JOVENS PELOS DIREITOS HUMANOS: ALÉM DAS REDES SOCIAIS.
******************
15 de Dezembro 2015 - das 12h00 às 13h30
DC Participantes: Lisbon, Florence, Novi Pazar, Rio de Janeiro

BACKGROUND
Hoje em dia, devido a interconectividade global, os jovens possuem mais acesso a informações
sobre questões globais. De fato, a tecnologia e o uso das redes sociais mudaram a forma como os
jovens participam no ativismo global, além de estarem mais ativos nas redes do que as gerações
mais velhas.
O ativismo juvenil e a participação cívica na mudança social se concentra mais sobre o ativismo
orientado para o problema. Pessoas com menos de 18 anos constituem 46% da população
mundial, e esses jovens desempenham um papel crucial em todo o mundo na promoção dos
direitos humanos e da igualdade. As redes sociais tornaram-se uma ferramenta de organização
principal para movimentos políticos e sociais a nível mundial. Eles servem para reforçar as redes já
existentes de relações políticas e sociais entre os ativistas que não estão conectados. O ativismo
nas redes sociais entre os jovens pode estar relacionado com a forma de protesto dos jovens e
criar comunidades online sobre questões especificas e conexões sociais. Muitos eventos recentes,
como a campanha Kony 2012 e a da Primavera Árabe, demonstraram como as redes sociais
podem influenciar os movimentos de massa. Estes movimentos, através das redes sociais, têm
sido atribuídos ao interesse e envolvimento das gerações mais jovens. O futuro do quanto eficaz,
em termos de ativismo pelos direitos humanos, o envolvimento dos jovens nas redes sociais pode
ser dependente do nível de interação entre o público e essas ferramentas das redes e o impacto
desse ativismo no processo de sensibilização.

Objetivos
Esta sessão tem como objetivo analisar como os jovens ativistas promovem os Direitos Humanos
hoje em dia e, identificar as habilidades e competências desses jovens defensores precisam
desenvolver a fim de promover a conscientização e gerar um impacto na sociedade.
Programa
Moderadora: Dalia Sendra, Dialogue Café Association
-

DC Lisbon
 Nora Kiss, Rede Portuguesa de jovens por igualdade de gênero - REDE.

-

DC Rio de Janeiro:
 Ani Phoebe, Consultora independente de investigação na FRIDA |Fundadora das
Jovens Feministas The Young Feminist Fundand, Criadora/Escritora no Indie
Volunteer.

-

DC Novi Pazar:
 Jasmin Mujezinovic, Representante do Gabinete para Juventude, Novi Pazar.

-

DC Florence:
 Representante do Speak Truth to Power Training Programme na Fundação Robert F.
Kennedy da Europa.

