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Anexo I – Relação de Instituições de Direitos Humanos do Chile
1

Nome da instituição

Quem são

Missão/Visão/Objetivo

Instituto Nacional de
Derechos
Humanos (INDH) –
http://www.indh.cl/

O INDH é uma instituição autônoma de direito público
criada pela lei Nº 20.405 destinada a promover e
proteger os direitos humanos de todas as pessoas
que vivem no Chile, estabelecidos nas normas
constitucionais e legais; nos tratados internacionais
assinados e ratificados pelo Chile e que se
encontram vigentes, assim como os emanados dos
princípios gerais do direito, reconhecidos pela
comunidade internacional.

A missão do instituto é proteger e promover a
plena vigência dos direitos humanos no Chile.
Como uma instituição da república, lhe cabe
observar, informar e intervir na defesa dos
direitos humanos ameaçados ou vulneráveis,
assim como impulsar a construção de uma
cultura que os reconheça e os promova em
todos os âmbitos da vida nacional.

CONTATO:
http://siac.indh.cl/form
ulario_oirs
(formulário no site)

Ano
Fundação
2010

Visão: O INDH contribui de maneira relevante
à proteção e promoção de uma cultura de
direitos humanos através de informes,
declarações e recomendações que gozam de
credibilidade perante a comunidade e os
poderes do Estado em virtude de sua
consistência, rigor e veracidade. O INDH
realiza todas as suas ações de maneira
O Instituto é dirigido por um Conselho que é o autônoma, independente e pluralista.
encarregado de tomar as decisões institucionais mais
relevantes. Este Conselho é integrado por onze Objetivo: Integrar diversas perspectivas
pessoas de reconhecida trajetória no âmbito dos vinculadas aos direitos humanos tanto
direitos humanos que são nomeadas por um período universais, indivisíveis e interdependentes;
de seis anos. Os/as integrantes do Conselho elegem articular a nível nacional um sistema eficaz de
entre eles/as e por maioria absoluta um/a diretor/a, seguimento e defensa dos direitos humanos;
que tem dedicação exclusiva e se encarrega da ampliar a compreensão social dos direitos
direção
executiva,
gestão,
administração
e humanos em todas as suas dimensões;
Diferentemente de outras instituições públicas, o
INDH não está abaixo da autoridade do Poder
Executivo (Presidente/a da República), Legislativo
(Congresso Nacional) ou Judiciário (Tribunais de
Justiça), e ainda que se financie com fundos
públicos, é autônomo e independente.

1	
  
	
  

representação legal da instituição.

2

Agrupación de familiar
es
de ejecutados políticos
(AFEP) http://afepchile.cl/index
.php

assessorar e cooperar com organismos
públicos e da sociedade civil, nacionais e
internacionais, na promoção, proteção e
vigência dos direitos humanos.

Grupo formado pelas esposas e maridos,
parceiros(as), filhas e filhos, mães e pais, familiares e
amigos dos chilenos que foram assassinados durante
a ditadura.

2008

É uma associação de profissionais da área das
ciências sociais, com experiência em investigação e
intervenção social em âmbitos educacionais,
comunitários e em docência, que se constitui no
início de 2006, com o propósito de contribuir com o
desenvolvimento comunitário, familiar e pessoal de
setores sociais empobrecidos e em situação de
exclusão da região dos Lagos.

A missão que identifica a ong consiste em 2006
contribuir com o desenvolvimento sócio
comunitário e humano de crianças, jovens,
suas famílias e organizações de setores
sociais empobrecidos e em situação de
marginalidade da região dos Lagos, mediante
processos de reparação sócio afetiva,
educativos, de empoderamento, investigação,
formação e fortalecimento da organização
cidadã como mecanismos que orientem a
construção de projetos de vida pessoal,
familiar e social orientados ao reconhecimento
de direitos sociais, políticos, econômicos e
culturais básicos no ser humano que se
fundamentem em uma democracia social,
participativa
de
auto
gestão.

CONTATO:
afepchile@yahoo.es
3

Ong Vínculos http://www.ongvinculo
s.cl/
CONTATO:
ongvinculos@ongvinc
ulos.cl

Foram
estabelecidos
como
objetivos:
Objetivo Geral: Traçar e implementar planos,
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programas e projetos de nível regional ou local
que contribuam a gerar processos cidadãos
participativos, orientados a melhorar as
condições de vida e a um maior
empoderamento
das
pessoas,
grupos
familiares e organizações sociais em relação a
suas
variantes
culturais
e
entornos
geográficos.
Objetivos
Específicos:
1. Implementar processos educativos e de
reparação sócio afetivos com diversos grupos
de
idade.
2. Gerar mecanismos de encontro e redes
cidadãs a nível de organizações sociais locais.
3. Desenvolver propostas de investigação,
sistematização e estudos sobre as realidades
sociais e culturais que contribuam para o
fortalecimento de propostas de trabalho
pertinentes às condições locais.
4

Centro Regional de De
rechos
Humanos y Justicia de
Genero (HUMANAS) http://www.humanas.cl
/
CONTATO:
lfries@humanas.cl

Instituição criada por um grupo de mulheres
feministas, profissionais e defensoras dos direitos
humanos, a fins de gerar um espaço de ação,
reflexão e desenvolvimento institucional do país, de
modo a contribuir com o aprofundamento da
democracia e a inclusão das mulheres.
Durante sua existência conseguiram se consolidar
como uma referência nacional e internacional em
matéria de direitos humanos das mulheres, se
inserindo no amplo movimento de direitos humanos
tanto no Chile como na região.

Missão: a instituição é um centro de estudos e
ação política feminista para a promoção e
defesa dos direitos humanos das mulheres e a
justiça de gênero no Chile e na América
Latina.
Visão: Se constituir como defensora da
promoção e defesa dos direitos das mulheres
na América Latina perante os tomadores de
decisão, tanto a nível nacional como dos
sistemas regionais e internacionais de
proteção de direitos humanos, a partir de
alianças estratégicas com o movimento amplo

2004
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de direitos humanos.
Objetivos: promover e defender os direitos
humanos das mulheres, através da ativação
de sistemas de proteção internacional, regional
e nacional de direitos humanos no Chile e
região.
Influenciar na adequação da legislação,
políticas e práticas nacionais para o
cumprimento efetivo das normas internacionais
de
direitos
humanos
das
mulheres,
promovendo outros mecanismos de controle
cidadão sobre esta adequação.
Contribuir para a formação de uma opinião
pública favorável a respeito dos direitos
humanos e contra a discriminação das
mulheres.
5

Corporación de
promoción y
defensa de los
derechos del pueblo
(CODEPU) http://www.codepu.cl/

É uma organização não governamental de direitos
humanos, fundada no dia 8 de novembro de 1980.
Assiste vítimas de violações de direitos humanos e
seus familiares, além de lutar contra a impunidade.

1980

CONTATO:
codepu@gmail.com
6

Observatorio Ciudada
no http://www.observatori
o.cl/
CONTATO:
contacto@observatori

O
Observatório
é
uma
organização
não
governamental
de
defesa,
promoção
e
documentação de direitos humanos e direitos dos
povos indígenas. Foi criado em setembro de 2004, na
cidade de Temuco, como Observatório dos povos
indígenas, por um grupo de cidadãos de distintos
lugares do país, diversas profissões e procedências

A organização tem como missão contribuir
com as transformações sociais, culturais e
institucionais do Chile e da região através da
promoção de uma cidadania ativa e
intercultural, de forma que as pessoas e as
comunidades locais sejam capazes de
exercitar seus direitos humanos em um

2004

4	
  
	
  

7

o.cl

étnicas. O trabalho desenvolvido até o momento tem
sido plural, multidisciplinar e marcado por uma
relação interétnica que nos permite assumir
permanentes desafios. A partir de julho de 2008, o
Observatório passa a abordar as novas realidades
que o país enfrenta, modificando seu nome para
Observatório Cidadão, uma organização que aprende
e cresce com suas experiências, sempre guiado
pelas orientações contidas nos instrumentos
internacionais de direitos humanos e de direitos dos
povos indígenas.

Vicaria de la
solidaridad http://www.vicariadela
solidaridad.cl/

A Vicaría foi criada com o objetivo de guardar a
documentação e informação do trabalho realizado
pela Vicaria de la Solidaridad e seu antecessor, o
Comitê de Cooperação para a Paz no Chile,
vinculados às violações de direitos humanos
ocorridas durante a ditadura.

CONTATO:
funvisol@iglesia.cl

8

Corporación de
desarrollo humano
(ONG Cotra)
CONTATO:

O site da ONG expirou e não foi encontrado um novo
site.

9

Casa de la paz http://www.casadelapa
z.cl/
CONTATO:
casadelapaz@casadel

Organização de interesse público criada em 1983 e
constituída juridicamente em 1992 como fundação
privada sem fins lucrativos. Desenvolvendo suas
temáticas desde a paz mundial nos anos 80 até a
sustentabilidade ambiental na atualidade, a

contexto de diversidade, reciprocidade e
respeito.
A organização possui três objetivos: a
promoção dos direitos humanos, com ênfase
nos direitos dos povos e das comunidades
locais; a documentação, investigação e
denúncia de situações de violação de direitos
humanos que afetam os povos e comunidades
locais, com ênfase nos direitos coletivos; o
acompanhamento e defesa dos povos e
comunidades locais, orientadas para a
proteção de seus direitos humanos.
A Fundação tem como missão preservar e
administrar o patrimônio documental, gráfico e
audiovisual da Vicaría de la Solidaridad e do
Comité de Cooperación para la Paz en Chile,
como parte da memória histórica do país e da
igreja, colocando à disposição da sociedade
como instrumentos de colaboração à
reconciliação e construção de uma sociedade
fundada na verdade, na justiça e no respeito
dos direitos humanos.
-

Missão: educar, estabelecer vínculos e
articular acordos entre a comunidade, as
empresas e o governo para promover uma
convivência sustentável com o meio ambiente,
socialmente justa e economicamente viável.

-

1983
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10

apaz.cl

organização tem como principais campos de ação a
gestão local sustentável, a educação para o Visão: contribuir com o desenvolvimento
desenvolvimento sustentável, além da participação e sustentável incitando diferentes atores a
do diálogo multisetorial.
assumirem sua responsabilidade individual e
coletiva na conservação do nosso planeta e
bem-estar das gerações atuais e futuras.

Opción –
http://opcion.cl/

Instituição privada sem fins lucrativos que trabalha
com o objetivo de promover, proteger e apoiar a
restituição dos direitos de crianças e adolescentes.
Afeta diretamente 21.000 crianças e adolescentes.

CONTATO:
corporacion@opcion.c
l

Missão: a instituição protege e defende os
direitos de crianças e adolescentes e promove
o exercício de sua cidadania, através da
atenção direta em centros especializados e o
desenho de propostas inovadoras no âmbito
das políticas públicas.
Visão: Opción trabalha para contribuir na
plena implementação da Convención Sobre
Derechos del Niño, aprovada pela Assembleia
Geral das Nações Unidas em 1989 e ratificada
pelo Estado do Chile em 1990; seus protocolos
opcionais e demais normas de direitos
humanos ratificadas pelo Chile. Desta forma
busca que as crianças e adolescentes
exerçam plenamente seus direitos em uma
sociedade democrática, justa e solidária.
Objetivos: 1) Desenvolver uma prática social
que favoreça o exercício de direitos das
crianças e adolescentes, assim como
processos de reparação, restituição e
reintegração social;
2) Contribuir com a sociedade civil para o
desenvolvimento do conhecimento, análise e
desenha de propostas que incidam na
construção de uma resposta pública que
garanta o exercício dos direitos das crianças e

1990
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dos adolescentes.
3) Contribuir com a sensibilização da
sociedade chilena para o cumprimento dos
direitos das crianças, gerando espaços de
participação e diálogo em contextos de
exercício cidadão.
11

La Fundación de
Ayuda Social de
las Iglesias
Cristianas (FASIC)
CONTATO:
fundacion@fasic.org

12

Innovacion Ciudadana
http://www.innovacion
ciudadana.cl/
CONTATO:
http://www.innovacion
ciudadana.cl/contacto.
php

13

Fundación para la prot
ección de la infancia
dañada por los estado
s de
emergencia (PIDEE) http://www.pidee.cl/
CONTATO:
contacto@pidee.cl

Foi criada em 1º de abril de 1975, para dar
continuidade ao trabalho iniciado pelo CONAR
(Comité Nacional de Ayuda a Refugiados). É uma
instituição de carácter ecumênico, comprometida com
a prática cotidiana de direitos humanos e inspirada
na perspectiva cristã de libertação e dignidade das
pessoas.

1975

Em 2005 se formou a Corporação Inovação e
Cidadania, e o convênio com a Universidade dos
Lagos é criado o programa Cidadania e Gestão
Pública, destinado a dar continuidade à iniciativa
anterior, mantendo sua equipe profissional,
metodologia de trabalho, alianças, recursos e registro
de marcas.

2005

PIDEE é uma fundação sem fins lucrativos cujo
propósito é avançar na promoção e proteção dos
direitos humanos de crianças e adolescentes. Seu
objetivo está centralizado no desenvolvimento de
programas com enfoque psicossocial e cultural, nos
quais se privilegia o desenvolvimento da criança e do
adolescente através de linhas de trabalho que
apontem para a educação e ao respeito e inclusão da
diversidade cultural em zonas de conflito político

Velar pelo cumprimento da Convenção dos
Direitos da Criança e do Adolescente através
de programas e ações centradas no interesse
superior das crianças; no direito à participação
e contra a discriminação; Promover a defesa
dos direitos humanos por meio de registros,
documentos e outros meios de difusão.

1979
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15

Instituto de Salud
Mental y Derechos
Humanos (ILAS)
CONTATO:
ilas@terra.cl
Centro de Salud
Mental y Derechos
Humanos (CINTRAS)
http://www.cintras.org/

social e setores de desigualdade social.
Organização não governamental que promove
atenção à saúde mental e ocasionalmente
assistência médica, àquelas pessoas que foram
afetadas diretamente pelas violações aos direitos
humanos durante a ditadura militar no Chile.
Organização não governamental sem fins lucrativos,
estabelecida em 1985 para outorgar atenção médicopsicológica a pessoas que tenham sido vítimas de
graves violações de direitos humanos, em especial
sobreviventes de tortura.

Além do trabalho de assistência, CINTRAS
tem desenvolvido estudos, investigações e
comunicação de dados psicológicos e
psicossociais produzidos pela tortura, pelo
desaparecimento forçado e pela impunidade
tanto nos indivíduos como seus familiares.
Para tanto, a organização tem elaborado
propostas de intervenção psicoterapêutica.

1985

Organização sem fins lucrativos que trabalha pela
autodefesa dos direitos humanos. É gratuita e obtém
seu financiamento principalmente da autogestão. É
integrada por mulheres e homens, jovens e adultos,
que pertencem ou já pertenceram a escolas
especiais, projetos de integração escolar, centros de
capacitação ou Universidades de diferentes cidades
da região de Valparaíso, Chile. A organização se
encontra assessorada por um grupo de profissionais
de diversas áreas de trabalho.

Objetivo geral: defender os direitos humanos,
especialmente os direitos das pessoas com
capacidades distintas (incapacidades) por
meio da auto representação.

2007

CONTATO:
cintras@cintras.org
16

Líderes con mil
capacidades http://www.liderescon
milcapacidades.cl/
CONTATO:
http://www.liderescon
milcapacidades.cl/cont
acto.html

Objetivos específicos:
- Reunir pessoas jovens e adultas que estejam
ou já tenham estado em escolas especiais,
projetos de integração escolar, centros de
capacitação ou universidades, para que todos
possam se conhecer e compartilhar.
- Lutar contra a discriminação, os abusos e
maus tratos, mudando a sociedade em que
vivemos.
- Conhecer os políticos para que eles nos
apoiem.
- Fazer atividades como passeios, festas, etc.
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17

Comunidad y justicia http://www.comunidad
yjusticia.cl/
CONTATO:
contacto@comunidad
yjusticia.cl

18

Detenidos
desaparecidos en
Chile
CONTATO:

19

20

Villa Grimaldi http://villagrimaldi.cl/
CONTATO:
villagrimaldi@villagrim
aldi.cl
Federación
Latinoamericana de
Asociaciones de
Familiares de
Detenidos-

Corporação sem fins lucrativos que nasce em 2012
com o objetivo de defender e promover o respeito
aos direitos humanos e o Estado de direito do Chile,
mediante a litigação de interesse público e a
assessoria jurídica.

Visão: contribuir com o desenvolvimento de
uma verdadeira cultura de respeito aos direitos
humanos no Chile, entendendo que todos
encontram sua raiz objetiva na dignidade da
pessoa humana enquanto criatura.

2012

Missão: promover e defender os direitos
humanos mediante a educação e a
intervenção estratégica em procedimentos
administrativos, judiciais, constitucionais e
legislativos nos quais exista um interesse
público comprometido, entre outras atividades
similares.
A entidade é formada por um grupo de estudantes da
Pontifícia Universidade Católica do Chile, de cursos
distintos e programas de estudo, que participaram do
curso de Direitos Humanos ministrado pela
historiadora Alejandra López e pelo advogado Andrés
Domínguez Vial.
A instituição foi formada como uma entidade privada,
sem fins lucrativos e que, pelo decreto Exento N° 170
de 17 de março de 2005 do Ministério de Bens
Nacionais, é a encarregada de gestar o sitio
patrimonial Parque por la Paz Villa Grimaldi, ex
“Cuartel Terranova”.
A FEDEFAM é uma organização não governamental
de familiares de países da América Latina e Caribe
onde se praticou ou se pratica o desaparecimento
forçado de pessoas. A FEDEFAM é uma organização
humanitária, independente de toda doutrina ou

Desde a sua criação, a instituição tem
estabelecido em seus objetivos a promoção e
defesa dos direitos das pessoas, assim como
a recuperação da memória histórica do lugar.

1996

Resgatar
com
vida
as
vítimas
de
desaparecimento forçado dos lugares de
reclusão clandestina e obter a devolução de
crianças desaparecidas e entrega à suas
famílias de origem; a investigação de cada

1981
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Desaparecidos
(FEDEFAM) http://www.desapareci
dos.org/fedefam/
CONTATO:
fedefamorg@cantv.ne
t
21

Fundación 1367
http://josedomingocan
as.org/

22

Asociación por la
Memoria
y
los
Derechos Humanos
Colonia Dignidad
http://www.coloniadign
idad.cl	
  

instituição política ou religiosa.
A FEDEFAM tem status consultativo em categoria II
perante o Conselho Econômico e Social das Nações
Unidas. Sua gestão se funda no esforço de cada uma
de suas Asociações membras e se apoia na
solidariedade desinteressada de pessoas e órgãos
nacionais, latinoamericanos e internacionais.

caso de desaparição forçada e o julgamento
de seus responsáveis; a promoção de normas
jurídicas nacionais e internacionais que –
tipificando a desaparição forçada como um
crime contra a humanidade constituam
medidas de justiça e prevenção deste delito.

A Fundação 1367 gestora e representante da Casa
Memoria José Domingo Cañas é uma entidade
jurídica sem fins de lucro, coletiva e auto-gestionada
por diversas de familiares de detido-desaparecidos,
sobreviventes, militantes, e outras pessoas.
rAssociação da sociedade civil que reúne a ex
prisioneiro/as político/as, familiares de detidos
desaparecidos,
pesquisadores/as,
ativistas
e
advogados de causas de violaçõs a los derechos
humanos.

Tem como objetivos recuperação a Memoria
das organizações de populares e o
reconhecimento e justiça entorno à repressão
exercida em Chile pela Ditadura entre1973 e
1990.
Seu objetivo es resgatar a memoria da ex
Colonia Dignidad, em tanto foi centro secreto
de operações e de Inteligência militar, e centro
secreto de secostro, tortura, desaparição e
extermínio de prisioneiros políticos durante a
ditadura cívico-militar chilena. Para ello ha
impulsado una serie de iniciativas que
permitan lograr una mayor justicia en los
crímenes de lesa humanidad cometidos en
Colonia Dignidad.

2009

222014

Anexo 2 – Instituições de Direitos Humanos do Uruguai
Instituição
1

Instituición

Quem são

Missão/Visão/Objetivo

Ano
Fundação
A INDDHH é um orgão estatal autônomo que funciona no Missão: a INDDHH é uma entidade 2008
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Nacional de
Derechos
Humanos y
Defensoría del
Pueblo (INDDHH)
http://inddhh.gub.
uy/
CONTATO:
secretaria@inddh
h.gub.uy

2

La Asociación
Nacional de
Organizaciones
No
Gubernamentales
Orientadas al
Desarrollo
(ANONG) http://www.anong.

âmbito do Poder Legislativo. Foi criada pela Lei Nº 18.446 de
24 de dezembro de 2008, como um instrumento complementar
de outros já existentes, com o fim de outorgar maiores
garantias às pessoas no gozo de seus direitos humanos e
para que as leis, as práticas administrativas e políticas
públicas se desenvolvam em consonância com os mesmos.
Na Lei de criação está expresso que a matriz conceitual dos
direitos humanos determina a necessidade de conceber a
INDDHH como uma instituição do Poder Legislativo,
independente e separada do Poder Executivo e do Poder
Judiciário, com atribuições e funções adequadas à proteção
dos direitos humanos em toda a sua extensão, de alcance
nacional, com funcionamento permanente e sem limitações
temáticas ou setoriais, dentro do marco constitucional. Ao
manter sua distância real do governo, pode contribuir de
maneira excepcional com os esforços do país para proteger as
liberdades fundamentais de seus habitantes e criar uma
cultura integral de respeito, promoção e plena vigência dos
direitos humanos em sua concepção de um todo independente
e indivisível – direitos civis, políticos, econômicos, sociais e
culturais – tendo como incumbências fundamentais observar e
controlar a realização efetiva dos direitos humanos de todas as
tarefas estatais e, além disso, intervir em denúncias sobre
violações aos direitos humanos.
A ANONG é uma associação civil sem fins lucrativos que
reúne 90 organizações não governamentais de todo o país.
Essas organizações se dedicam a atividades em diversas
áreas: agro, ciências sociais, comunicações, consumo, cultura,
direitos humanos, drogas, economia, educação, infância
integração regional, juventude, meio ambiente, mulheres,
promoção social, saúde, sindicalismo, terceira idade, violência,
habitação e voluntariado.

independente e autônoma encarregada da
defesa, promoção e proteção dos direitos
humanos das pessoas.
Visão: a INDDHH tem a visão de uma
sociedade inclusiva solidária, construtora
de uma democracia onde os direitos
humanos se consolidem como um
instrumento eficaz para que o Estado
garanta o reconhecimento, exercício e
disfrute dos direitos humanos.

1992
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org.uy/
CONTATO:
secretaria@anong
.org.uy
3

Madres y
familiares de
uruguayos
detenidos
desaparecidos http://desaparecid
os.org.uy/
CONTATO:
famidesa@adinet.
com.uy

4

Instituto de
estudios legales y
sociales del
Uruguay
(IELSUR) http://ielsur.org/
CONTATO:
ielsur@ielsur.org

5

Fundación Zelmar
Michelini (FZM)
CONTATO:
fzm@fzelmarmich
elini.org

Grupo de mães e familiares de uruguaios detidos e Os membros provêm de diferentes 1983
desaparecidos que desde os anos 1970 se uniu para procura- vertentes, marcadas pela ditadura e o
los, ainda com esperança de encontra-los vivos.
exílio. Alguns permaneceram no Uruguai,
outros começaram suas buscas pela
Argentina, outros pela Europa ou América
Central. Desde a abertura democrática
caminhamos
juntos
respeitando
a
diversidade de pensamentos que nos
caracteriza, porém unidos em torno dos
objetivos principais: verdade, justiça,
memória e nunca mais.
Organização não governamental sem fins lucrativos, O IELSUR desenvolve ações jurídicas e 1984
constituída com o propósito de defender os direitos humanos sociais, abordando a temática pela
aplicando os instrumentos jurídicos nacionais e internacionais. perspectiva de pessoas ou grupos
Criada em julho de 1984, como uma iniciativa de um grupo de vulneráveis em seus direitos humanos,
advogados que buscavam dar respostas legais às violações para alcançar a plena vigência desses.
de direitos humanos ocorridas durante o período ditatorial.
Com o advento da democracia e o surgimento de novas
realidades, o IELSUR amplia e aprofunda sua prática
institucional.
A FZM foi criada pela esposa de Zelmar Michelini, Elisa Delle
Piane (1925-2008) e por seus dez filhos.
O conselho administrativo é integrado por seus filhos
Margarita, Isabel, Cecilia, Rafael e Marcos, e por quatro
conselheiros de reconhecida trajetória nacional e internacional
vinculados às ideias de Zelmar: Italo Bove, Ema Crottogini,
Carlos Negreira e Louise Popkin.

Missão: Honrar a memória de Zelmar 2008
Michelini, resgatando e difundindo sua
trajetória e sua obra, assim como
trabalhando
pelo
fortalecimento
da
liberdade, da democracia, da igualdade,
dos direitos humanos e da paz.
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A FZM se propõe constituir-se como um
ponto de referência destes valores,
especialmente na luta pelos direitos
humanos, pela democracia e pela paz.
6

7

Asociación de ex
Pres@s Polític@s
de Uruguay
CONTATO:
crysol2003@yaho
o.com.ar
Observatorio de
Políticas Públicas
de Derechos
Humanos en el
MERCOSUR
CONTATO:
info@observatorio
mercosur.org.uy

8

Observatorio del
Sistema Judicial Fundación
Justicia y Derecho
CONTATO:
fjusticiayderechos
@gmail.com

9

Asociación de
Amigas y Amigos

Associação de ex presos e presas políticos da ditadura
uruguaia que trabalha pela defesa dos direitos humanos e os
direitos das pessoas que estiveram presas.

2000

O Observatório é uma organização regional formada por
representantes da sociedade civil da Argentina, Brasil,
Paraguai e Uruguai. Desde a sua fundação na cidade de
Córdoba em 2004, seu objetivo tem sido a monitoração e
incidência nas políticas públicas de direitos humanos nos
países do bloco, para o qual capacita e promove a
participação da sociedade civil nos âmbitos institucionais do
Mercosul. É integrado por 12 organizações espalhadas por
esses 4 países.
É uma organização não governamental que trabalha com a
investigação, promoção e defesa dos direitos humanos e o
fortalecimento da democracia no Uruguai.
O Observatório do Sistema Judicial tem sido uma ferramenta
complexa de estudo e intervenção sobre a administração de
justiça e políticas públicas. Se desenvolve mediante o
seguimento de uma mostra estadisticamente representativa de
expedientes judiciais e de uma seleção de casos relevantes (a
esse segundo caso incorporaram, a partir de 2007, uma clínica
jurídica orientada ao litígio estratégico).
A associação foi criada pelo compromisso social de um
conjunto de pessoas e organizações sociais e de direitos

O observatório procura incidir na 2004
institucionalidade do Mercosul para a
definição de ações que promovam a plena
vigência dos direitos fundamentais, com
ênfase nos setores mais vulneráveis da
sociedade. Também organiza seminários
e eventos de capacitação.
– Realizar estudos sobre a situação dos 2007
direitos
humanos
– Promover o respeito dos direitos
humanos
e
denunciar
violações
– Incidir nos processos de formulação de
políticas públicas e impulsionar reformas
legais e/ou institucionais.

2005
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del Centro
Cultural y Museo
de la Memoria
(MUME)
CONTATO:
amigosmume@g
mail.com

humanos em criar um espaço que recupere e aloje a
Memória das lutas sociais e políticas do que foi vivido
durante os anos do Terrorismo de Estado.
Desde 2005 um conjunto poderoso de pessoas e
organizações reunidas em torno da defesa dos direitos
humanos começaram a trabalhar pela criação de um Espaço
para a memória do passado recente. No dia 19 de Abril de
2007 a agrupação de amigas e amigos se constituiu
legalmente em Associação Civil sem fins lucrativos.
A comissão se propõe a reunir sob somente um lema aos
distintos grupos de pessoas afetadas pela ditadura militar. Se
reúnem semanalmente para coordenar ações e trabalho
conjunto em temas de direitos humanos.

10

Comisión
Reencuentro de
los Uruguayos
CONTATO:
pitcnt@adinet.co
m.uy

11

Comisión por la
Memoria de los
Fusilados de
Soca https://www.facebo
ok.com/FusiladosD
eSoca
CONTATO:
aracelliroel@gmai
l.com

Coalisão pela memória das pessoas sequestradas em Buenos
Aires e fuziladas em Soca, departamento de Canelones pela
ditadura militar e o Plano Condor em dezembro de 1974
(Graciela Estefanell, Mirta Hernández, Marisa Corbo, Floreal
García y Héctor Daniel Brum). Foi erguido o Memorial dos
Fuzilados de Saco na antiga Ruta 70, hoje Camino de los
Fusilados.

12

Observatorio Luz
Ibarburu
CONTATO:
contacto@observ
atorioluzibarburu.
org

Rede de organizações sociais do Uruguai que tem como
finalidade dar seguimento aos processos de justiça em relação
às denúncias penais por violações aos direitos humanos
durante o Terrorismo de Estado, democratizando o acesso à
informação sobre as mesmas.

2008

Realizar o seguimento das políticas
públicas em matéria de direitos humanos,
com a finalidade de melhorar ou
aperfeiçoar sua eficácia com relação ao
estabelecido pela 'Sentencia de la CIDH'.
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13

Ciudadanías en
Red
CONTATO:
ciudadaniaenred.c
ire@gmail.com

Realiza a investigação e promoção dos direitos humanos, em
especial das mulheres, meninos, meninas e adolescentes.

2010

14

Red de Amigos
de Luis Pérez
Aguirre
CONTATO:
redamigosperico
@gmail.com

Organização civil que foi fundada quando o desaparecimento
de Pérez Aguirre marcou um ano. Seu objetivo fundamental é
manter vivo e vigente o pensamento de Aguirre e difundi-lo
através de diversas atividades como fórums, mesas redondas
e a reedição de muitos de seus livros.

2001

15

Hijos Uruguay
(hijosuruguay.blog
spot.com)
CONTATO:
hijosuruguay@gm
ail.com

1995

16

Fundación Mario
Benedetti
(www.fundacionm
ariobenedetti.org)
CONTATO:
contacto@fundaci
onmariobenedetti.
org

Hijos Uruguay é um grupo formado por filhos de
desaparecidos durante a ditadura militar. O grupo possui um
blog no qual se propõem a discutir sobre os temas que os
preocupam: recuperar sua identidade, reconstruir o que
sucedeu com seus parentes, desenvolver formas de recriar a
memória para que não volte a ocorres o que se passou com
eles.
A Fundação Mario Benedetti se propõe a impulsionar as
investigações sobre o tema direitos humanos para colaborar
na reconstrução de uma verdade que permita fazer justiça,
erradicar a cultura de impunidade vigente em nossa
sociedade, contribuir com a elaboração da memória histórica e
ajudar na localização e identificação das vítimas do crime e
desaparecimento forçado que ainda afeta muitas pessoas na
região.

17

Centro de
Archivos y Acceso

O CAINFO é uma organização sem fins lucrativos. Desde a Missão: trabalhar para o cumprimento de 2008
sua criação ele se dedica à promoção e defesa do direito à direitos fundamentais de expressão e

A Fundação segue os pedidos do
2010
testamento de Mario Benedetti, que eram
adquirir uma sede, formar uma biblioteca e
museu e publicar obras inéditas de
autores nacionais, entre outros.
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a la Información
Pública (CAINFO)
http://www.cainfo.
org.uy/
CONTATO:
secretaria@cainfo
.org.uy

informação, à liberdade de expressão e à participação cidadã.
A partir da noção destes direitos como categorias autônomas e
ao mesmo tempo como pressupostos para o exercício e
exigibilidade de outros direitos fundamentais, o Centro trabalha
em torno da educação, promoção, monitoração e defesa de
diversos direitos humanos específicos.

informação,
de
acordo
com
os
compromissos assumidos pelo país em
matéria de direitos humanos.
Visão: proporcionar ao cidadão uma
ferramenta legal que respalde seu direito a
informação, alcançar um maior controle da
gestão
e
alcançar
uma
maior
transparência pública
Áreas de aplicação: as áreas de trabalho
do
CAINFO
são
a
difusão
e
assessoramento
a
pessoas
e
organizações da sociedade civil, em
matéria de direito à informação, arquivos e
liberdade de expressão. Também nos
especializamos em capacitação e na
realização de convênios com outras
instituições, nas áreas de advocacia e
litígios dos assuntos mencionados.

18

Colectivo de
Denunciantes de
Crímenes de Lesa
Humanidad de
Tacuarembó
(http://denunciapo
rtodos.blogspot.co
m/)
CONTATO:
cleyesp@hotmail.
com

Grupo de pessoas que se constitui para visibilizar e denunciar
os crimes contra os direitos humanos realizados pela ditadura
militar classificados como lesa humanidade. O coletivo
organiza, recompila e divulga informação para a realização de
denúncias.

2012
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Anexo	
  3	
  –	
  ARGENTINA	
  	
  
Ano
Fundação

Organizações de Direitos Humanos Existentes na Argentina
Nome da
Funções e Abrangências
Instituição
APDH
Foi fundada em 18 de dezembro, em 1975, uma associação
Asamblea Perman civil, com domicílio legal na Cidade de Buenos Aires.
ente
por los Derechos
Humanos
Site:
http://www.apdh.or
g.ar/institucional

Seu objetivo é de promover a observância 1975
dos direitos humanos consagrados na
Declaração Universal dos Direitos
Humanos das Nações Unidas e da
Constituição. É uma entidade de bem-estar
público e sem fins lucrativos.

CONTATO:
CORREPI
Coordinadora Cont
ra La Represión P
olicial
e
Institucional
Site:
http://correpi.lahain
e.org	
  

É uma organização política ativa no domínio dos Direitos
Humanos, a serviço da classe operária e do povo, com
especificidade contra as políticas repressivas do Estado.
Entendemos que cada estado que representa e defende os
interesses da classe dominante sobre a maioria oprimida,
exerce a repressão, quer pela forma aberta de coação ou pela
mais sutil da imposição de consenso.

É nosso objetivo, através de várias
ferramentas, caracteriza-se por, denunciar
e combater essas políticas repressivas,
destacando seu caráter essencial e
inerente ao sistema capitalista.

Fundada em 30 de abril de 1977 se baseia na Plaza
de Mayo, como corpo organizacional.

Tem o objetivo de articular a teoria ela
prática, gerando as ferramentas

CONTATO:
Não encontrado

Asociación Madre
s de Plaza

1977
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de Mayo
Site:
http://www.madres
.org/navegar/nav.p
hp	
  
CONTATO:
Não verificado

Uma das mais antigas comissões de Direitos Humanos na
Argentina, com forte representação perante a sociedade,
conhecida historicamente por pressionar a comissão da
verdade em seu país nos casos de seqüestros e
desaparecimento de civis. Implantação de um projeto de
fundação de uma Universidade do Povo. Fundada em 6 de
Abril de 2000, com a presença de representantes da
Universidade de Salamanca (Espanha), de Martin Luther King
(Cuba) Instituto, bem como vários intelectuais na América
Latina, ele abre o sonho lúcido que procura juntar-se a cultura e
política e formação dos alunos, a Universidade do Povo tem o
objetivo de estimular o pensamento crítico e organizar áreas do
grupo de pensamento criativo.
Abuelas de Plaza A Associação Civil Avós da Praça de Maio é uma organização
de Mayo
não-governamental.
Site: https://www.
abuelas.org.ar

CONTATO:
Não verificado
ACIJ
Associação Civil
pela Igualdade e
Justiça
Site:
http://www.derech
os.org/nizkor/arg/o
ng.html	
  
CONTATO:
Não verificado

É uma organização apartidária, sem fins lucrativos dedicada a
defender os direitos dos grupos mais desfavorecidos na
sociedade, através do fortalecimento da democracia na
Argentina.

COFAVI

Criada em 1992, por iniciativa de pais que perderam filhos,

necessárias para disputar a hegemonia
intelectual e abrir um espaço para os
setores populares e os novos movimentos
sociais para participação e criação de
formas de construção política.
Tal ação cultural visa superar as práticas
do sistema de ensino, legitimar a opressão,
com a intenção de recuperar as tradições
de resistência popular, transformando a
sociedade a sociedade no saber e na luta.
Tem como objetivo localizar as crianças
desaparecidas
que
foram
seqüestradas pela
repressão
política
durante a ditadura e retorná-las ás suas
famílias legítimas, criando condições para
que nunca mais se repita tal terrível
violação dos direitos das crianças, exigindo
punição aos responsáveis.
Fundada em 2002, os objetivos da ACIJ
2002
são os de defender a aplicação efetiva da
Constituição e os princípios do Estado de
direito, promover o cumprimento das leis
que protegem os grupos desfavorecidos e
a erradicação de práticas discriminatórias,
bem como contribuir para o
desenvolvimento práticas de democracia
participativa e deliberativa.

É uma organização não-governamental,

1992
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Comisión de
Familiares de
Víctimas Indefens
as
de La Violência So
cial
(Policial - Judicial Institucional).
Site:
http://cofavi.blogsp
ot.com.br
CONTATO:
Não verificado

assassinados pelas ações brutais e irresponsáveis da polícia,
passou a ser integrada por parentes de vítimas que também
lutam contra a impunidade, com o único propósito de encontrar
a verdade e a justiça.

CEProDH Centro
de
treinamento
Profesionales por
los
Derechos humano
s
Site:
http://www.ceprod
h.org.ar
CONTATO:

Foi criada em 1997 e teve um batismo de fogo com a
campanha e defesa legal dos prisioneiros companheiros
detidos em La Plata por ocasião da greve nacional em 14 de
agosto do mesmo ano.

CPM
Comisión Provinci
al por La Memória
Site:
http://www.comisi
onporlamemoria.o
rg

A Comissão para a memória da província de Buenos Aires é
um “bônus poderes” que opera de forma autônoma e
autárquica do organismo público. Ela foi criada por resolução
legislativa da Câmara dos Deputados da província de Buenos
Aires Nº 2117, 1999 e ratificada pela Lei provincial 12.483, de
13 de Julho de 2000 e alterada pela lei 12.611 de 20 de
dezembro de 2000. Desde o início de suas atividades a CPM

A COFAVI é a união de mães, pais e parentes das vítimas
inocentes da polícia, da violência judicial, institucional e social
que, juntamente com o apoio de advogados e profissionais,
estudantes, legisladores e cidadãos comuns não renunciam ao
direito de acabar com a impunidade.

não responde a qualquer partido político,
confissão religiosa ou entidade de qualquer
natureza nacional ou estrangeira, não
discrimina com base na raça, sexo ou
orientação sexual, religião, ideias ou
posição social.
É reconhecida como uma entidade civil
pela Direção Provincial de Pessoas
Jurídicas da Província de Buenos Aires,
Registro Docket No. 17966- 1 / 86558.
COFAVI trabalha com diferentes
organizações, nacionais e internacionais,
para realizar o seu trabalho.
O CeProDH incentivou a criação de
comitês de jovens contra a repressão e
a impunidade, e teve uma forte presença
na luta contra desaparecidos e assassinos
da classe trabalhadora.

1997

É a única organização existente de direitos humanos que tem
como prioridade defender os trabalhadores e lutadores
populares assediados pelo Estado.

Partiu da premissa de considerar a
memória como um campo plural e lutou
para a transmissão e apropriação de uma
memória exemplar que iluminasse o
presente para lutar por respeito e pleno
gozo dos direitos humanos hoje. O CPM é
composto de representantes de

1999
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CONTATO:
Não verificado

MEDH
Movimiento ecum
énico
Por los Derechos
Humanos
Site:
http://informedh.wi
x.com/medh-enconstruccion	
  

promoveu várias instâncias de trabalho e discussão com os
diferentes atores sociais e institucionais, buscando gerar
pontos de encontro entre o Estado e a sociedade civil, a
implantação de ações em todo o território da província e, em
seguida, estendê-lo a todo o país.
Movimento ecumênico institucional formado por igrejas cristãs
que compartilham com a preocupação de um pleno gozo dos
direitos e compromisso em defesa da dignidade humana,
colaborando desta forma na construção de uma sociedade
mais fraterna baseada na verdade, justiça, liberdade e
solidariedade paz abrangente e genuíno.
O M.E.D.H. foi criado em fevereiro de 1976, na véspera da
ditadura militar (1976-1983).

organizações de direitos humanos,
intelectuais, acadêmicos e funcionários
judiciais, artistas, religiosos de diferentes
credos, legisladores e membros, como a
expressão plural de compromisso com a
memória de terrorismo de Estado e da
promoção e defesa dos direitos humanos.
É uma das agências tradicionalmente
conhecidos em defesa dos direitos
humanos históricos no país.
Fez sua primeira liturgia pública de
solidariedade com os desaparecidos e
suas famílias na Catedral de Quilmes em
22 de dezembro de 1976;
e é a única entidade de igrejas na
Argentina, especificamente dedicada aos
direitos humanos.

1976

CONTATO:
Asociacion de Ex- Associação formada por sobreviventes de vários campos de
Detenidos Desap concentração que atuaram na Argentina durante a última
arecidos
ditadura militar e colegas que compartilham tais objetivos.
Site:
http://www.exdesa
parecidos.org/aed
d/example2.php

O compromisso da entidade é o de buscar
a justiça e construir a memória, não
apenas do horror, mas também a luta do
povo e suas organizações para construir
uma sociedade mais justa. Nesses 18 anos
têm lutado e o continuará contra o
esquecimento e impunidade.

CONTATO:
Não verificado
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EAAF
Equipo Argentino
de
Antropologia Fore
nse
Site:
CONTATO:
Não verificado

Familiares
de Desaparecidos
y Detenidos por R
azones Políticas
Site:
http://www.desap
arecidos.org/famili
ares/

No início de 1984, logo após a ditadura, com a criação
do CONADEP e a Avós da Plaza de Mayo, uma organização
não-governamental de direitos humanos.

Dedicada a encontrar crianças
1984
desaparecidas de seus pais, solicitou a
assistência do Sr. Eric Stover, então diretor
da Ciência e Direitos Humanos da
Entre os membros da delegação da AAAS encontrava-se o
Associação americana para o Avanço da
Dr. Clyde Neve, um dos especialistas de maior renome mundial Ciência (AAAS, Washington,
em antropologia forense. Dr. Snow chamou arqueólogos,
DC). Stover organizou uma viagem com
antropólogos e médicos para começar exumações e análise de uma delegação de peritos forenses
restos de esqueletos usando técnicas arqueológicas
americanos para a Argentina, onde
tradicionais e antropologia forense. Neve voltou para a
encontraram várias centenas de
Argentina em várias ocasiões ao longo dos últimos cinco anos, exumados, esqueletos não identificados
treinou membros EAAF atuais e ajudou na formação da Equipe armazenados em sacos de plástico em
Argentina de Antropologia Forense (EAAF).
depósitos empoeirados de vários institutos
médico-legais. Muitos sacos possuíam
ossos de mais de um indivíduo.
A delegação fez um apelo urgente pedindo
a interrupção imediata destas exumações
não científicas.
Surgiu em 1976 como o primeiro grupo de família em busca de
uma resposta ao desaparecimento simultâneo de 24 pessoas
em Córdoba. Meses depois de sua formação em abril de 1977,
juntam seus esforços com as mães da Plaza de Mayo para
reclamar seus filhos desaparecidos em frente à Casa do
Governo.

Atua prestando atendimento psicológico,
para pessoas vítimas do terrorismo de
Estado, ajuda solidaria, sistematização e
digitalização de documentos dessas
violências e atendimento jurídico entre
outros.

1976

CONTATO:
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  -‐	
  Organizações de Direitos Humanos Existentes no Paraguai	
  

Nome da Instituição
CEJIL
Centro de Lei e Justiça
Internacional.
Site:
https://viejaweb.cejil.org/cejilen-numeros
CONTATO:
e-mail não encontrado. No
site apenas a opção de entrar
em contato
BECA
Base e Apoio Educacional
Comunidade.
Site:
https://becaparaguay.org/acer
ca-de/	
  
CONTATO:
e-mail não encontrado. No
site apenas a opção de entrar
em contato.

Funções e Abrangências
Criada em 1991, centrando a atenção na defesa
dos Direitos Civis e políticos violações do direito a
vida, á integridade física, devido processo legal e
liberdade de expressão. Em seguida ampliou o
leque e dedicou maior atenção ás violações de
Direitos econômicos, sociais e culturais e direito
coletivos de grupos ou vulneráveis (como defender
povos indígenas, mulheres, crianças, advogados e
os Direitos Humanos entre outros).

Juntamente com cerca de 380
organizações parceiras, CEJIL representa
mais de 13 mil vítimas e beneficiários de
medidas de proteção em mais de 220
casos e procedimentos de medidas
cautelares perante a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos
(CIDH).

199

É uma organização sem fins lucrativo, não
governamental que foi criada em 1991, com o fim
de construir relações sociais baseadas no respeito
pelos direitos Humanos e igualdade de gênero.

Tem por objetivo promover a prevenção e
cuidados da violência doméstica, abuso
infantil, abuso e exploração sexual através
de redes.
Articula com entidades nacionais e
internacionais, dentre estas estão
Coordenador para Direitos da Criança e
Adolescentes, CDIA; Rede de saúde da
America Latina e Caribe Mulheres,
RSMLAC.

1991
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CDE
Centro de Documentacion y
Estudions.
Site: http://www.cde.org.py/
CONTATO:
cde@cde.org.py
CMP
Coordinacion de Mujeres de
Paraguay.
Site:
http://www.aireana.org.py/quie
nes_somos.html
CONTATO:

È uma Organização não governamental, dedicada à
documentação, investigação e informação no
domínio das ciências sociais no âmbito do sistema
jurídico. Fundada em 1985, só foi reconhecida
legalmente em 1988.

1985

Um grupo de mulheres que trabalham pelos direitos Tem por principais atividades, a
das lésbicas, e liberdade sexual.
contribuição cultural voltada para a não
discriminação do movimento LGBTI,
assessorias jurídicas, psicológicas e
pedagógicas. Influenciar a política nacional
e internacional, principalmente através de
articulações, de redes.

aireanaparaguay@gmail.com

BASE
Investigacion Sociales
Site:

Base de Pesquisa Social é uma instituição que,
desde as suas origens é dedicada ao maior
compromisso com a pesquisa social tentando
incentivar essa atividade nas novas gerações, em
http://www.baseis.org.py/
um país tão necessitado de mudança, trocar idéias,
atitudes, valores. Onde ela é necessária
CONTATO:
urgentemente investigar a realidade social, política
e-mail não encontrado. No
site apenas a opção de entrar e econômica de uma forma que permite
desenvolver atividades relevantes para fins de
em contato.
desenvolvimento social.
ATYHA - Alternativas para La É uma ONG cuja missão é para fornecer
Salud Mental
treinamento sobre psicologia de grupo, bem como
Site: Não encontrado.
realizar um trabalho de proximidade em saúde
mental e conceitos de reforma psiquiátrica.
CONTATO:
Não encontrado
ATYHA é uma palavra guarani que significa "lugar
	
  
de encontro".

Por isso, é dedicado principalmente à
pesquisa no campo das ciências sociais e
da formação e apoio a organizações
sociais.

O objetivo principal ATYHA centra-se
sobre a saúde mental e direitos humanos e
inclui um programa assistência às vítimas
de tortura.
Pertence a uma rede de associações de
ONGs do Paraguai e também a
uma coordenadoria pelos direitos
da infância e da adolescência.
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Coordinadora de Pueblos
Nativos de la Cuenca del
Não foi encontrado informações a respeito do
Rio Pilcomayo
funcionamento e atuação das atividades dessa
Site: Não encontrado, o
comissão.
endereço eletrônico verificado
não possui mais informações
a respeito.
http://www.gloobal.net/iepala/g
loobal/fichas/ficha.php?entida
d=Agentes&id=9433
CONTATO:
Não encontrado.
CONAPI
Coordinadora Nacional de la
Pastoral Indígena.
Site:
CONTATO: Como forma de
contato em seu site foi
encontrado apenas um
endereço de uma pagina no
Twitter: @ conapi2012
Na pagina de contato do site
existe apenas a opção, entrar
em contato via e-mail, mais
não o endereço eletrônico.

É um órgão da Conferência Episcopal Paraguaia,
(CEP). Ele tem a missão de articular a
pastoral indígena no Paraguai, nasceu em 1969
com o nome de National Team Missions (MND),
como resultado da reunião e das reflexões de
missionários / indigenistas, antropólogos e
indígenas para a situação dos povos indígenas,
especialmente os ligados à ditadura militar.

Os objetivos principais do Conapi são:
ser impulsionado pelo Deus da
Vida, reforçar a proposta do evangelho
do direito à vida e vida em abundância,
atravésda sua presença e empenho diário
para construir aterra sem males - a
vida plena, com a povos indígenas.
Suas ações são fundadas sobre
os seguintes princípios:
a) Destaque dos Povos Indígenas;
b) solidariedade com as reivindicações e g
arantias dos
Direitos indígenas; etc.;
d) respeito de auto -determinação e auto gestão .
e) acompanhamento em o processo
de autogestão, relacionamentos saudáveis
e desinteressados.
f) A mística orientada a um diálogo interreligioso e intercultural. Suas atuações.
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Global Infância
A Global é uma organização da sociedade civil que,
Site:
desde 1995 busca tornar os direitos das crianças e
http://www.globalinfancia.org.p adolescentes no Paraguai uma realidade.
y/
Desde a sua criação, sua tarefa de reforçar a
CONTATO: Não encontrado o participação dos cidadãos e liderança, ; o impacto
e-mail.
sobre políticas públicas e abordagem de direitos de
desenvolvimento de capacidades, de aborda foi
condenada.

Atua com ações inovadoras e em harmonia 1995
com desenvolvimentos regionais e
internacionais no domínio dos direitos
humanos.
Para isso, estabelece alianças com uma
variedade de setores que cobrem do
estado em todos os níveis, comunidades,
organizações sem fins lucrativos para
crianças e adolescentes e crianças e
adolescentes, organizações internacionais,
jornalistas e os meios de comunicação,
universidades, entre outros.

SEDUPO
Servicio de Educación Popular Não foi encontrado mais informações a seu
respeito. Site: O endereço eletrônico encontrado
	
  
não é o site oficial da comissão, o site não foi
CONTATO:
encontrado
sedupo@sedupo.org
https://eulacfoundation.org/es/mapeo/servicio-deeducaci%C3%B3n-popular-sedupo
SEFEM
Serviços de Formación y
Estudios de La Mujer
Site:
http://www.cladem.org/americ
a-y-el-caribe/70-clademparaguay

Em 1989, um CLADEM ligação é estabelecida no
Paraguai, por Esther Prieto, membro da
Coordenação de Mulheres do Paraguai (CMP), que
participou na Assembléia Regional do Brasil em
1992.

Nessa reunião que foi decidido que o coordenação
das Mulheres do Paraguai (CMP) agindo em
conjunto com o link de CLADEM e, em Maio de
1993, em uma reunião do comitê realizada em
Assunção, dois companheiros: Esther Prieto e
CONTATO:
Maria Cristina Boggino representam, assim, o
mariadejesus.caballero@gmai CLADEM Paraguai CMP.

Desde 1996, após uma avaliação dos
membros da junta nacional, CLADEM
Paraguai é separado do CMP e é
reconvertido em um CLADEM
independentes, sob o nome de Grupo de
Trabalho CLADEM Paraguai, feita no
momento pelas seguintes organizações:
Serviços de Formação e Estudos
(SEFEM), Coletivos 25 de novembro de
Centro de Documentação e Estudos
(CDE), CEDHU e Mulheres para a
Democracia. Naquele ano, Casta Elizeche
participa na Assembléia, em nome

1989
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SERPAJ-PY
Servicio Paz y
Justicia Paraguay	
  
Site:
http://www.serpajpy.org.py/
CONTATO:
serpajpy@serpajpy.org.py

CEPATE
Centro Paraguayo Del Teatro
Site:
http://www.sicpy.gov.py/direct
oriocultural/organizacion.php?org
anizacion-426
Contato : Foi encontrado
apenas esse endereço
eletrônico para contato.

do Grupo de Trabalho.

A Paz e Justiça na America Latina-(SERPAJ AL),
foi fundada em 1974 como uma proposta de
transformação social a partir da "não-violência
ativa".
SERPAJ-PY como parte de SERPAJ-AL tem os
mesmos direitos e obrigações estabelecidos nos
seus Estatutos, e assume os seus princípios,
objetivos e linhas de ação continental.
Em 1992, o estatuto social da SERPAJ-PY que
assume a forma de um enroll sem fins lucrativos da
sociedade civil. Ele afirma que como uma
organização é independente de qualquer
organização religiosa confessional e mantém a
independência de partidos e movimentos
políticos. Poderá coordenar ações conjuntas para
cumprir os seus objetivos com organizações e
movimentos sociais, organizações não
governamentais, oficiais, nacionais e internacionais.

É uma rede de secretarias da América
1974
Latina e tem status consultivo junto às
Nações Unidas (ECOSOC e da
UNESCO).SERPAJ AL é definida como
uma organização pacifista de Christian,
inspiração ecumênica e humanista que
promove a não violência ativa como um
modo de vida, como um método de ação
libertadora, moral e política para a
construção de uma força sociedade mais
justa.
No grupo Pro-SERPAJ Paraguai foi
formado em 1988 em busca de um espaço
de reflexão e ação sobre a não-violência
ativa, em resposta à violência
institucionalizada da ditadura
Stroessner. Foi reconhecido oficialmente
como um secretariado nacional em 1990
pela Assembléia Geral da SERPAJ AL, no
Rio de Janeiro.
O SICPY é um sistema de Informação Cultural
Constitui uma fonte unificada de
Nacional do Paraguai (SICPY) é uma plataforma de informações a nível nacional para as
informação, no âmbito do Ministério Nacional da
decisões políticos, investigadores,
Cultura, que reúne dados de campo da cultura
consultores e o público em
paraguaia para consulta e divulgação pública.
geral.Pretende-se contribuir para
colocar a cultura como uma dimensão
transversal nos planos de
desenvolvimento e democratização da
sociedade paraguaia.
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