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A Libera está representada em toda a
Itália com 20 grupos de coordenação
regionais, 83 grupos de coordenação
provinciais e 289 grupos locais. Ao
todo, 392 observatórios no território
incentivam um país mais solidário,
livre e generoso.

89

131

20
83
289

GRUPOS DE
COORDENAÇÃO
PROVINCIAIS
GRUPOS
COORDENAÇÃO
REGIONAIS
GRUPOS
LOCAIS

392

OBSERVATÓRIOS
NO CAMPO

CAMINHOS
DE ESPERANÇA
E MUDANÇA

APOYA LIBERA
A Libera nasceu para atender a uma necessidade de justiça, para honrar a
sede de verdade e construir caminhos de esperança e mudança. Foi criada
para enfrentar a solidão daqueles cujas vidas foram destruídas pela violência
da Máfia, para todos aqueles que se dedicam ao combate ao crime organizado
e à corrupção que o torna possível.
A Libera é uma narrativa de encontro e troca. Libera é uma rede de mais de
1.500 associações, movimentos e grupos nacionais e locais, e cooperativas,
cada uma com sua própria tradição, histórico e conjunto de valores, com sua
própria missão.
A Libera se tornou um arquivo compartilhado e responsável graças às famílias
das vítimas inocentes da máfia, que se esforçam para manter vivos os ideais
e sonhos de seus entes queridos. Libera são os projetos e caminhos para
alcançar a justiça social e a dignidade para as pessoas.
Libertar nosso país da máfia, da corrupção e da ilegalidade é nosso sonho
coletivo. É necessário um compromisso comum para alcançá-lo. Nos últimos
25 anos, temos o compromisso de nos engajar com força e entusiasmo
renovados. Estamos cientes de que a Libera sempre será nosso meio, não
nosso propósito. Nosso propósito é a liberdade
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46% dos meios, projetos e atividades
implementados pela Libera na Itália e no
exterior são financiados graças ao apoio
de cidadãos privados que optam por fazer
uma doação única ou apoiar a associação
regularmente, para lembrar um ente querido
com uma doação em memória destes, para
celebrar momentos especiais de vida próprios
ou de amigos, de parentes que escolhem os
pergaminhos ou gadgets solidários oferecidos
pela Libera, através de legados para fazer a
diferença também no futuro, doando 5x1000
de sua renda italiana à Libera.

Info & Contatos
Tel. (+39) 06/69770301 | 06/69770349
sostieni@libera.it
www.libera.it

Vamos continuar caminhando juntos
• Conta Corrente Postal N° 48 18 20 00
titutar da conta: Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie
• Conta Corrente - Transferências
c/o Banca Popolare Etica – IBAN: IT 29 T 050 180 32 0000 0011 219 003 BIC CCRTIT2T84A
c/o Banca BPER - IBAN: IT 78 Q 053 870 32 1400 0035 255 497
• Com PayPal/Cartão de crédito, sostieni@libera.it o paypal.me/liberacontrolemafie
• 5xmille - Tax Code: 97116440583

Siga-nos
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Caminhos de esperança e mudança
Nos tribunais, ocorreu um extraordinário exercício de democracia participativa. Em 2 de fevereiro de 2011, durante o julgamento contra Virga
e Mazzara, acusados do assassinato de Mauro Rostagno, Libera começou
sua jornada nos tribunais. Desde fevereiro de 2011, a Libera participou
como demandante civil em dezenas de processos em toda a Itália, de
Norte a Sul, contra chefes da máfia..

ACTOR CIVIL

Libera la natura, Libera in goal, D(i)ritti in rete: São muitas as iniciativas
que combinam o esporte com momentos de treinamentos, testemunhos
e encontros com associações locais; para estimular os jovens a ocupar
ativamente seu tempo livre, aprender a compartilhar, conhecer seu
território e cuidar dele. Estes projetos reais visam disseminar uma cultura
desportiva baseada no respeito pelo próximo, pelas regras e pelo nosso
corpo e para jogar com bom exemplo.

ESPORTE
Libera Memoria se dedica a manter viva a memória das vítimas inocentes
das máfias e caminhar ao lado de seus parentes, organizando debates e
oportunidades de treinamento. Graças aos seus generosos testemunhos,
recolhe as histórias das vítimas inocentes da máfia. A Libera assumiu a
responsabilidade de conhecer essas histórias, apoiar os familiares no processo
de transformar a dor em compromisso, exigir verdade e justiça para todas as
vítimas para construir juntos uma memória pública e compartilhada (vivi.libera.
it). Temos praticado isso todos os anos, desde 1996, com o Dia da Memória e
do Compromisso em memória das vítimas inocentes da Máfia.

MEMÓRIA E COMPROMISSO
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Desde 2006 a Libera tem promovido “contromafiecorruzione, os estados
gerais da antimáfia” com workshops de um dia, debates e propostas para
um compromisso renovado para nos libertar da máfia e da corrupção. A
mensagem de Contromafiecorruzione não é apenas contra todas as máfias,
corrupção e redes de mecenato que alimentam os negócios das organizações
criminosas, mas também contra a construção de caminhos de liberdade,
cidadania, legalidade, justiça e solidariedade. A dignidade de cada ser
humano é o nosso valor fundamental e o antídoto mais válido para a proliferação da violência e da opressão mafiosa.

CONTROMAFIECORRUZIONE

A Libera sempre esteve envolvida em escolas, universidades e
trabalhando com os jovens, ao lado de professores, em paróquias, com
muitas associações de voluntariado. A formação é fundamental para
apoiar o nosso compromisso e a construção de práticas civis de combate
às injustiças sociais, corrupção e máfias, para a construção de contextos
coesos, atentos ao crescimento civil e humano dos indivíduos nas
comunidades.

CAMINHOS DE INSTRUÇÃO E FORMAÇÃO
Linea Libera é um serviço de escuta e apoio, totalmente gratuito, que visa
reagir à violência mafiosa. Acompanha as vítimas, organizando com elas o
processo de denúncia, superando a solidão. Destina-se a vítimas do crime
organizado, usura e extorsão que precisam ser acompanhadas ao longo do
caminho do reporte e resgate social e está ao serviço de quem, na qualidade
de funcionário público, pretende denunciar à Autoridade Nacional
Anticorrupção os episódios de opacidade e corrupção na Administração
Pública.

LINEA LIBERA

Todo verão, milhares de jovens e menos jovens participam de campos
de engajamento e treinamento em bens confiscados das máfias. Esta
é uma semana dedicada à formação em temas sociais antimáfia e
conhecimentos nas áreas envolvidas, imersão em experiências de
compromisso social e estudo aprofundado.

E!STATE LIBERI

Enquanto as máfias e a corrupção cada vez mais não conhecem
fronteiras, a antimáfia social não pode permanecer nas fronteiras
de um único país. A Libera decidiu assim apostar na dimensão
internacional do seu compromisso, envolvendo associações, nomes de
diferentes origens e com diferentes focos geográficos, particularmente
na América Latina, Europa e África.

INTERNACIONAL

Trata-se de um projeto dirigido a jovens entre dezesseis e vinte anos,
em cumprimento de pena penal pelo Poder Judiciário Juvenil e em
processo de indenização. Muitos deles estão em seu primeiro delito e
seguem um caminho com a Libera envolvendo o tribunal e assistentes
sociais e prevê para cada um deles um caminho de compensação,
ação social e responsável antimáfia

AMUNÌ

A rede Numeri Pari virtualmente pega o bastão com a campanha”miseria
ladra”, com o objetivo de criar um movimento que coloque a pobreza e
a desigualdade no centro da agenda política, por uma sociedade mais
justa e baseada na justiça social e ambiental.

NUMERI PARI
Um projeto editorial novo, lavialibera, foi fundado pela Libera e Gruppo
Abele. Este consiste em uma edição bimestral em papel, um site
(lavialibera.it) e uma presença ativa nas principais redes sociais. A
edição em papel contém investigações, entrevistas, opiniões e colunas
temáticas; o site oferece acompanhamento diário dos temas que mais
nos interessam. O lavialibera cresce no fornecimento de ferramentas,
habilidades e leituras chaves necessárias para decifrar o mundo de hoje
com percepções sobre máfias, corrupção, meio ambiente e migração.

INFORMAÇÃO
A Libera não gere diretamente os bens apreendidos do crime organizado, mas promove atividades de formação e planejamento participativo,
de modo a ativar processos de desenvolvimento local e aumentar a
coesão social. Não apenas um caminho econômico, mas também uma
jornada social e cultural.Cada bem confiscado devolvido à comunidade
torna-se um sinal de esperança e testemunha a beleza da ética pública,
bem como um sinal da presença positiva do Estado e instituições no
território.

BENS APREENDIDOS
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