As atividades de conscientização e treinamento
em segurança que vinham sendo realizadas
principalmente na esteira das denúncias de
Snowden em 2013, ao nosso ver, agora com a
ascenção da direita fascista e a eleição de
Bolsonaro, necessitam de uma melhor
coordenação, assim como de
um horizonte político bem delineado.
Esta estratégia nasce neste contexto e está
prevista para pelo menos os próximos 10 anos.
Segurança não é um assunto urgente e pontual.
Ela é uma mudança cultural que requer tempo e
deve ser desenvolvida no âmbito social
para ser bem-sucedida.

Uma estratégia para a ação

spd.libertar.org
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► ► estratégia
forma de estruturar ações práticas de
modo a apontarem para um mesmo objetivo
(horizonte político)

► ► segurança

é manter ou expandir nosso espaço de
trabalho. Estamos falando de segurança
física, digital e psicossocial

A Segurança de Pés Descalços é um
Plano Estratégico que visa promover a
Cultura de Segurança geral.
Agentes multiplicadores serão
acompanhados numa formação continuada
em técnicas, análise de riscos e,
acima de tudo, boas práticas.
Segurança é como a saúde: medidas
simples, baratas e de amplo alcance
garantem que as pessoas continuem agindo
(resistindo, conspirando, criando)

► ► pés descalços

abordagem de implementação social que
busca descentralização do cuidado,
autonomia do aprendizado e
continuidade das formações
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