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Introdução
Este folheto é para os jovens vivendo com HIV que querem participar
na defesa e promoção de direitos. O folheto posa algumas perguntas
importantes, sobre porque é que você quer ser um defensor e promotor
de direitos e quais as questões que lhe interessam. Ele oferece
sugestões de maneiras de se envolver, dicas para o seu trabalho, bem
como algumas palavras de inspiração de pessoas famosas.
Existem muitos guias que nos informam como defender e promover
direitos, e como planejar uma campanha ou um conjunto de atividades,
os quais iremos referenciar neste guia, mas aqui trata-se de aprender
mais sobre você no papel de defensor e promotor de direitos.

“A mudança é
instigada porque
as pessoas comuns
fazem coisas
extraordinárias.”
BARACK OBAMA
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O que é a de
A defesa e promoção de direitos tem um significado diferente
para cada pessoa.
Inspirar mudanças

Defender os direitos humanos

Influenciar os tomadores de decisões

Aqui está uma definição útil fornecida pela IPPF (Federação
Internacional de Planejamento Familiar).1
“A defesa e promoção de direitos significa identificar e reclamar
mudanças. A defesa e promoção de direitos exige que hajam mudanças
nas leis, políticas, práticas e estruturas, a fim de melhorar a vida das
pessoas.”
A defesa e promoção de direitos não serve apenas para aumentar a
sensibilização sobre uma questão, trata-se de tentar instigar mudanças
nas políticas, práticas, sistemas, estruturas, decisões e atitudes que
causam a discriminação, exclusão ou injustiça.
“Eu estou zangado.
Todos nós deveríamos estar
zangados. A fúria tem uma longa
história em provocar mudanças
positivas. Mas sinto-me também
com esperança, porque acredito
profundamente na capacidade
dos seres humanos de se
reconstruirem em algo melhor.”
CHIMANDA NGOZI ADICHIE

1. IPPF (2011), Want to change the world? Here’s how. Your action for change toolkit. (Quer
Mudar o Mundo? Veja Aqui Como. A sua ferramenta de ação para mudança).
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A defesa e promoção de direitos pode
acontecer a níveis diferentes
Pode ser um trabalho local feito na sua
comunidade, defendendo e promovendo os
direitos ao acesso e à prestação de serviços ou
à distribuição de recursos, ou a nível nacional ou
internacional, mudando as políticas ou prioridades para atrair atenção
e investimento. Todas estas ações estão interligadas e, sendo assim,
mudanças a um nível podem desencadear outras num nível diferente.
Mobilize os outros para a ação
Muitas vezes, a defesa e promoção de direitos é a capacidade que
você tem para mobilizar os outros, para aumentar a atenção para um
problema e incentivar as pessoas a se preocuparem com a questão e agir
para mudar uma prática ou uma lei.

© UN Women/Ryan Brown

A defesa e promoção de direitos
pode ter uma voz alta ou baixa
Existem maneiras diferentes de
defender e promover direitos e não se
trata necessariamente de discursos
importantes ou briefings globais. Pode
ser uma conversa ou uma apresentação
de evidências críticas que mudam as
opiniões.

Yana Panfilova, membro de Y+ Steering
Group, fala em um #WhatWomenWant
painel com Ambassador Deborah Birx
no 2016 High Level Meeting on Ending
AIDS, New York.

A defesa e promoção de direitos
é sobre os líderes e tomadores de
decisões
Os alvos da sua defesa e promoção
de direitos serão aqueles que podem
fazer uma diferença, aqueles que
podem mudar as coisas, os tomadores
de decisões a níveis diferentes pode ser os chefes de família, líderes
comunitários ou até mesmo
os presidentes de nações.
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A defesa e promoção de direitos acontece a níveis diferentes e de
maneiras diferentes, e assim como defensor e promotor de direitos
existem papéis diferentes que você pode desempenhar. Abaixo está uma
ferramenta útil para ilustrar algumas dessas funções e as diferentes
relações que você poderá ter com os alvos da sua defesa e promoção de
direitos, aquelas pessoas cujas opiniões você quer mudar, e outras que
são afetadas pela questão.2

“Quando o mundo
inteiro está silencionso,
mesmo uma voz tornase poderosa.”
MALALA YOUSAFZAI

2. Tearfund (2014), Kit de ferramentas de
Advocacy . https://learn.tearfund.org/en/
resources/publications/roots/advocacy_
toolkit/?sc_lang=pt-PT
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Função

Características

Representar

Manifestar-se em nome das pessoas

Acompanhar

Manifestar-se ao lado das pessoas

Empoderar

Capacitar as pessoas para se
manifestarem por si próprias

Intermediar

Facilitar a comunicação entre pessoas
e decisores

Servir de
modelo

Demonstrar uma política ou prática
para pessoas ou decisores

Negociar

Reunir-se com um decisor para
chegar a algum acordo

Criar redes

Reunir pessoas para se manifestarem
com uma só voz

Fazer lobby

Persuadir um decisor a fazer algo

Mobilizar

Incentivar as pessoas a agirem para
influenciar um decisor

Promover
acordos

Negociar algum acordo

Quem exerceadvocacy

Alvos/decisores/pessoas no poder

Pessoas afetadas pela situação
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Eu sou um d
Qualquer pessoa que seja afetado ou interessado numa certa questão
ou problema pode ser um defensor e promotor de direitos. Não existem
requisitos especiais. O mais importante é a sua paixão pela questão e o
seu desejo de encorajar mudanças positivas.
Para os jovens vivendo com HIV, pode haver a suposição de que você
tem que estar envolvido na defesa e promoção de direitos, que isto é o
seu dever. Isto não é verdade! Viver com HIV não faz de si um defensor e
promotor de direitos.
Ser defensor e promotor de direitos é apoiar a mudança estando
informado, é pensar em quem são os seus alvos e é encontrar as
evidências necessárias para convencer as pessoas a mudar. Isto implica
recolher informações, planejar o seu trabalho e analisar o seu progresso.
Ser um jovem defensor e promotor de direitos tem benefícios, o
entusiasmo, a energia e a criatividade podem mobilizar e inspirar, mas
pode também haver desafios para os jovens defensores e promotores de
direitos à volta do poder, influência e níveis de experiência o que pode
tornar as coisas mais difíceis.
Os defensores e promotores de direitos mais poderosos são aquelas
pessoas que são autênticas – que falam com conhecimento e experiência
e que têm legitimidade – que fazem parte daquelas comunidades em
nome de quem eles falam, ou que têm experiência e conhecimentos
sobre essas questões. Há também pessoas que conseguem ser
persuasivas e são capazes de transmitir mensagens poderosas.

Autênticas

Per
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e
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Esta autenticidade, legitimidade e persuasão vêm da preocupação com
um assunto e da paixão pela necessidade de mudança. Isto é importante
quando pensamos no nosso trabalho como defensores e promotores
de direitos. Isto é importante para mim? É realmente isto que eu quero
mudar?
Às vezes, pede-se a alguém para falar sobre assuntos pelos quais não
estão muito entusiasmados e o impacto é diminuído.
Use estas perguntas para ajudá-lo a pensar nos seu papel como defensor
e promotor de direitos, e em como dar prioridade às suas mensagens. Se
o problema não é um com o qual você se preocupa, arranje outra pessoa,
não tente fazer tudo sozinho.

has
ão as min me importa?
s
e
u
q
é
mais
●● Quais
que é que
o
,
s
e
õ
ix
a
p
e?
e enfurec
m
e
u
q
é
e
tes?
●● O qu
ontos for
p
s
u
e
m
eêm
são os
pessoas v
s
a
e
u
●● Quais
q
s
ade
as qualid
●● Quais
to de
em mim?
ue eu gos ede,
q
é
s
a
is
o
mr
destas c
rabalho e has de
t
u
o
g
●● Quais
in
twork
mpan
fazer? Ne er, lobbying ou ca
ntar?
v
re
r, represe
a
iz
il
b
o
falar, esc
m
r,
organiza
er isto?
pressão,
bom a faz
u
o
s
u
e
de,
ue é que
criativida
,
ia
c
●● Porq
n
ê
t
persis
ão,
Energia,
ença, paix
s
e
r
p
,
e
d
a
ncia?
legitimid
o, experiê
t
n
e
im
c
e
defesa e
conh
es que a
õ
ç
o
m
e
s
? Fúria,
são a
estimula
s
o
it
●● Quais
e
ir
d
o de
ismo?
promoçã
ação, otim
it
c
x
e
,
o
ã
frustraç

“As pessoas
estavam com pena
de mim e isto pôsme mais nervoso e
desconfortável.”
JOVEM DEFENSOR E
PROMOTOR DE DIREITOS
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Muitas pessoas vivendo com HIV compartilham a sua ‘história’ ou
‘testemunho’ com outras pessoas para combater o estigma, para educálas ou informá-las, e assim inspirar e mobilizar a favor da mudança.
Muitas vezes a primeira experiência dos jovens de defender e promover
os seus direitos, é quando lhes pedem para compartilhar a sua história.
Mas nem todo a gente se sente confortável a compartilhar a sua história,
ou pode não ser apropriado. Não se deve pedir aos jovens para fazer
isto a menos que eles o queiram, e que sejam apoiados a pensar nas
consequências possíveis. Talvez eles ainda não tenham compartilhado o
seu status com outros ou talvez ainda não tenham tido a oportunidade
para refletir nas implicações de partilhar?
Infelizmente, muitos jovens são pressionados a revelar o seu status
e, muitas vezes, esta é a sua primeira experiência como defensor e
promotor de direitos. Pode levar ao estigma, discriminação e a uma
visibilidade não desejada. Se lhe pedirem para dar um testemunho,
clarifique por que é que lhe estão a pedir para o fazer e o que é que isto
pode ajudar a alcançar. Pense bem em algumas destas perguntas para o
ajudar.
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Como é que
você contraíu
o HIV?

Há mais alguém
na sua família que
é seropositivo?

Já alguma vez
colocou outras
pessoas em risco?

Estas são o tipo de perguntas intrusivas que se têm feito aos jovens.
Pense nas suas respostas, prepare a sua história, pense se você está à
vontade para partilhar.
Decidir compartilhar o seu status de HIV é uma questão pessoal. Você
tem o direito de escolher se divulga o seu status de HIV, e quando, a
quem e como. Você nunca deve ser pressionado para divulgar o seu
status de maneira a que se possa envolver, e as organizações não devem
compartilhar o seu status sem a sua permissão.
Leve o seu tempo para pensar se você deseja que o seu status, ou a sua
identidade como seropositivo, sejam conhecidos na sua comunidade,
quais é que são as consequências negativas e positivas e qual o apoio
que lhe sera disponível?

“Se você pensa que
é pequeno demais
para ser eficaz, nunca
esteve na cama com
um mosquito!”
WENDY LESKO
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Então, você já pensou sobre as suas qualidades e os pontos fortes que
traz para a defesa e promoção de direitos, e pensou na maneira como
quer utilisar a sua experiência de viver com HIV na defesa e promoção
de direitos.
O que é que eu posso ganhar sendo um defensor e promotor
de direitos?
Ser defensor e promotor de direitos pode ser uma experiência excitante
e poderosa para os jovens, pois proporciona oportunidades para
fazer parte de movimentos e ações para instigar mudança. Que tipo
de benefícios é que você poderá esperar? Aqui estão algumas idéias,
consegue pensar noutras?
●● A oportunidade para conhecer pessoas diferentes que compartilham
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

as mesmas paixões e experiências
Adquirir conhecimentos sobre questões importantes
Sentir-se motivado e motivar os outros
Encontrar mentores para apoiar a sua aprendizagem e lhe ofereçer
conselhos
Aprender sobre a sua comunidade, informar-se sobre os problemas
que são mais importantes
Tomar consciência a nível global, aprendendo com outros jovens
vivendo com HIV noutros países
Ganhar confiança e aumentar a sua auto-estima
Fazer uma diferença na sua comunidade e no resto do mundo
Adquirir competências e experiência em comunicação, pesquisa,
documentação
Desenvolver uma trajéctoria de carreira
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Coisas que se deve lembrar quando trabalha como defensor
e promotor de direitos
Não seja o jovem ‘simbólico’
“Alguns jovens
A atenção aos jovens dentro do sector do
são usados como
HIV e da saúde em geral, fomentou um
fantoches e as pessoas
envolvimento muito maior dos jovens e
que falam a verdade
a uma participação mais significativa. No
podem ser excluídas.”
entanto, existem ainda muitas organizações,
JOVEM DEFENSOR E
conferências e reuniões que estão
PROMOTOR DE
DIREITOS
conscientes de que devem ser “vistas” a
trabalhar com jovens mas contudo não
o fazem. Nestes casos, eles solicitam a presença de um jovem no seu
painel, no seu vídeo, na sua equipa, mas não estão comprometidos a
trabalhar com os jovens em pé de igualdade. Se você for convidado
como defensor e promotor de direitos dos jovens para fazer parte de
algo, pergunte à organização como é que eles envolvem os jovens e
pergunte-lhes sobre outros jovens que irão apresentar. Certifiquese de que este é um espaço genuíno onde a sua voz será ouvida.
Poder e pressão das pessoas mais
velhas
“Eu tenho que ser
Muitas vezes, os jovens são convidados
forte, eu vou sempre
a participar em eventos, reuniões ou
dizer aquilo que eu
discussões para representar a juventude.
quero.”
Frequentemente, os adultos são mais
JOVEM DEFENSOR E
numerosos do que jovens. Isto pode levar
PROMOTOR DE
as pessoas a se sentirem inseguras ou sem
DIREITOS
confiança para falar, podem sentir que não
são ouvidas ou que as pessoas mais velhas
estão a rejeitar ou a minimizar as suas ideias. É importante
lembrar-se que, como jovem, você tem a legitimidade para representar
os seus pares que lhe deram esse espaço para falar em nome da sua
comunidade e das outras pessoas que compartilharam experiências
semelhantes. Você não deve sentir que os adultos podem limitar as
suas ideias ou ações. Quando trabalhar com uma organização, sugiralhes que envolvam mais do que um jovem e pergunte-lhes como é que
eles lidam com questões de poder ou desequilíbrio e como é que eles
garantem que os jovens possam participar de uma forma significativa.
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Seja uma voz para os outros
Quando tiver o espaço e a plataforma para falar sobre os assuntos que
são importantes para si, lembre-se de que também está a representar
os outros, pessoas que partilham a sua paixão e interesse, e talvez, as
suas experiências. Recolha informações e as opiniões dessas pessoas
para garantir que você esta bem informado e que tem as vozes delas a
apoiá-lo.
Saiba quais são os seus limites
Todos nós temos limites, coisas que não estamos preparados para
discutir, coisas que não nos sentimos comfortáveis a fazer. Isto pode
ter a ver com a questão sobre a qual você não está preparado para falar
- o seu status de seropositivo, a sua vida pessoal, política, religião? Ou
pode ser um limite claramente definido sobre o tipo de organização com
a qual você poderia trabalhar – organizações políticas, organizações
religiosas, empresas farmacêuticas. Pode também ter limites definidos,
como por exemplo, de não participar num painel a menos que haja mais
do que um jovem, ou um painel que tenha uma representação igual de
gênero e idade, ou pode ter a ver com o que lhe pagam ou com o apoio
que recebe. Pense nos seus limites e seja firme na sua posição.
Não complique
Se você é bom naquilo que faz, provavelmente será muito solicitado.
Alguém que seja muito entusiasmado, interessante e um bom
comunicador será provavelmente convidado a participar em todas as
reuniões e em todas as conferências. Lembre-se de pensar novamente
nas perguntas que se fez a si próprio sobre quais os problemas que
realmente são importantes para si. Não aceite qualquer oportunidade,
só para poder viajar ou falar. Lembre-se de ser verdadeiro e de falar
sobre as questões que conhece e que percebe. Haverá outras pessoas
que podem aceitar essas outras oportunidades.
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Conheça a sua oposição
Como defensores e promotores de direitos, podemos acabar
completamente absorvidos pelos nossos próprios problemas e
argumentos. Para si, pode parecer evidente que existe apenas uma
resposta mas os outros podem ver as coisas de maneira diferente.
Informe-se sobre as opiniões contrárias, aprenda os argumentos dos
outros, para que esteja preparado para desafiar e para ser desafiado, e
assim a sua abordagem será mais forte.
Tome conta de si
Quando se trabalha como defensor e promotor de direitos, pode
parecer que o trabalho nunca acaba. A sua paixão pelas questões e a
sua dedicação a combater a injustiça podem levá-lo a se esquecer de
si próprio e das suas necessidades. Assegure-se de que tira tempo
para descansar, comer bem e encontrar pessoas com quem falar para
compartilhar os altos e baixos consigo e para o apoiar. O seu trabalho é
tão importante que você precisa de estar no seu melhor e às vezes
isso significa fazer uma pausa.
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Um mentor é uma pessoa que pode oferecer orientação e ajudálo a aprender. Os mentores partilham as suas experiências, fazem
perguntas que o ajudam a reflectir e desafiam-no a crescer ao tentar
coisas novas ou difíceis. Os mentores podem dar um grande apoio e são
uma inspiração maravilhosa, e têm também a oportunidade incrível de
trabalhar e aprender consigo! O dia chegará onde poderá ser a sua vez
de se tornar num mentor para os jovens defensores e promotores de
direitos, e de compartilhar as suas experiências e conselhos.

“Este mundo exige as
qualidades da juventude: não o
tempo de vida, mas um estado
de espírito, um temperamento
de vontade, uma qualidade de
imaginação, uma predominância
de coragem sobre a timidez, e do
gosto pela aventura ao invés da
preferência pela facilidade.”
ROBERT KENNEDY
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Como fazer a
Há muitos recursos disponíveis para ajudá-lo a planejar o seu trabalho
de defesa e promoção de direitos, dando-lhe as etapas a seguir para o
ajudar a planejar. No final deste folheto incluimos as referências para
estas ferramentas.
IPPF desenvolveu um conjunto simples de 7 etapas que podem ser úteis.
Passe tempo a reflectir cada um destes passos.
1. O que é que precisa de mudar?
2. Quem é que pode fazer essa mudança acontecer?
3. Como é que posso influenciar os alvos da minha defesa e promoção
de direitos para instigar essa mudança?
4. Como é que posso garantir uma participação significativa dos jovens?
5. Com quem é que posso trabalhar?
6. Quais os obstáculos com que eu me poderei confrontar? Como é que
eu posso superar os obstáculos e riscos?
7. Como é que eu vou monitorar e avaliar a minha defesa e promoção
de direitos para provar que está a funcionar?
Pode aprender mais sobre
estas etapas na ferramenta
‘Want to change the world?
Here’s how…’ (Quer Mudar o
Mundo? Veja Aqui Como),
que inclui listas de verificação
para planejar estratégias para
públicos diferentes: www.
ippf.org/resource/want-changeworld-heres-how-young-peopleadvocates

From choice, a world of possibilities

Young people as advocates
Your action for change toolkit
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Ter paixão e entusiasmo pode fazer de si um poderoso defensor e
promotor de direitos. Quando um assunto lhe toca profundamente ou
se está fascinado por um tópico irá aprender mais e ter motivação para
o seu trabalho. Ao escolher o assunto para defender e promover, pense
sobre aquilo que o interessa e a área em que gostaria de se especializar.
●● Ter um enfoque ou ser mais especializado irá lhe dar uma vantagem.

●●

●●

●●

●●

As pessoas vão querer saber a sua opinião e ouvir o que você tem a
dizer. Não tente ser um especialista em tudo.
Converse com as outras pessoas para saber quais são os tópicos em
destaque, fale com os seus colegas e trabalhe arduamente para estar
à frente dos outros nas questões que são importantes. Por exemplo,
como defensor e promotor dos direitos dos jovens, mantenha-se
actualizado com as pesquisas mais recentes sobre as tecnologias de
HIV e considere como é que isto irá afectar os jovens vivendo com
HIV.
Informe-se sobre o seu contexto e como os problemas globais
poderão manifestar-se na sua comunidade. Pode ser que haja uma
nova abordagem ou uma nova política. O que é que isto significará
no seu contexto? Pode ajudar as pessoas a perceber a sua aplicação
usando a sua própria experiência?
Mantenha-se actualizado – esteja a par dos assuntos mais recentes,
não deixe as suas mensagens tornarem-se ultrapassadas. Se as
pessoas o ouvirem a repetir sempre a mesma coisa, elas vão parar de
prestar atenção.
Informe-se sobre as políticas globais que podem apoiá-lo, conheça os
direitos dos jovens e os direitos das pessoas vivendo com HIV.
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É importante que as suas mensagens sejam baseadas em factos sólidos e
que sejam actuais e precisas. Ser capaz de dar vida aos assuntos através
de histórias e exemplos da vida real é também muito útil. Como defensor
e promotor de direitos, lembre-se de que você está a representar os
outros. Certifique-se de que os outros estão satisfeitos com as suas
mensagens e que estas correspondem à sua realidade. Teste as suas
mensagens nas pessoas e verifique que elas são claras e acionáveis.

“Não levante a sua
voz, melhore o seu
argumento.”
DESMOND TUTU
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abalhar?
Com quem tr
Certifique-se de que está envolvido na defesa e promoção de direitos
pelas razões certas e que não está a ser usado. A atenção recente à
juventude no âmbito da resposta ao HIV, significou um aumento na
procura de jovens para representar organizações, e para participar nas
reuniões e programas.
Certifique-se de que está a trabalhar com pessoas que você respeita
e que têm opiniões semelhantes às suas. Você poderá receber muitas
propostas mas pense em com quem você quer trabalhar.
Para avaliar se esta é a organização certa, informe-se sobre o
trabalho que eles fazem, pergunte às outras pessoas o que acham
deles.
●● Eles são respeitados?
●● Eles estão a influenciar a mudança?
●● Eles estão a trabalhar bem com os jovens?
●● O que é que os outros jovens defensores de direitos dizem sobre

eles?
●● Trabalhar com eles irá ajudar-me a aprender, aumentar as minhas
competências e ajudar a minha organização?
●● Os meus pares e colegas vêem o valor do que estou a fazer?
●● Eles pedem a sua opinião sobre as questões e decisões onde você
acha que pode dar a sua melhor contribuição?

“Não deixe que a
complexidade o impeça.
Sejam activistas. Enfrente
as grandes desigualdades.
Será uma das grandes
experiências da sua vida.”
BILL GATES
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Conhecer bem a organização e informar-se sobre as pessoas que lá
trabalham é importante.
●● Qual é a posição, ética e abordagem deles?
●● Você quer estar associado à mensagem deles a longo prazo?
●● Você gosta da estratégia deles?
●● Eles explicaram-lhe as coisas claramente?
●● Faça-lhes perguntas sobre o seu papel. O que é que você vai fazer,

que apoio eles lhe vão dar, como é que eles vão dar seguimento?
●● O que é que eles estão a fazer pelos jovens?
Existem recursos que pode ler que oferecem idéias sobre como recolher
as suas evidências, como planejar uma análise de situação, o que
procurar em parcerias e ferramentas para recolher factos.
Este folheto foi desenvolvido com base nas
experiências dos jovens da rede Y+ que trabalham
como defensores e promotores de direitos. A
OMS também elaborou alguns pontos úteis das
experiências dos jovens em como fazer a defesa
e promoção de direitos com o governo, para
incentivá-los a envolverem-se com os jovens
(pagina 22).

“Cada momento é uma
oportunidade para
organizar, cada pessoa um
activista potencial, cada
minuto uma oportunidade
para mudar o mundo.”
DOLORES HUERTA

OMS (2017), Advocating for Change for
Adolescents! (Defesa e Promoção de Direitos
da Mudança para os
Advocating
Adolescentes!) Uma
for Change for
Adolescents!
ferramenta prática para os
jovens fazerem a defesa e
promoção de direitos para
melhorar a saúde e bem-estar dos
adolescentes: www.who.int/pmnch/
A Practical Toolkit for
Young People to Advocate
for Improved Adolescent
Health and Well-being
May 2017

knowledge/publications/advocacy_
toolkit.pdf
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OMS (2017) Defesa e Promoção de Direitos da Mudança para os Adolescentes!
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Especifique o evento em que você deseja participar e explique
porquê. Certifique-se que segue de perto os desenvolvimentos que
precedem o evento para que você saiba do que é que está a falar.
Estabeleça a sua credibilidade constantemente. Torne-se um
especialista na sua área e mostre aos funcionários que você sabe o
que diz.
Se encontrar um dos delegados do seu governo em qualquer evento,
apresente-se, troque dados de contato e dê seguimento ao contato
para estabelecer um relacionamento forte com eles.
Faça declarações precisas, baseadas em evidências, a fim de
demonstrar que você é um especialista no seu campo.
Colabore com outras ONG que trabalham na sua área e dê-lhes
retorno de informação, dê retorno de informação ao governo em
questões específicas; isto irá aumentar a sua credibilidade.
Consulte outros jovens com quem você trabalha para garantir que
tem autoridade para falar em seu nome. Falar em nome de um público
amplo faz com que o seu trabalho de defesa e promoção de direitos
seja mais persuasivo.
Colabore com outras Organizações da Sociedade Civil para falar
em nome de um público mais amplo. Pense em parcerias com
organizações fora do seu sector imediato, cujos mandatos se
sobrepõem ou se alinham com os seus.
Saiba quais são as suas prioridades nacionais e saiba como alinhá-las
com os seus “pedidos”.
Use “diplomacia provocativa”: aplauda o seu governo por aquilo que
ele está a fazer bem e concentre-se em encontrar soluções para os
desafios que sobram.
Seja afável e educado com todos as pessoas que conhecer.
Faça que se saiba, por exemplo, se tem um contacto na missão do seu
país em Nova York.
Seguimento, seguimento, seguimento de todas as maneiras possíveis!
Esteja preparado para responder. Podem solicitá-lo para contribuir a
qualquer momento.
Esteja preparado para fazer mais do aquilo que se espera de si!
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lo
Ser um mode
Como um jovem defensor e
promotor de direitos, você
terá acesso a plataformas para
falar ou espaço nos média para
representar a sua comunidade.
A maneira como você faz isto e
como é visto são importantes.
Você tem a oportunidade de ser
um exemplo para outros jovens
vivendo com HIV, na maneira
em como você trabalha com os
outros e em como aborda o seu
trabalho de defesa e promoção
de direitos.
Lembre-se de como é importante ser verdadeiro naquilo que você faz.
Mostre aos outros jovens que trabalha com honestidade e transparência
e que faz escolhas ponderadas sobre o trabalho que faz e com quem.
Alguns jovens defensores e promotores de direitos são atraídos pelas
oportunidades, pela recompensa financeira, pela atenção, pelas viagens
ao estrangeiro. Pense nas razões pelas quais você quer fazer este
trabalho e pense em como você pode ser visto pelos outros.
Seja um mentor para os outros. Muitas vezes são os mesmos jovens
que são convidados para falar ou para participar em eventos. As
organizações têm a tendência de selecionar as pessoas que conhecem
e em quem confiam. Ajude os outros a alcançar os mesmos espaços
que você, dê recomendações, dê referências, aconselhe e apoie, para
que haja mais oportunidades para os outros, e assim sustentamos o
trabalho de defesa e promoção de direitos ao apoiarmos a próxima
geração. O momento chegará em que você já não é uma ‘pessoa jovem’
e é importante que seja capaz de se afastar e de dar o espaço à próxima
geração de defensores e promotores de direitos. Você pode continuar a
apoiar o trabalho pelo qual é apaixonado trabalhando como mentor.

PRONTO para defender: um guia para jovens vivendo com HIV | 23

u impacto
Medindo o se
Os recursos abaixo oferecem ideias úteis em como medir o sucesso do
seu trabalho de defesa e promoção de direitos. Existem ferramentas e
maneiras de captar o impacto que você alcançou. Também pode pensar
em onde sabe que está a fazer um bom trabalho.
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Mantenha registros das suas
atividades e dos seus contactos,
mantenha um diario das
conversas que voce tem para o
ajudar a seguir o seu progresso.
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Consideraçõ

es finais

Ser um defensor e promotor de direitos é um papel poderoso no
qual você pode fazer uma verdadeira diferença. A sua experiência e
conhecimento das questões podem mudar os corações e mentes das
pessoas. Você tem igualmente a oportunidade de ser a voz daqueles
que não podem utilizar este espaço, ou uma voz para as pessoas que são
ignoradas ou que não se sentem seguras para falar. Este é um papel de
responsabilidade e é por isso que é tão importante pensar com cuidado
em quem você é como defensor e promotor de direitos e quais os
assuntos onde você pode ter o maior impacto. É igualmente importante
que seja crítico para decidir se você é a melhor pessoa para cada
oportunidade - tem a legitimidade necessária ou há alguém que melhor
pode contribuir para fazer o trabalho? Já fez a pesquisa para perceber
bem as questões? Tem a evidência? Você tem as informações actuais?
Pediu às outras pessoas para compartilharem as suas ideias e opiniões?
A criatividade, a energia e o entusiasmo que os jovens trazem ao sector
do HIV, e à defesa e promoção de direitos no seu âmbito, podem gerar
uma grande mudança. Faça parte dessa mudança!

“Não desista de tentar
fazer aquilo que você
quer realmente fazer.
Penso que você não se
pode enganar, quando há
amor e inspiração. ”
ELLA FITZGERALD
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A Y + é uma rede feita de, e para os, jovens vivendo com HIV.
Embarcamos numa missão para garantir que os jovens vivendo
com HIV possam contribuir à resposta ao HIV.
Estamos prontos para tomar, e influenciar, as decisões que
afetam de uma maneira positiva as nossas vidas. E você, também
esta? Você pode-se juntar a nós através do Y + Voices em www.
yplusnetwork.org/blog/ e nos seguir:
www.facebook.com/YplusNetwork/

https://twitter.com/Yplus_network

www.instagram.com/yplusnetwork/

“O melhor prémio
que a vida pode oferecer é,
de longe, a oportunidade de
trabalhar arduamente num
trabalho que vale a pena
fazer.”
THEODORE ROOSEVELT

www.yplusnetwork.org
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