Pelos NOSSOS DIREITOS
Pela NOSSA VIDA
Pelo TERRITÓRIO



Programa de Defesa de
Defensores e Defensoras
Indígenas da Coordenadoria
das Organizações Indígenas
da Bacia Amazônica

O que é o Programa de Defesa
de Defensores e Defensoras
Indígenas (PDDD) da COICA?

É uma iniciativa
regional que reaﬁrma
nossas lutas em
defesa de nossos
direitos como
defensores e
defensoras indígenas
da bacia amazônica.

Com a ﬁnalidade de consolidar-se como uma
boa prática desde as organizações indígenas
para monitorar, fazer seguimento, difundir e
denunciar casos de vulneração dos direitos
de nossos defensores e defensoras
indígenas amazônicos que se encontram sob
ameaça, violência, criminalização e
perseguição em um cenário de vulneração
de seus direitos e de seus territórios. Além
disso busca a incidência política e
internacional no âmbito nacional e
internacional, assim como a assessoria
jurídica e a promoção dos direitos.

Porque é tão
importante esta
iniciativa?
Antes da COVID-19, os povos indígenas nos
encontrávamos em um contexto em que os
governos promoviam políticas agressivas
de investimento no setor extrativo e
infraestrutura em deteriorar nossos direitos.
Esta situação não parou durante o estado
de emergência sanitária. Ao contrário, as
políticas de promoção de investimentos se
intensiﬁcaram, usando com desculpa a
retomada econômica, sem respeitar os
nossos direitos contemplados em
legislações nacionais e internacionais.

Os povos indígenas vivemos diariamente
as consequências dos graves danos
ambientais e da vulneração dos nossos
direitos. Ainda em tempos de pandemia
continuam as ameaças e os ataques aos
irmãos e irmãs indígenas que defendem
seus territórios, sendo que as maiores
ameaças são para as mulheres.
Adicionamos ainda a presença de agentes
ilegais vinculados a grupos armados,
narcotráﬁco, tráﬁco de terra,
desmatamento, mineração ilegal, palmeira
de dendê, entre outros.

Nos permite consolidar um
mecanismo de prevenção e proteção
dos direitos dos defensores e das
defensoras indígenas amazónicos,
agrupados, principalmente, nas
bases da COICA.
Atender casos emergentes com um
enfoque de prevenção, desenvolver
ferramentas de alerta precoce para
antecipar os quadros de violência e
fortalecer a justiça indígena.
Nos permite das repostas às alertas
geradas em instancias nacionais e
internacionais de proteção de
direitos, como o Sistema de Direitos
Humanos e o Sistema de Nações
Unidas, Além de declarações.

Contar com o apoio legal
das capacidades para iniciar
demandas e litígios
estratégicos.
Contar com um fundo para
atender casos de
emergências e mobilizar
líderes ameaçados.
Consolidar uma base de
dados com documentação
dos diferentes países.

A Coordenadoria de Organizações Indígenas da Bacia Amazônica (COICA)

Quem são os
que promovem
o PDDD?

As nove (9)
organizações
bases da COICA:

Organizações aliadas
da sociedade civil:

AIDESEP (Peru)
COIAB (Brasil)
OPIAC (Colômbia)
CONFENIAE (Equador)
ORPIA (Venezuela)

CIDOB Orgánica (Bolívia)
FOAG (Guiana Francesa)
APA (Guiana)
OIS (Suriname)

DAR, REPAM, Amnistia
Internacional, Servindi,
Wataniba, Land in Life,
Articulo 19, entre outras.

Antecedentes:

2018

Na IV Cúpula Amazônica da COICA, se entrega ao novo
Conselho de Governo da COICA (2018/2022) o Mandato de
Macapá, onde constam as linhas estratégicas para o plano de
trabalho institucional que entre outras inclui a defesa dos
defensores indígenas e dá origem ao PDDD.

2019

COICA com suas nove (9) bases internacionais e organizações
da sociedade civil aliadas, desenvolvem ações para seu
desenho e institucionalização inicial, assim como em realizar
ações de incidência e comunicação, a partir da apresentação e
difusão de casos em espaços internacionais.

2020

Se adapta e implementa o PDDD no marco da COVID-19 e se constitui o Grupo de Trabalho de Direitos
que articula com os pontos focais do PDDD a priorização dos casos mais relevantes para dar-lhes
seguimento, realizar o acompanhamento e dar-lhes visibilidade nas instancias de proteção de direitos
internacionais. Além de realizar a incidência da comunicação e políticas necessárias. Ao mesmo tempo
se realizou ciclos de formação (Minga de Conhecimento); intercâmbios de experiências com operadores
de justiça, defensorias e especialistas internacionais, boletins, relatórios de casos, entre outras. As
equipes legais estão tentando se consolidar.

Quais são as linhas
de ação do PDDD?
Para alcançar nossos objetivos, o PDDD considera
três componentes de ação de caráter principal:

Documentação

Proteção e
defesa

Comunicação e
incidência

Consiste na gestão de informação através de
ﬁchas de identiﬁcação e seguimentos de casos
de ameaças ou vulneração às e aos defensores
indígenas. Por exemplo relatórios anuais com
reportes de casos.
Consiste em garantir um seguimento de casos
para a defesa de seus direitos. Através de
assessoria jurídica ou de acordo com as
possibilidades, o litígio estratégico de casos
priorizados por nossas bases.
Consiste em obter o posicionamento de casos no
âmbito nacional e internacional, através de ações
de incidência política e de comunicação para
inﬂuenciar de forma efetiva em reformas de
políticas públicas.

Também se considera três componentes
transversais e/ou de suporte:

Fortalecimento
das capacidades

Articulação
Interinstitucional

Sustentabilidade

Como estamos
trabalhando?
Encontros de pontos focais para o
fortalecimento da gestão PDDD.
Mingas de conhecimento para fortalecer
as capacidades de gestão de informação,
conhecimentos em direitos, assim como
fortalecimento de lideranças e
porta-vozes em espaços de incidência.
Gerando informação para o reporte de
casos. Por exemplo, o relatório de casos
2019 e 2020.

Com o apoio de:

Atividades de formação e o
desenvolvimento de materiais de
ensino (manual de meios probatórios,
manual de defesa, outros).
Estabelecer alianças com entidades e
órgãos do setor público, sociedade civil
e cooperação internacional cuja missão
e estratégias institucionais se alinham
com os objetivos do programa.
Busca de uma sustentabilidade
ﬁnanceira para dar continuidade às
ações do programa.

Participação em espaços de
incidência a nível nacional e
internacional. Por exemplo, nos
períodos das seções da Comissão
Interamericana de Direitos Humanos,
através de reuniões com a sociedade
civil e suas audiências públicas.
Acompanhamento técnico e de
incidência política e/ou
comunicação de casos priorizados,
entre outras atividades.

