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   A Anistia Internacional é um movimento global, fundado em 1961, que age em defesa dos
direitos humanos. Sua atuação como Organização Não-Governamental (ONG) é independente,
tanto de governos, ideologias políticas, religião quanto financeiramente autônoma, assim, suas
atividades são financiadas por doações da população civil. O primeiro relatório global sobre
tortura feito pela Anistia Internacional foi sobre o Brasil, em 1972, desde então a organização
lança anualmente relatórios acerca dos direitos humanos sobre diversos países, chamando
atenção da mídia, além de todo o cenário internacional, apontando violações de tais direitos. Essa
organização é reconhecida internacionalmente, inclusive obtendo um agradecimento pelo
Prêmio Nobel da Paz por ter contribuído para garantir o terreno para a liberdade, para a justiça e,
assim, também para a paz no mundo. Em 1991 a Anistia Internacional ampliou sua agenda de
atuação para incluir trabalhos para combater abusos por parte de grupos armados, tomada de
reféns e pessoas presas por sua orientação sexual ou identidade de gênero.

      A ONG em questão realiza mobilizações sociais em diversos países para gerar mudanças em
defesa da vida. Defendem que a mudança deve ser feita em três passos: pesquisa, incidência e
mobilização. A primeira coisa a ser feita é levantar informações detalhadas, havendo uma
profunda análise sobre as violações de direitos humanos, em especial aqueles cometidos por
parte de governos; o passo seguinte é pressionar os governos e tomadores de decisão a agirem em
defesa desses direitos com a sociedade civil; por fim, a Anistia promove petições e ações, sempre
através da via diplomática e pacífica, buscando uma resolução para o conflito em questão. Nesse
sentido, a atuação da Anistia Internacional na Conferência de Viena é essencial, buscando
acordos com aqueles governos que violam os direitos humanos e o comprometimento
internacional em defesa dele. Contudo, o seu posicionamento se baseia em pressionar os países a
criar um Alto Comissariado que seria justo para todos, respeitando todos os seres humanos e
oferecendo à eles direitos básicos referentes aos Direitos Humanos (baseado principalmente no
documento da Declaração Universal dos Direitos Humanos).

 


