, Canberra, Perth, Sale, Adelaide, Brisbane 113

NÚMERO TOTAL DE CRIANÇAS CONSULTADAS - 1652

*ESTADOS UNIDOS (jovens adultos): 11
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6. Síntese das Respostas

Foram coletadas 1652 opiniões, crenças ou ideias de crianças e

adolescentes, com idades entre 5 e 18 anos, de 12 países, 5

continentes. A metodologia utilizada no processo de escuta de crianças

e adolescentes foi por meio de áudios, vídeos, pôsteres, desenhos e

escritos, relatando os riscos, ameaças e desafios enfrentados quando

atuam como defensores dos direitos humanos. Apresentamos uma

síntese das respostas das crianças e adolescentes:

SOBRE SEU TRABALHO

Com base em questões relacionadas aos desafios em ser defensores dos

direitos humanos, suas características e mecanismos de ação, crianças e

adolescentes concordam com as definições e propõem maior

participação, independentemente da idade, dos espaços de conciliação

e diálogo: “São crianças que trabalham por seus PRÓPRIOS DIREITOS ou

PELOS DIREITOS DOS OUTROS. Os Defensores de Direitos trabalham em

MUITOS TEMAS, como o bullying na escola, a proteção do meio

ambiente ou na incidência contra o casamento infantil”.

Algumas características destacadas por eles são: seriedade, persuasão,

boa comunicação, força de vontade, altruísmo, extrovertida, corajosa,

coerência, proatividade, empreendedora, empática, entendendo as

necessidades do outro, sendo solidários, capazes de cuidar de sua

integridade e solicitar que o Estado cumpra sua obrigação de

promover, proteger, defender e garantir crianças e adolescentes como

defensores dos direitos humanos.

Sentem-se defensores quando têm acesso a informações de todas as

partes do mundo e sabem como usá-las, considerando assim, mais fácil

a mobilização para os direitos humanos e, consequentemente, a

tomada de ações efetivas.

Os principais tópicos que eles enfocam hoje são: violência (bullying,

violência doméstica); causas ambientais e ecológicas; disparidades e

discriminação (orientação racial, socioeconômica, sexual, gênero);

direitos econômicos, sociais e culturais: acesso à educação, saúde

(vacinação); direitos civis e políticos (para ser ouvido); voluntariado

(migrantes, desabrigados).
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OPORTUNIDADES, DESAFIOS E APOIOS

Eles relatam riscos, ameaças e desafios enfrentados ao agir como

defensores dos direitos humanos. Argumentam que qualquer um pode

ser um defensor dos direitos humanos, em qualquer lugar, e pedem

aos adultos para apoiá-los a levantarem suas vozes para que possam

dar suas próprias opiniões.

Um ponto importante é a relação com o mundo dos adultos. Crianças

e adolescentes serem ouvidas e suas opiniões consideradas ainda é um

desafio.

O PAPEL DAS EMPRESAS

Crianças e adolescentes apontam que existem maneiras pelas quais as

empresas podem apoiá-las como defensoras dos direitos humanos,

dando-lhes a oportunidade de participar de importantes decisões que

lhes dizem respeito e não apenas vê-las como trabalhadores em

potencial.

O PAPEL DA MÍDIA SOCIAL

Eles concordam que as mídias sociais podem ser grandes aliadas para

promover os direitos das crianças e adolescentes. Eles acreditam que a

disseminação de histórias inspiradoras e o melhor acesso à informação

para casos de violações de direitos humanos, permitem a criação de

uma rede global de defesa de causas. A oportunidade de participação

das crianças e adolescentes no DDG 2018 foi extremamente relevante

para o fortalecimento do tema: "Proteger e empoderar as crianças

como defensoras dos direitos humanos".



Brasil



13

SOBRE COMO ELES PODEM AJUDAR COMO DEFENSORES DOS
DIREITOS HUMANOS

“Nós temos que denunciar, porque temos que denunciar essas coisas. E

dizer para aqueles que sofrem: fuja para não sofrer mais isso. "(Menino,

8)

“Todos devem ser defensores dos direitos das crianças e adolescentes

porque somos a base das futuras gerações; o respeito vem do respeito

mútuo entre todos” (menina, 15 anos)

“Acreditamos que somos todos iguais à saúde e à educação pública, e

defender tais direitos se aplica a todos os jovens.”(Menino, 16 anos).

“Os jovens têm acesso as informações de todo o mundo. É mais fácil

mobilizar para os direitos humanos e, conseqüentemente, para uma

ação efetiva. Nós adolescentes temos mais jeito e sabemos como usá-las.

"(Menino, 16 anos)

"Quem melhor que crianças e adolescentes para interagir e motivar

crianças e adolescentes? O contato entre eles proporciona e gera

interesse em dar e receber apoio." (Menino, 17)

"As crianças representam o futuro de uma nação; elas podem

desenvolver um papel fundamental, estando bem conscientes.

Além de ser mais fácil falar com pessoas da mesma faixa etária".

(Menino, 17)

“Cara, Direito Humano é o que você pede, se você reclama que

não tem praças na sua vizinhança, que não há parques, saiba que

isso é seu direito, se você não consegue um lugar em sua escola e

perde um ano, saiba que é seu direito estudar“ (Menina, 13

anos).”

É nosso direito poder dar uma opinião, mas não, qualquer coisa

que falamos eles interrompem no meio." (Menino, 14).
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SOBRE RISCOS, AMEAÇAS E DESAFIOS

"Os adultos não acreditam no que a criança diz. Eles não dão moral às

histórias. Somos ignorados". (Menina, 9) "Quando as pessoas me

batem, elas me amaldiçoam na rua; não tenho ninguém a quem

recorrer. Ninguém me ajuda neste momento, elas não se importam."

(Menino, 12)

"O ato de defender tais direitos é considerado uma tarefa muito

perigosa. Os defensores dos direitos humanos são vítimas de ameaças,

agressões e até homicídios cometidos por autoridades e outros grupos

envolvidos" (Menino, 14). "Eles não são garantidos quando o seu

gênero não é respeitado, quando sua aparência, maneira, você se

torna uma piada. Eles não estão garantidos quando ser o que você é se

torna errado" (menina, 14).

"Os direitos das crianças e adolescentes não são garantidos em sua

totalidade, pois não existem creches e escolas com boa infra-estrutura

condizente à educação adequada. Hospitais sem condições de atenção

básica aos jovens, principalmente às crianças de baixa classe social"

(menina, 15).

"Todo ser humano, a despeito de qualquer circunstância, o quê tenha

o levado a cometer qualquer ato, até mesmo uma infração, tem

direito a uma defesa. E não deve pagar pelo ato comprometendo sua

integridade" (menina, 17).

O QUE AJUDA VOCÊ A AGIR COMO UM DEFENSOR DOS
DIREITOS HUMANOS?

"Conscientização sobre os direitos de cada um e o processo de

empatia que leva crianças e adolescentes a se revoltarem contra

atitudes que desrespeitam os direitos humanos" (menino, 17).

"Proporcionar um lugar para a socialização, onde crianças e

adolescentes possam conversar e ter suas necessidades satisfeitas."

(menina, 15).

"O mundo ideal seria a criança estudar, brincar, fazer o que quiser,

exceto o trabalho do adulto". (menina, 8) "É importante abordar esses

problemas com as crianças também e não apenas com os adultos.

Porque acho que temos que dizer as coisas que pensamos. Precisamos

conversar." (menina, 10) "Cuide dos pobres da rua e lhes dê comida e

melhore a situação de saúde." (masculino, 10) "Use os espaços, em

que eles nos dão voz, para expressar o que precisamos." (menina, 15).

"Ajudar os pais a ter um diálogo mais aberto com seus filhos. Ensinar o

que é abuso para crianças e adolescentes. Um psicólogo sempre

acompanhar o atendimento público" (menina, 10). "Garantir a

proteção dessas crianças através de contribuições para políticas

públicas na área de segurança (menina, 15)". "Órgãos como as Nações

Unidas podem ter mais firmeza nas leis que protegem crianças e

adolescentes, especialmente no ambiente digital, e até mesmo em

projetos que aumentam a conscientização pública." (menina, 16).
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QUEM DEVE SER RECONHECIDO COMO DEFENSOR DOS DIREITOS
HUMANOS DAS CRIANÇAS?

“Crianças de todas as origens econômicas; crianças de toda a Austrália - de

cidades, áreas regionais, áreas remotas; crianças de comunidades

indígenas; crianças em internação juvenil ”. “As crianças que enfrentam os

agressores são defensores dos direitos das crianças”. “Qualquer um que

esteja disposto a levantar a mão e que seja diretamente influenciado ou

tenha o potencial de ser afetado pelas questões de Direitos Humanos da

Criança”. “Como crianças em um país privilegiado de primeiro mundo,

acreditamos que devemos assumir mais responsabilidade pela defesa dos

direitos daqueles em países com menor status socioeconômico. Devemos

apoiar as crianças que são os verdadeiros defensores dos seus direitos,

para que seja alcançado algum sentido de igualdade”.

QUAL O PAPEL QUE AS CRIANÇAS DESEMPENHAM COMO
DEFENSORES DOS DIREITOS HUMANOS NA SOCIEDADE?

“Poder ajudar os adultos a entenderem a experiência das crianças nas

circunstâncias inconstantes de hoje”. “Para tornar as coisas melhores para

a próxima geração - o que estamos arruinando agora é o que precisa ser

consertado no futuro (ou agora?)!”. "As crianças têm a mente mais aberta

- elas não têm a mesma mentalidade engessada que as gerações mais

antigas". “Eles têm visões únicas e muitas vezes imparciais em muitas

questões e, muitas vezes, agem de maneira correta e justa”.

“Crianças e jovens adultos devem desempenhar um papel

fundamental na inspiração de outros para defender os direitos

humanos, estimulando uma visão de mundo forte e uma

sociedade positiva”. “Defender as injustiças dentro das escolas e

ajudar com caridade”. “As crianças podem desempenhar um

papel importante na redução das injustiças em suas

comunidades locais. A inocência de suas mentes lhes permite

defender o que é certo, pois não temem ser diferentes”.

COMO AS CRIANÇAS PODEM USAR SUAS CAPACIDADES E
EXPERIÊNCIAS PARA ATUAR COMO DEFENSORES?

"Ter uma experiência direta ou quase direta para uma maior

capacidade de empatia e, em seguida, ser defensor da questão".

“Novas ideias, formas criativas de chamar a atenção para as

questões”.
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“Algumas formas de aumentar a conscientização incluem trabalho

missionário, imersões e comunicação com jovens de todo o mundo”.

“Os políticos precisam trabalhar com os jovens, certificando-se de que

eles estão cientes das plataformas que estão disponíveis para eles

terem voz”.

COMO AS CRIANÇAS DEFENSORAS DOS DIREITOS HUMANOS
PODEM CAPACITAR OUTRAS CRIANÇAS E RECEBER APOIO
DELAS?

"Formando grupos de pessoas de mentalidade semelhante que são

apaixonadas pelas questões". “Conversando sobre as questões com

debate de qualidade e considerando a diferença de opinião”.

“Acreditamos que é melhor para os jovens educar outros jovens para

que a formação real ocorra. Precisamos ouvir suas histórias em primeira

mão e a mídia social é a plataforma que permitiria que acontecesse”.

QUAIS SÃO AS BARREIRAS QUE AS CRIANÇAS ENFRENTAM EM
NÍVEL LOCA, NACIONAL E INTERNACIONAL?

“Adultos que não levam a sério as vozes e as experiências das crianças,

ou que os ignoram completamente, pois percebem que, como adultos,

sua experiência é o que lhes dá expertise”. “Culturalmente, há uma

crença geral de que os adultos sabem mais. Isso pode ser exacerbado

pelo fato de que a maioria das crianças tem uma compreensão limitada

de como política, religião e leis funcionam ”. “Quando as crianças são

ignoradas ou 'invisibilizadas'”.

O QUE AJUDA AS CRIANÇAS A AGIR COMO DEFENSORAS DOS
DIREITOS HUMANOS?

“Oportunidades para falar e agir como defensores dos direitos

humanos em suas casas, escolas e comunidades”. “Educação

sobre os direitos humanos e os direitos da criança. Ajudar os

jovens a entender ou saber sobre os problemas, a fim de falar

sobre eles”. “Ensine as crianças que elas são poderosas.

Mostrem-lhes como usar sua voz”. “Tenha adultos significativos

que incentivem os jovens a fazer mudanças”. “Os adultos

precisam ver as crianças como defensores de direitos humanos

capazes e poderosos. Isso inclui permitir que as crianças exerçam

esse poder, ajudá-las a fazê-lo ao invés de dominá-las ". “Sem

educação, as crianças crescerão perdidas e aceitarão injustiças,

portanto nunca se manifestarão e ajudarão a melhorar o mundo.

É importante que os adultos ajudem as crianças a aprender e

crescer para que possam influenciar adequadamente o mundo

como eles merecem”.



Madagascar
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QUE PAPEL AS CRIANÇAS DESEMPENHAM COMO DEFENSORES
DOS DIREITOS HUMANOS NA SOCIEDADE?

“Os defensores dos direitos das crianças são pessoas que ajudam e

orientam as crianças a conhecer seus próprios direitos, dando-lhes a

chance de serem livres quando querem dar suas opiniões”. “Como

defensor de direitos humanos, meu papel é aumentar a

conscientização na promoção da proteção das crianças e ser uma

testemunha de amor e de cuidar de todas as crianças, sobretudo das

que são negligenciadas e das que não têm voz”. “Informar ao

responsável (autoridade) todos os casos (abuso e violência) que

tornam as crianças infelizes. Por exemplo, a prática de diferentes tipos

de punições nas escolas”. Nosso papel é estar perto das crianças e dar-

lhes oportunidade de levantar a voz para que possam se expressar e

opinar”. “Nós descobrimos nossos próprios direitos e isso nos faz

sermos defensores dos direitos humanos. A partir disso, somos

chamados a agir como uma pessoa responsável por proteger nossos

direitos e os direitos dos outros ”.

QUAIS SÃO AS BARREIRAS QUE AS CRIANÇAS ENFRENTAM EM
NÍVEL LOCA, NACIONAL E INTERNACIONAL?

“A pobreza é um dos desafios que dificulta muito a questão dos

direitos humanos em nosso país”.

“Os antecedentes culturais não permitem que as crianças ajam

como defensoras dos direitos humanos. Os anciãos sempre têm

os direitos e as últimas palavras ”. “Crianças e jovens são a

maioria da população, isso é para nós uma esperança de mudar a

mentalidade das pessoas e apoiá-las para serem um bom

exemplo de um defensor de direitos humanos”. “No nível

nacional, as leis para proteger os direitos humanos não são

praticadas; é apenas um documento escrito em alguns casos”. “O

governo não tem uma boa política para defender os direitos

humanos”.
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“Em alguns lugares, a cultura influencia as pessoas a não respeitar os

direitos humanos. Gêmeos como bebês azarados; as pessoas

acreditam que criar gêmeos traz infelicidade, até a morte para suas

famílias”. “As crianças desejam que os adultos as ajudem a saber mais

sobre seus direitos”.

O QUE AJUDA VOCÊ A AGIR COMO UM DEFENSOR DOS

DIREITOS HUMANOS?

“Mais informações e educação sobre direitos humanos são

necessárias para fortalecer as crianças a se tornarem elas mesmas

como defensoras dos direitos humanos”. “As crianças pedem aos

adultos para apoiá-las para que levantem suas vozes, para que possam

dar suas próprias opiniões livremente”.

O PAPEL DA MÍDIA SOCIAL

“A mídia social é uma maneira rápida de promover pessoas e crianças

para serem defensoras de seus direitos”. “Esta é uma maneira muito

simples de falar sobre a conscientização sobre os direitos humanos”.

“Postar imagens, citações na escola para conscientização sobre

direitos humanos podem influenciar muita gente”.



Portugal
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CARACTERÍSTICAS QUE SÃO FUNDAMENTAIS NOS DEFENSORES
DOS DIREITOS HUMANOS

“As crianças que defendem os direitos humanos devem ser

persistentes, corajosas e esperançosas. Elas devem ser pessoas que

lutam pela igualdade e que têm uma visão geral de todos os tipos de

problemas ". Características que são fundamentais no defensor dos

direitos humanos: seriedade, persuasão, bom comunicador, iniciativa,

força de vontade, ser altruísta, dar o exemplo, ser um jovem otimista e

com esperança, ser extrovertido, ativo, corajoso, que acredita no que

for representar - coerente, determinado, humilde, carismático, com

habilidades de liderança, proativo e empreendedor, alegre,

trabalhador, sincero, inteligente, generoso.

QUEM DEBE SER RECONHECIDO COMO DEFENSOR DOS
DIREITOS HUMANOS DAS CRIANÇAS?

“Ele é um defensor dos Direitos humanos e tem uma postura ativa de

liderança. Alguém que identifica problemas e reage ativamente na

solução deles. Alguém que pensa por si mesmo”. “Meus colegas e eu

nos consideramos os defensores dos direitos humanos porque somos

todos a favor da paz no mundo. Nós trabalhamos com trabalho infantil

e escravidão. Nós trabalhamos enquanto trabalho infantil e escravo.

Nós nos engajamos porque queremos tornar este tema um assunto

internacional.

EM QUAIS QUESTÕES VOCÊ TRABALHA?

“Voluntariado com os sem-teto; coleta de brinquedos e materiais

para as crianças marginalizadas. Problemas envolvendo o

terrorismo juvenil, mudanças climáticas, fome, homofobia,

sexismo, racismo, “lavagem cerebral”, abandono social, guerra,

violência doméstica, uso excessivo de tecnologia e falta de

contato humano, bullying, aquecimento global, refugiados,

discriminação, trabalho escravo, pobreza, poluição, falta de

aceitação das pessoas, sustentabilidade ecológica, lixo produzido,

trabalho infantil, falta de amor e cuidado nas famílias ”.
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“Muitas vezes me encontro defendendo os direitos e crenças dos outros,

tentando resolver todos os problemas que enfrento com o maior

respeito, paciência e tranquilidade, para que tudo seja resolvido apenas

através do diálogo e do diálogo. Embora existam muitas áreas nas quais

reconhecemos que as intervenções são extremamente importantes e

urgentes, nos concentramos no trabalho infantil, pois isso é inconcebível

e algo que desprezamos por causa da disparidade entre nossas vidas e as

vidas daqueles que vivem nessa situação. Nós nos envolvemos, porque

queremos torná-lo uma questão internacional de tal forma que nenhum

país seja capaz de ignorá-lo ou fechar os olhos".

QUAIS SÃO OS DESAFIOS QUE VOCÊ ENFRENTA COMO DEFENSOR
DOS DIREITOS HUMANOS?

“Pressão para agir da mesma maneira; possibilidade de corrupção; medo

da reação dos outros, de ser penalizado por dar minha opinião; lidar com

diferentes opiniões; sendo jovem posso ser mal interpretado; apatia de

outros a problemas; discriminação. Tenho medo de ser conhecido

publicamente; que não posso ter impacto nem mudar o que quero; a

crítica; ter a coragem de lutar pelo que acredito; não me dar importância;

convencer e motivar os outros; ter vergonha do que os outros pensam ”.

O QUE OS OUTROS TÊM QUE DEIXAR DE FAZER PARA QUE AS
CRIANÇAS POSSAM AGIR COMO DEFENSORAS DOS DIREITOS
HUMANOS?

Escolas: não permite que os jovens opinem e transmitam o que

sentem; desvalorizar os jovens e suas opiniões; eles não devem

pressionar os jovens a adotar idéias e dar-lhes liberdade de

pensamento; estar muito focado na transmissão de conhecimento.

Famílias: criar estereótipos para seus familiares; ver os jovens como

imaturos; criar preconceitos; impor idéias; ser muito conservador;

não dê ouvidos às crianças; dissuadir as crianças a fazer o que

quiserem; proteger e estragar as crianças também.

QUE PAPEL DESEMPENHAM OS ADULTOS NISSO?

“Os adultos podem nos ajudar muito porque sabem muito, mas não nos

entendem” (menina, 11). “Os adultos têm mais experiência, mas às vezes

eles não nos escutam direito” (menina, 14 anos). “Os adultos devem ter

um papel fundamental nesse contexto, pois podem dar voz às crianças e

ajudá-las em tudo o que precisam, sempre informando o que estão

fazendo certo e errado. Mesmo que eles (adultos) possam orientar as

crianças e incentivá-los a falar, em geral, aqueles em posição de grande

poder não escutam as crianças”.



Paraguai
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Quanto à definição de: “São crianças que trabalham por seus próprios

direitos ou pelos direitos dos outros. Os Defensores de Direitos

trabalham em MUITAS QUESTÕES, como o bullying na escola, a proteção

do meio ambiente ou a incidência contra o casamento infantil ”, todos

concordam. Quanto às características: que as pessoas devem possuir

para defender seus direitos, mencionaram empatia (que busca o bem

comum); que estão dispostos a lutar por seus direitos sem medo; que

você se sinta livre para expressar sua opinião. Algo fundamental é que

conhecemos nossos direitos para nós mesmos nos defendermos.

Em relação a pessoas específicas que defendem os direitos humanos,

eles mencionaram: os Irmãos Maristas, a Fundação Marista SED, somos

todos defensores de nossos direitos, mas não somos chamados de

"defensores". Eles concordam que "Defensores dos Direitos Humanos"

podem ser qualquer pessoa, em qualquer lugar (a partir da mesma

casa), independentemente da idade; mas sim, primeiro você precisa

CONHECER SEUS DIREITOS.

De acordo com suas expressões, os participantes indicaram que a

questão dos direitos humanos era desconhecida para eles.

Mencionaram que: a conscientização e o conhecimento dos direitos

humanos são muito importantes, mas isso não é suficiente; deve ser

garantido em cada país que esses direitos sejam respeitados, de modo

que não permaneça apenas em papéis.

Eles aconselham o Comitê sobre os Direitos da Criança a ocupar-

se com:

1. Erradicar a violência doméstica.

2. O Estado deve garantir maior investimento em educação.

3. Combater o uso da Internet para fins que prejudiquem e não

respeitem os Direitos da Criança.

4. Garantir a igualdade de gênero.

5. Garantir educação inclusiva e não discriminação para todos.



Os que responderam a essas perguntas foram 25 crianças,

delegados de cursos e alguns do Conselho do Curso da Escola

Marista de Limpio. Esta é uma comunidade localizada no

Departamento Central do Paraguai. É uma comunidade de crianças

com direitos violados; crianças e adolescentes são criados por

terceiros porque a maioria de seus pais emigrou para a Espanha e

Argentina por motivos de trabalho.
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O que permite nós crianças a agirmos como defensores dos direitos

humanos é nossa responsabilidade. Todos nós temos a responsabilidade

de defender nossos direitos e respeitarmos os direitos dos outros ”. “Eu

quero mudar a percepção das pessoas de que somos apenas crianças.

Quero que eles saibam que somos crianças capazes de expressar nossa

opinião e lutar por nossos direitos”. “Não somos apenas de nível lúdico,

mas também a esperança da próxima geração que virá. Somos mais do

que apenas brinquedos, jogos, gadgets, somos o que o futuro nos

reserva”.

QUE PAPEL AS CRIANÇAS DESEMPENHAM COMO DEFENSORES
DOS DIREITOS HUMANOS NA SOCIEDADE?

"O papel das crianças é ajudar a nutrir e preservar os direitos da criança".

“Meu papel como defensor dos direitos humanos é dar um testemunho

positivo e ser um colaborador da sociedade”. “Eles servem como a luz

para a comunidade. Eles ajudam os outros a serem iluminados ”.

QUE PERMITE QUE AS CRIANÇAS ATUEM COMO DEFENSORAS
DOS DIREITOS HUMANOS?

“Nossos próprios direitos permitem, nós crianças, a agir como defensores

dos direitos humanos”. “Nosso herói nacional José Rizal disse uma vez:“

Os jovens são a esperança da Nação ”E desde que somos a esperança de

nossa Nação, isso nos permite agir como defensores dos direitos

humanos”.

“Todos nós temos a responsabilidade de defender nossos direitos e

respeitar os direitos dos outros”. “É minha própria consciência. Isso me

permite conhecer minha própria posição e saber o que sou capaz de

fazer. Fazer o que é necessário com uma mente aberta e coração que é

justiça ”.

COMO CRIANÇAS DE DIFERENTES IDADES, GÊNEROS E
SITUAÇÕES NA VIDA USAM SUAS HABILIDADES PARA SEREM
DEFENSORAS?

“As crianças podem usar suas habilidades para serem defensoras

maximizando os talentos que nos foram dados”. “Cada criança tem

histórias / experiências diferentes / únicas. Essa é a vantagem de

outras crianças. Elas podem mostrar às outras pessoas o lado diferente

do mundo ”. “Crianças de diferentes idades, gêneros ou status social

podem ser defensoras dos direitos humanos de suas próprias maneiras.

Há grupos que usam tecnologia ou mídia social para divulgar suas

ações”.



“Os líderes estudantis participam de seminários e os implementam em

suas escolas”. “As crianças indígenas se protegem contra a discriminação

usando as mídias sociais como plataforma”.

COMO OS DEFENSORES DOS DIREITOS DA CRIANÇA PODEM
EMPODERAR OUTRAS CRIANÇAS E RECEBER SEU APOIO?

“Eu posso empoderar as crianças dizendo-lhes o quanto é importante

defender nossos direitos humanos, elas podem capacitar outras pessoas

também fazendo campanhas locais sobre direitos humanos, como

protegê-los e orientá-las na defesa destes direitos. O melhor exemplo é

MALALA YOUSEF”. "Eu posso capacitar e apoiar as crianças, ensinando-

as a serem fortes e mostrando-lhes uma perspectiva diferente quando se

trata de abuso infantil, para que eles ficassem conscientes disso".

QUAIS BARREIRAS ENFRENTAM OS DEFENSORES DOS DIREITOS
HUMANOS?

“Algumas famílias, por meio da influência da cultura, usam punições

físicas para disciplinar uma criança, por exemplo. A punição física já é

uma violação dos direitos humanos”. “No nível nacional, são nossos

funcionários do governo que abusam dos direitos humanos. Pessoas

corruptas e políticas que impedem os defensores dos direitos humanos

de procurar a verdade”.

QUAIS SÃO OS RISCOS ENFRENTADOS PELAS CRIANÇAS QUE
DEFENDEM OS DIREITOS HUMANOS?

"Sendo intimidados (por exemplo, cyberbullying) e odiados por muitos,

sendo repreendidos, e poderíamos ser mortos como resultado de uma

retaliação da oposição". “Eles podem ser facilmente intimidados ou

desonrados porque são apenas crianças. Eles podem enfrentar vários

riscos, incluindo ameaça de morte para seus entes queridos ”.

COMO AS CRIANÇAS QUEREM SE FORTALECER E QUE TIPO DE
APOIO ELAS QUEREM?

“O que as crianças querem para se empoderar é o apoio do adulto,

especialmente seus pais e as autoridades, especificamente o apoio social

ou moral dos adultos e o apoio da educação pelas autoridades”. “O que

nós, crianças, precisamos para nos empoderar é o conhecimento de

nossos direitos e um apoio encorajador das autoridades para que

possamos receber a motivação, ganhar confiança e defender nossos

direitos”. “As crianças só querem que as pessoas as escutem”.
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“Conhecer os direitos não é suficiente, a razão disso é que devemos ir

além dos simples conhecimentos, ações que promovam direitos devem

ser realizadas, principalmente com os filhos da comunidade, os jovens

devem se comprometer a participar de projetos que permitam o

exercício de promoção de direitos, no caso dos alunos da escola,

referem-se a participação dos jovens em grupos como REMAR ”.

Um dos direitos que são violados de acordo com os estudantes é a

liberdade de expressão, porque dentro da instituição sugere-se não usar

maquiagem, piercings e o uso de roupas que não façam parte do

uniforme. Os alunos acham que essas normas violam seus direitos. Para

evitar essas ações da instituição, devem ser utilizados os mecanismos de

participação, como o conselho estudantil, a representação dos

estudantes, o inspetor estudantil e outros encargos legalmente

estabelecidos no manual de convivência e na legislação colombiana.

Os alunos, antes de tudo, pediram para ser explicado Quais são os

direitos? Quais são os direitos que você tem? E por que é importante

refletir sobre os direitos? Desde que quem não conhece os seus direitos

é incapaz de afirmar e nunca vai lutar por eles.

Los Naranjos School, na cidade de Bosa, servem uma população de 1548

estudantes. A grande maioria dos estudantes está entre os estratos

socioeconômicos de 1 a 3. Alguns dos principais problemas: 24% de seus

habitantes em condições de pobreza e 5,2% em pobreza extrema, altos

índices de violência, consumo de entorpecentes, entre outros.
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VOCÊ SE VÊ COMO UM DEFENSOR DOS DIREITOS HUMANOS?

Praticamente todos indicam que se veem como defensores dos direitos

humanos, porque gostam de "ajudar a si mesmos e aos outros", embora

admitam não ser "ativos".

OS OUTROS O VEEM COMO UM DEFENSOR DOS DIREITOS

HUMANOS?

Aqui, a resposta quase unânime é que eles se veem, mas acreditam que os

outros não, apenas aqueles que realmente os conhecem.

EM QUAIS QUESTÕES VOCÊ TRABALHA?

Aqui se destaca a "luta contra o assédio", embora haja outras respostas

muito variadas: "que as crenças de todos sejam respeitadas", "respeito pelos

outros", "serem ouvidos", "proteção do meio ambiente", " fazer doações "...

POR QUE VOCÊ SE ENVOLVEU?

Quase a totalidade indica que se envolveu "porque são questões

importantes" e "ajuda é necessária", especificando em alguns casos que

"ninguém é menos que ninguém".

QUAIS SÃO OS DESAFIOS QUE VOCÊ ENFRENTA COMO DEFENSOR
DOS DIREITOS HUMANOS?

"lutar contra o assédio", "proteger o meio ambiente", "que eles não me

levam a sério", "que discutem comigo", "minha família que não escuta".

O QUE AJUDA VOCÊ A AGIR COMO DEFENSOR DOS DIREITOS

HUMANOS?

Por um lado, indicam que, fundamentalmente, seus colegas e, em

segundo lugar, sua família e seus professores. Por outro lado, "me faz

feliz", "sabendo que ajudo os outros" e "colaborando com os outros".

QUE PAPEL OS ADULTOS DESEMPENHAM NISSO (POSITIVO E
NEGATIVO)?

Positivo: Experiência, lutar por governos que ajam, suas decisões são

valorizadas, alguns ensinam positivamente, alguns lembram que eram

meninos ou meninas. Negativo: Não conhecer os sentimentos das

crianças, não levá-las a sério, eles são gananciosos, eles não se

importam o suficiente com as crianças.
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O QUE OS OUTROS PODEM FAZER PARA QUE AS CRIANÇAS POSSAM

ATUAR COMO DEFENSORAS DOS DIREITOS HUMANOS?

A opinião geral é que os direitos humanos devem ser vistos nas escolas com mais

cuidado e devem dar mais informações para que todos conheçam seus direitos e

possam defendê-los, apontam que os governos devem investir mais recursos a

esta defesa, que as escolas se dediquem mais e as famílias prestem mais

atenção. As crianças devem se afirmar e ouvir mais.

VOCÊ USA NOTÍCIAS, TELEVISÃO OU RÁDIO EM SEU TRABALHO COMO

DEFENSOR DOS DIREITOS HUMANOS?

A grande maioria respondeu que às vezes assiste à TV e escuta as notícias no

rádio para se interessar por assuntos que afetam a todos e que usam

informações principalmente para trabalhar em assuntos como religião.

QUE TIPO DE COISAS VOCÊ FAZ PARA PROMOVER SEU TRABALHO NAS

REDES SOCIAIS?

Aqueles que usam redes indicam que compartilham imagens, fazendo cadeias de

apoio a alguém ou algo, compartilhando frases ou textos.

COMO AS PLATAFORMAS DE MÍDIA SOCIAL PODERIAM SER

MELHORADAS PARA AJUDÁ-LO EM SEU TRABALHO COMO DEFENSOR

DOS DIREITOS HUMANOS?

"Dando publicidade aos direitos humanos com frases que todos vêem" ou

"motivando sobre o assunto".35
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CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS DO DEFENSOR DOS DIREITOS

HUMANOS:

“Um defensor dos direitos humanos é uma pessoa: empática, de boa

vontade, generosa, confiável, afetuosa, solidária, amistosa, justa,

informada, disposta a ajudar, compreensiva, inteligente, trabalhadora,

mente aberta, uma pessoa comum, atenciosa, que é claramente um

defensor, sabe o que quer, não faz diferença, não permanece em

silêncio, é respeitado, conhece os direitos". "Sua voz tem que

representar a voz das minorias", "Ele tem que saber como se colocar no

lugar do outro". "O defensor tem que ser corajoso, justo e

perseverante". "O defensor tem que ser responsável e comprometido".

QUEM DEVE SER RECONHECIDO COMO DEFENSOR DOS DIREITOS
HUMANOS DAS CRIANÇAS?

“Acreditamos que hoje a imagem de um adolescente como defensor

seria mais representativa, assim como uma defensora dos direitos de

meninas e mulheres” (menina). "Temos que conhecê-los (os direitos)

para defendê-los" (menina, 12). "Uma criança pequena tem os mesmos

direitos que um adulto, e uma criança pode conhecer o assunto e ser

mais responsável" (grupo de meninas).

EM QUAIS TEMAS VOCÊ TRABALHA?

"É importante não discriminar ou ser discriminado". "Direito à

identidade, ter um nome, nacionalidade, saber quem são seus pais. Isso

não foi cumprido quando os militares estavam lá. Ainda há adultos que

não conhecem a sua verdade". "O direito de brincar só é cumprido no

jardim de infância, porém quando crescemos não é visto como um

direito". "Achamos que a diversidade sexual é importante, que todos

podem decidir sem discriminação ou cobrança por se sentir diferente do

resto de seus amigos".

QUE PAPEL OS ADULTOS DESEMPENHAM NISSO (POSITIVO E
NEGATIVO)?

"No positivo quando eles ouvem atentamente e dão valor ao que

expressamos". Alguns professores desempenham um papel positivo

quando levantamos questões, eles nos ouvem e nos ajudam a encontrar

a melhor opção para resolvê-los. "Às vezes é negativo porque eles

decidem por nós". "Os adultos acreditam que a nossa opinião vale menos

que a deles porque somos crianças".
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"Dê-nos lugar e espaço na escola para exercer nossos direitos".

"Respeite nossos sentimentos e o que escolhemos para ser na vida“.

“Que nas discussões sobre questões que se referem à adolescência

nos deem espaço para nos expressar, que respeitam nossas opiniões

e as levam em conta no momento da decisão”. "Que nos ensinem

como podemos defender nossos direitos". “Acreditamos que para

sermos defensores, precisamos conhecer as leis e os direitos, mas

não podemos fazer isso sozinhos”. A sociedade é consumista e

existem muitos estereótipos, acreditamos que o melhor seria uma

uma menina como defensora dos direitos, mas as empresas às vezes

constroem ideais sobre as mulheres e são mal vistas quando se

envolvem na política ". “Todos podemos falar e temos o direito de ser

ouvidos, acreditamos que se você escutar um adulto, deve também

ouvir e respeitar uma criança, pré-adolescente e/ou adolescente”.

“Não teria muito impacto na sociedade, porque temos a ideia de que

os adolescentes não têm o direito de expressar sua opinião sobre isso,

porque acham que não estamos informados”. “Ele pode transmitir o

mesmo que um adulto, mas de uma maneira diferente e não com o

mesmo conhecimento. Eles não são respeitados ou ouvidos como os

adultos e, pela sua opinião, não seriam levados em conta”.

SEUS CONSELHOS AO COMITÊ:

1. Erradicar a violência de gênero, maus-tratos infantis,

escravidão, intimidação, discriminação e violação de direitos;

2. O Estado deve garantir uma educação sexual integral e

promover ações educativas sobre o consumo de álcool e

outras drogas.

3. Assegurar o cuidado com o meio ambiente, a não utilização

de agroquímicos e os maus-tratos dos animais.

4. Garantir o direito à expressão, o direito à alimentação,

acesso à internet e instâncias de participação de crianças e

adolescentes.
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“Coisas terríveis estão acontecendo no mundo que podem nos colocar

em situações intoleráveis. Para defender nossos direitos, podemos usar

as redes sociais para compartilhar nossas opiniões e divulgar questões

que são importantes para nós, a fim de tentar mudar as coisas o mais

rápido e duradouro possível. Nós também podemos participar e/ou

organizar marchas para se juntar a pessoas que querem debater e

serem ouvidas por uma causa ”.

“Acreditamos que no Canadá muitas questões podem ser discutidas

abertamente. Todos podem ter sua opinião e compartilhá-la sem medo.

Várias organizações organizam marchas, atividades e oficinas para

convidar os jovens a mobilizarem-se diante de uma causa”.

“Piercings e tatuagens são uma nova forma de expressão. É sobre a

nossa imagem corporal. Ao proibi-los, algumas escolas nos impedem de

nos expressar livremente”.

“As comunidades indígenas recebem muito pouco apoio do governo. Os

serviços e atividades oferecidos aos jovens são muito limitados”.

“Consideramos que o governo oferece melhores condições de vida aos

refugiados que recebe, do que às comunidades nativas. Muitos jovens

são deixados sozinhos e não têm acesso a um espaço seguro”.

“Precisamos de espaços onde possamos ser ouvidos e onde possamos

contribuir para a tomada de decisões. Com demasiada frequência, a

pretexto de sermos jovens demais, não levam em conta nossa opinião”.

“Muitas famílias precisam dos serviços dos bancos de alimentos. Com

muita frequência, esses bancos de alimentos não têm a capacidade de

fornecer refeições completas e equilibradas para as famílias que

precisam desses serviços. Medidas devem ser tomadas para apoiar os

bancos de alimentos”.

“Por sermos jovens, os adultos não levam em consideração nossas

opiniões. Às vezes, dizem que estão interessados, ouvem, mas não

agem”. "Ninguém nos falou sobre nossos direitos antes (do workshop)".



“Infelizmente, às vezes, é difícil lutar pelos nossos direitos na nossa idade,

porque os adultos não necessariamente nos levam a sério. Os adultos muitas

vezes negam nossas opiniões por causa da nossa idade, por sermos crianças.

No entanto, queremos o mesmo direito que o resto da população. Queremos

ser capazes de julgar o que está errado em nosso mundo e agir para mudá-lo”.

“Nós não nos definimos como defensores dos direitos humanos. É um papel

que parece muito extenso e complexo. Agora que conhecemos os nossos

direitos, estaremos mais conscientes para respeitar nossos direitos, e também,

o respeito pelos direitos dos jovens que nos rodeiam”.

“Acreditamos que a defesa dos direitos humanos é um papel para as

organizações internacionais ... os jovens não podem fazer muito porque são

jovens. Nosso impacto é mínimo”.

“Os jovens precisam de mais atenção individual. Ninguém gosta de se sentir

como um número. É importante que tenhamos um vínculo significativo com

adultos responsáveis (assistentes sociais, professores, educadores, etc.).

Agradecemos que nossos professores conheçam nossas necessidades, pontos

fortes, habilidades e limitações. Precisamos entender as razões e razões para

as decisões que nos dizem respeito”.

“Precisamos ficar com nossa família, mesmo que tenhamos fraquezas. Um

equilíbrio no relacionamento é necessário, especialmente durante a

adolescência. Precisamos de amor, mas também de espaço para respirar e

crescer. Precisamos de espaços para participar da tomada de decisão que nos

dizem respeito”.

“As redes sociais são os meios que nós, como jovens, mais

consultamos. É a nossa principal fonte de informação. Acreditamos

que, para fazer um trabalho de promoção dos direitos humanos,

devemos divulgar nossas mensagens nas redes”.

“Hoje alcançamos todos os públicos nas redes sociais. Os adultos

podem fazer publicações sobre nós sem pedir nosso consentimento.

Dramas pessoais vividos, rapidamente se transformam em dramas

públicos, que podem ser debatidos na esfera pública”.
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As principais características das crianças que defendem os direitos

humanos são a empatia, a consciência das necessidades dos outros, a

solidariedade e a capacidade de se preocupar com o que se passa,

portanto devem ser informadas e ter opinião crítica sobre o que acontece

em todas as situações. São corajosos e respeitosos, são também criativos e

inovadores para propor novas iniciativas.

"O defensor deve promover e ajudar a cumprir os direitos, incluindo todos

aqueles que têm o mesmo propósito" (menino, 15). Eles lutam pela

igualdade de direitos para todos os seres humanos" (menina, 12)

“Nós nos consideramos defensores dos direitos humanos, embora existam

muitas pessoas que não sabem o que fazemos e acreditam que perdemos

tempo. Eles nos questionam, mas também muitos outros sabem o que

fazemos e nos reconhecem. Nosso trabalho é dar visibilidade ao que

fazemos, fazer com que as pessoas quebrem suas bolhas e saibam do que

se trata. Somos defensores dos direitos humanos, porque nos importamos

com os problemas dos outros, somos informados e queremos promover

mudanças”. “O principal problema em que estamos trabalhando está

relacionado à violência que sempre vemos, a naturalização da mesma.

Queremos que as crianças não se acostumem com a violência, temos que

dar a conhecer os seus direitos para gerar uma mudança na cultura

"(menino, 17).

O que os governos / escolas, etc., deveriam parar de fazer?: "Que os

adultos se coloquem no lugar dos filhos e vejam desse ponto de vista o que

está faltando" (menino, 16).

"Mais consciência da vida pessoal do aluno" (menino, 14)). "Parem

de valorizar os alunos quantitativamente" (menina, 17 anos).

"Parem de colocar limites desnecessários (cabelos compridos,

unhas pintadas etc.)" (menina, 15 anos). Governos: “Parem de nos

olhar como um número, não somos um bem de consumo”. “Os

governos não devem discriminar e devem garantir a justiça para

todos, também devem estar preocupados que não haja tanta

desigualdade”. "Parem de fornecer serviços ruins para a educação,

a saúde e o bem-estar" (menina, 12 anos). “Eles deveriam ajuda-

nos a ter o apoio dos nossos colegas, para ouvir-nos, para os

nossos colegas nos compreenderem, respeitarem e confiarem

para realizar os projetos. Que eles não nos deixem sozinhos: que

eles são parte de tudo, organizam e informam "(menina, 14).
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“O que é necessário dos adultos, principalmente, é que eles nos

escutem, nos levem em conta e nos levem a sério, que saibam que

podem contar com os jovens. Respeite-os e apóie-os nas ideias e

projetos realizados: "Que nos levem em conta como pares e ao

decidir coisas que envolvam todos nós" (menina, 16). “Que as

escolas "continuem promovendo a inclusão" (menino, 14),

"Continue levando em conta as decisões estabelecidas, assim como

o centro estudantil" (menino, 17). "Dar exemplos para promover o

conhecimento e a importância dos direitos humanos" (menina,

14).

"As redes sociais servem para conscientizar nossos colegas,

compartilhando nossas experiências ..." (menina, 17 anos).

"Permitir a participação em condições de igualdade" (menino, 12).

"Nós nos comunicamos com outras pessoas de lugares extremos"

(menina, 14 anos). “As redes sociais nos permitem comunicarmos

diretamente, como WhatsApp, nós usamos para organizar

projetos, para conectar com outros que estão no mesmo projeto”.

"Se concordarmos podemos publicar algumas imagens todas ao

mesmo tempo, o que gera uma chuva de informações ..." (menino,

17 anos).

SEUS CONSELHOS AO COMITÊ:

1. Educação de qualidade para todos, sem discriminação,

especialmente os mais vulneráveis.

2. Proteção a todas as crianças contra a violência por adultos

(abuso sexual, abuso de poder, abuso em geral).

3. Garantir que os cuidados sejam prestados nos lares adotivos e

que as leis estejam em vigor para garantir a adoção desses

meninos e meninas.

4. Garantir que as crianças vulneráveis cheguem ao final da escola

com qualidade.
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"Eu imagino os defensores dos direitos humanos nas grandes causas das

Nações Unidas. Mas quando pensamos que em pequenos gestos também

se é defensor dos direitos humanos, você percebe que é um".

VOCÊ SE VÊ COMO UM DEFENSOR DOS DIREITOS HUMANOS?

"Eu cuido dos meus direitos". “Eu me importo com os outros e trago

algo”. “Eu sempre defendo as crianças que se sentem aborrecidas”. “Eu

luto contra o assédio”. ”Nós promovemos os direitos humanos”. “Por ser

firme nas minhas decisões e ver os outros com dignidade”. “Conheça os

direitos e divulgue-os”. “Compartilhe e ensine quais são os direitos”. “Eu

fui voluntária no terremoto na Casa do Migrante… Na Pastoral Juvenil e

em outros movimentos fora da escola, fóruns, conselhos, além de

campanhas e atividades com jovens”. "Voluntários, um vizinho se

ofereceu para ir ensinar em casa, exercendo a promoção do direito à

educação "."O direito à recreação é um direito importante, fornecemos

materiais para que as crianças possam viver esse direito".

O QUE PERMITE QUE AS CRIANÇAS ATUEM COMO DEFENSORAS
DOS DIREITOS HUMANOS?

“Não levem os direitos como brincadeira, eles são sérios”. “Não ignorem

os direitos. Compartilhando informações com outras pessoas”. “O apoio

da família e da escola”. “Os valores que meus pais incutiram em mim”.

“Valores que os meus pais e minha escola Marista me ensinaram”.

A lei de ouro: Trate os outros como você se trata, não há justiça no

mundo". “Percebendo como os direitos são violados”. “Veja as

injustiças e tantas pessoas que estão erradas, mas ajude. Isso me

inspira”. "Percebo meus direitos e se eles os violam ou querem violá-los

... ”. “Conhecê-los, informar outras crianças e não deixá-las ser como

estátuas [direitos]. Você tem que germinar a semente ”. “Sei que, se eu

ajudá-los, eles serão pessoas melhores depois”.

“Que existem espaços para compartilhar e participar”. “Divulgar

direitos, exigir deles”. “Faça reuniões ou palestras para que as crianças

conheçam seus direitos e os compartilhem”. "Seja mais justo com

todos". “Motive e explique como é e o que eles podem apoiar”. “Apoio,

dando motivos para que outros possam acompanhá-los”. “Estamos

procurando a busca pela dignidade e valor da pessoa”.
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QUE PAPEL OS ADULTOS DESEMPENHAM NISSO (POSITIVO E

NEGATIVO)?

“Eles são os que trabalham e votam. Eles decidem o nosso futuro. Eles

são o nosso exemplo”. "Compartilhando as informações conosco". “Eles

são os primeiros defensores”. “Importante para educar os filhos, eles

cuidam de nós”. “São eles que muitas vezes ajudam a abrir as portas”.

“Às vezes são eles que violam os direitos”. “Há adultos de mente fechada

que não ajudam. Nem todo mundo é responsável pelo que acontece ”.

O PAPEL DAS EMPRESAS:

“Existem empresas que pagam para explorar a água”. “Eles nos dizem

uma coisa e fazem outra”. “As empresas podem usar incentivos”. “As

indústrias têm permissão por parte do estado, pagam e são regulares

perante o estado”. “A corrupção vivida compõe o impacto dessas

situações”. “Respeito pelo tratamento, pelo trabalho justo”. “A água deve

ser gratuita e tirada da torneira.” “Eu não vi, mas ouvi : A empresa não

lhes dá seus direitos e zombam deles ”.

O PAPEL DAS MÍDIAS SOCIAIS:

“Na minha escola elas foram usadas várias vezes. A vantagem é

que várias pessoas podem descobrir o que fazemos”.

“Quando eu dei informações e sei através da mídia”. “Sua vantagem é

que as mídias mantêm você informado”. “Eu compartilhei muitas

mídias da ONU”. “Você alcança mais pessoas. Com reclamações

eletrônicas, bloqueando pessoas”. “Na minha escola, fizemos uma rede

para infográficos e campanhas de direitos humanos, em Acapulco”. “Eu

me comprometi a compartilhar essas informações nas redes em que

participo”. "Dê páginas para que eles conheçam seus direitos". “Eu

compartilho informações e o que sinto e aprendo”. “A rede social não

deve permitir palavras que discriminem e reportar publicações más”.

"Nós enviamos imagens para as redes sociais para que as pessoas

saibam como elas não vivem os direitos humanos".



Estados 
Unidos

Comitê 
Consultivo 

Nacional 
Jovens Adultos 

Maristas



49

O fácil acesso às mídias sociais, plataformas de mídia social como o YouTube

e o Facebook ajudam as crianças a expressar suas necessidades e desejos. A

mídia social e os pais que dão apoio permitem que os filhos ajam como

defensores. Quando as crianças são fortalecidas, suas vozes podem ter um

efeito forte. Uma educação em direitos humanos e temas dos direitos

humanos são os primeiros itens a permitir que crianças atuem como

defensoras dos direitos humanos. O segundo item é um ambiente que seja

favorável às opiniões das crianças.

QUAIS SÃO AS BARREIRAS QUE OS DEFENSORES DOS DIREITOS
HUMANOS ENFRENTAM EM NÍVEL LOCAL, NACIONAL E
INTERNACIONAL?

As barreiras que enfrentam podem vir de governos que não as apoiam e,

como as crianças não podem estar no governo nesses níveis, é mais difícil

para elas serem levadas a sério. As barreiras que esses defensores

enfrentam em relação aos que se opõem e procuram infringir esses direitos.

Outras barreiras são as leis, práticas e culturas.

QUE PAPEL AS CRIANÇAS DESEMPENHAM COMO DEFENSORAS
DOS DIREITOS HUMANOS NA SOCIEDADE?

As crianças desempenham um papel enorme como defensoras dos

direitos humanos na sociedade, porque historicamente, quando as

crianças estão envolvidas, mais pessoas tendem a responder e refletir

sobre certas questões. Todos devem lutar por seus próprios direitos,

especialmente crianças. As crianças são as mais fáceis de serem

subestimadas e menosprezadas, mas na realidade podem ter um

grande impacto na sociedade. O papel das crianças é ajudar os adultos a

defenderem os direitos humanos como uma parte inocente. As crianças

geralmente são mais puras do que os adultos e podem ver os problemas

de uma perspectiva que as pessoas mais velhas podem não conseguir.

O QUE PERMITE QUE AS CRIANÇAS ATUEM COMO DEFENSORAS
DOS DIREITOS HUMANOS?

Uma vez que as crianças tenham a aprovação de seus pares e pessoas

que elas admiram, elas podem agir de acordo com suas crenças. Pode

ser difícil para alguns defenderem aquilo em que acreditam porque

podem estar preocupados em serem julgados, punidos, etc. No entanto,

se conseguirem a aprovação dos outros e se sentirem seguros de que

não estão fazendo nada errado, podem agir como defensores dos

direitos humanos.
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No nível local, eles enfrentam a ridicularização dos colegas de classe por

defenderem algo em que acreditam, especialmente se for uma opinião

minoritária. No nível nacional e internacional, eles enfrentam o desafio de

serem ouvidos e validados.

COMO AS CRIANÇAS QUEREM SE FORTALECER E QUE APOIO ELAS

QUEREM DE ADULTOS E AUTORIDADES?

As crianças precisam se unir para abordar as diferentes questões que

nosso país está enfrentando. Uma vez que eles se unam, um sistema pode

ser formado e podem empoderar um ao outro. Embora uma voz possa ser

ouvida, várias vozes podem falar mais alto. Além disso, os adultos e as

autoridades devem apoiar as crianças e guiá-las na direção certa para se

unirem quanto a uma determinada causa.

Os estudantes precisam do apoio de adultos no nível legal para garantir os

direitos das crianças. Se as crianças não são apoiadas por adultos e seu

governo, é mais difícil estabelecer novas leis.

As crianças querem que sua voz seja reconhecida e ouvida, o que é

protegido pelo artigo 12. Eles querem que seus pais e adultos os apoiem,

dando oportunidades para que sua opinião seja ouvida.



DESTE PROCESSO PARTICIPATIVO E REFLEXIVO, É 
RECOMENDADO:

1. Promover a parametrização de mecanismos para investigar denúncias e 

procedimentos de notificação compulsória em casos de ameaça ou violação de 

direitos;

2. Assegurar a participação de crianças e adolescentes na resolução de conflitos, 

criando espaços de conciliação e diálogo;

3. Incentivar o poder público a criar projetos de leis e programas que garantam no 

currículo básico, desde o jardim de infância até o ensino médio, o tema dos direitos 

das crianças e adolescentes, com o estudo das leis e tratados internacionais do país.

4. Continuar melhorando as metodologias de participação e ouvindo para contribuir 

para o protagonismo e exercício da cidadania das crianças e adolescentes como 

membros de comitês e entidades deliberativas.

5. Orientar os Países Membros a estabelecer em seus mecanismos de decisão sobre 

crianças e adolescentes temas para a participação de crianças nos processos;

6. Criar uma ferramenta de participação virtual para que crianças e adolescentes 

considerem os mecanismos da ONU, ampliando suas vozes para serem ouvidos 

pelos tomadores de decisão nos níveis mais altos.
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