Informações do projeto
SOBRE O SMALL ARMS SURVEY
Sobre o projeto
O Small Arms Survey é um projeto independente de pesquisas, sediado no
Instituto de Pós-Graduação de Estudos Internacionais e Desenvolvimento em
Genebra, Suíça. Foi fundado em 1999 e conta com o apoio do Departamento
Federal de Relações Exteriores da Suíça e atuais contribuições dos governos
da Austrália, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Holanda,
Noruega, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos. O Survey também deseja
agradecer a assistência financeira que tem recebido todos estes anos de
fundações e vários organismos dentro do Sistema das Nações Unidas.
O Survey patrocina pesquisas de campo e trabalhos de coleta de informações, especialmente em países e regiões afetados. O projeto conta com uma
equipe internacional especializada em Estudos de Segurança, Ciências
Políticas, Direito, Economia, Estudos de Desenvolvimento e Criminologia. A
equipe colabora com uma rede de pesquisadores, instituições associadas,
organizações não governamentais e governos de mais de 50 países.

Objetivos do projeto
Os objetivos do Small Arms Survey são os seguintes:
s servir como a principal fonte internacional de informações imparciais e
públicas em todos os aspectos relativos às armas leves e à violência armada;
s atuar como centro de recursos para governos, autoridades políticas, pesquisadores e ativistas em termos de informação e pesquisa sobre as questões
das armas leves e da violência armada;
s ser um observador independente da política de iniciativas nacionais,
internacionais e não governamentais com respeito às armas leves e à violência armada;
s ser um meio de difusão para uma política relevante de pesquisas sobre as
questões das armas leves e da violência armada;
s atuar como um órgão centralizador para a troca de informações; e
s divulgar as melhores medidas práticas e iniciativas, que lidam com os problemas das armas leves e da violência armada.

Autores dos capítulos
Os capítulos do Small Arms Survey são um resultado
de um exame extenso e apurado, de consultas com
especialistas e de pesquisas junto às organizações
associadas. Os principais autores dos capítulos da
edição do Small Arms Survey 2012: Alvos Móveis são:
1. Uma Relação Fatal: Armas e Mortes na América
Latina e no Caribe
Elisabeth Gilgen (elisa.gilgen@smallarmssurvey.org)

2. Quando o Negócio Acaba Mal: Política de
Estado e Violência das Drogas
Benjamin Lessing (benlessing@gmail.com)

3. Uma Questão de Sobrevivência: A Violência
não Letal por Arma de Fogo
Anna Alvazzi del Frate (anna.alvazzi@smallarmssurvey.org)

4. Céu Azul e Nuvens Negras: O Cazaquistão e
as Armas Leves
Nicolas Florquin (nicolas.florquin@smallarmssurvey.org),
Dauren Aben e Takhmina Karimova

5. Entre Estado e Não-Estado: A Emergente
Ordem de Segurança da Somalilândia
Janis Grzybowski (janis.grzybowski@smallarmssurvey.org) e
Dominik Balthasar

6. A Escalada da Violência no Mar: A Pirataria
Somali e as Empresas de Segurança Privada
Nicolas Florquin (nicolas.florquin@smallarmssurvey.org)

7. Precedente na Elaboração: A Conferência de
Especialistas do Governo da ONU
Glenn McDonald (glenn.mcdonald@smallarmssurvey.org)

8. Partes por Partes: Transferências Autorizadas
de Partes e Acessórios
Janis Grzybowski (janis.grzybowski@smallarmssurvey.org),
Nicolas Marsh e Matt Schroeder
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9. Pontos por Pontos: Tendências na Transparência
Jasna Lazarevic (jasna.lazarevic@smallarmssurvey.org)

10. Estudando o Campo de Batalha: Armas Ilegais
no Afeganistão, Iran e Somália
Benjamin King (benjamin.king@smallarmssurvey.org) e
Matt Schroeder
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Para obter maiores informações sobre capítulos específicos, por

Diretor do Programa Keith Krause
Diretor geral Eric G. Berman

favor entre em contato com os autores através dos endereços
eletrônicos indicados acima.

