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Nos dias 9, 10, 11 de julho em Tlaxcala, México, com mais de
100 ativistas de toda a América Latina, no reunimos para
nos organizar contra quem busca controla a cidadania que
reivindica seus direitos e a proteção do meio ambiente.
A vigilância e a violência são utilizadas para ameaçar as
lutas sociais e políticas que temos conquistado. Através
da colaboração regional trabalhamos para criar melhores
sociedade, impulsionar processos sociais e inspirar reais
mudanças políticas.
Junto axs defensorxs de direitos humanos de 14 países
coordenam os esforços de incidência para reflexionar sobre
as ameaças e problemas emergentes de nossa região. Aqui
podemos aprofundar sobre:
Cleptocracia, crise ambiental, tecnologia e violência política.
Durante três dias, priorizamos uma agenda comum desde a
reivindicação de direitos para transformar a América Latina
de hoje na que queremos.

As principais ameaças
que identificamos
Cleptocracia

• Captura dos sistemas públicos por grupos fechados
• Poderes paralelos como narcotráfico, milícias, outros
• Cultura do medo e silêncio
• Sistema de justiças parcial.
• Transnacionalização da corrupção

Crise ambiental

• Extração de recursos naturais
• Matriz energética baseada na exploração
• Ausência ou debilidade de governança climática

Tecnología

• Desigualdade digital
• Censura online
• Violência digital
• Cultura de vigilância sem direitos

Violência política

• Grupos econômicos poderosos concentram o poder
• Avanço da extrema direita
• Militarização do território
• Impunidade dos crimes políticos

Aqui identificamos,
priorizamos e seleccionamos
um problema por track
Cleptocracia
Naturalização da corrupção
nos países da América Latina.
Crise ambiental
Destruição de territórios, comunidade
e possibilidade de Bem Viver.
Tecnología
O digital acentua as desigualdade
e exclusões existentes.
Violência política
Vulnerabilização de grupos
minorizados e sua participação.

A partir de cada problema
identificado, em COLECTIVA
sonhamos com um futuro onde
• Avança-se em uma cultura de probidade e
da denúncia anônima e segura, que ajuda
a começar a desconcentrar o poder de
grupos fechados e paralelos, iniciando-se
um processo regional de incidência para
acabar com a cultura de impunidade a
partir da ação cidadã organizada.
• A governança ambiental permite uma
diminuição de 10% da extração de
recursos regionais, permitindo avançar
até o Bem Viver com mais saúde na
população e a permanência dos povos
originários em seus territórios.
• As pessoas possuem mais acessos
tecnológico e tiveram suas capacidade
fortalecidas em diferentes tipos de
ferramentas através de processos de
conectividade de qualidade, proteção de
direitos e regulações de uma internet
segura e neutra, entendendo o espaço
digital como uma extensão do público.
• A representação proporcional dos grupos
politicamente minorizados e a qualidade
desta participação é garantida por um
contexto político que inclui o direito
à integridade física e psicológica, a
liberdade e a privacidade. Existe um alto
índice de participação na tomada de
decisões políticas, gerando perspectivas
de gênero, étnico-raciais, sexuais,
territoriais e de pessoas com deficiências
que são integradas na formulação de
políticas públicas.

Para alcançar estes sonhos, selecionamos
espaços de incidência e ações concretas
para realizar durante os próximos
24 meses. Estas ações têm lugar em
espaços importantes para a região, e
incluem eleições nacionais, encontros
internacionais, greves, comemorações,
fóruns, entre outros cenários. Serão aqueles
os lugares onde todxs xs que participam de
COLECTIVA implantaremos ações cidadãs
para promover a mudança social, incluindo
investigações, campanhas, mobilizações,
redes de organizações, supervisionando
processos e políticas, entre muitas outras
ações.
Os problemas ou desafios que hoje enfrenta
a América Latina não ocorrem isolados
um do outro, senão estão estreitamente
relacionados, abarcando a esfera pública
e privada, a nacional e transnacional. Nem
mesmo são únicos de um país, povo, ou
região, senão manifestam-se de formas
específicas e impactam a diferentes grupos
em cada região, comunidade e país. Poder
discutir estes temas em conjunto nos
permitiu encontrar pontos em comum de
ação para evitar sua agudização e assim
avançar a uma agenda de direitos.
Nossa iniciativa COLECTIVA continuará
criando mais espaços de reflexão profunda,
diálogo e construção de consensos
entre ativistas que representam tanto a
diversidade ideológica como étnica e social
de toda a América Latina.
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