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A preparação e a segurança de jornalistas no Egito
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Resumo: A pesquisa busca entender por meio de uma observação, analisar como os pro-

testos na Praça Tahrir, no Cairo, capital do Egito influenciaram na queda da ditadura
vigente. Entender o contexto regional do período. Ouvir e ler conteúdos de jornalistas
especialistas que estiveram no país durante o acontecimento. Compreender o impacto de
segurança do jornalista no país. Analisar quais os níveis de segurança para evitar hostilidades e verificar métodos de procedimento de seguridade aconselhados por organizações e seu uso.
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I INTRODUÇÃO
Em decorrência da Primavera Árabe (PA) no Oriente Médio, nações antes
administradas por governos, na maioria dos casos, ditaduras opressoras e totalitárias, começam a protestar em busca de democracia em seus países. O evento começou na Tunísia, onde realmente houve uma mudança concreta, como se verá
mais adiante na pesquisa, e logo foi ganhando ramificações em outros países vizinhos — caso do Egito.
Pouco se fala da Primavera Árabe na Tunísia, pois, foi no Egito que ganhou
maiores proporções no ano de 2011. Isso é devido a problemas na década de 1960
com os israelenses e, principalmente, também por ser o canal entre a Europa e o
restante do continente asiático pelo porto e canal de Suez.
A Praça Tahrir, ponto de encontro dos manifestantes, foi o ícone do movimento que destituiu Hosni Mubarak e deu ao país uma nova possibilidade de governo com Mohamed Morsi — eleito democraticamente em 2012. Todavia, apenas a queda não influenciou na política democrática que era pedida nos protestos
ao redor do país. Tempos depois o sucessor foi deposto pelo militar e político Abdel Fattah al-Sissi e os militares assumiram o poder.
Realizo o estudo para valorizar o conhecimento na região e dar maior entendimento do que aconteceu e acontece no norte da África. Apesar de a região ser
no continente africano, suas relações com o Oriente Médio são próximas devido a
cultura muçulmana e o mundo árabe, compartilhada por muitos povos em ambos
os casos. Nesse aspecto a pesquisa se justifica para compreender e dar um panorama ao profissional de práticas que não o coloque em risco — nem os locais.
O trabalho buscará entender desde a influência socioeconômica, até o relacionamento com países vizinhos. Mostrará que o jornalismo é uma alternativa viável de democracia.
Destino turístico e patrimônio da humanidade com suas pirâmides e sarcófagos, o Egito desafia-se a cada dia em busca de uma democracia sólida. O objetivo dessa pesquisa é entender como está a segurança para jornalistas no país. Co2
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mo se prepara para enfrentar situações adversas. E quais são os desafios e dificuldades que o repórter encontra ao chegar lá.
Seu papel social de alta responsabilidade no fortalecimento da democracia
deve ser exercido com absoluta transparência, levando a verdade com isenção
a todos os cidadãos. A mídia profissional tem, mais do que em outras épocas,
uma importância ainda maior na formação da cidadania e da qualidade da informação. (CAMARGO, 2017, p. 140)

Práticas de segurança serão mostradas segundo pesquisas do Comitê de Proteção aos Jornalistas (CPJ), Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) e das Organização das Nações Unidas (ONU) — devido a ataques e deportações de jornalistas no país. Tudo visando a preparar o profissional para que faça uma cobertura atenta e segura. É uma pesquisa que busca
entender a preparação e a segurança dos profissionais que vão a região, em específico o Egito, realizar coberturas.
Estudando relatos de profissionais que foram ao país realizar coberturas, ou
mesmo em países vizinhos, foi primordial para dar o valor humano dos acontecimentos. Em especial para a preparação e segurança do repórter.
O que levar, como se vestir, a preparação, tentativas de repressão. Tudo será
mostrado na pesquisa, buscando dar um panorama do jornalismo no país. Assim
como também preparar o profissional de imprensa para evitar riscos.
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II CONTEXTO REGIONAL
O mundo árabe é composto por duas regiões. O Oriente Médio possui esse nome
por estar entre a Europa e a Ásia. Ganhou essa denominação devido ao grande fluxo
comercial da Rota da Seda — principal zona econômica durante o Império Romano e
Chinês, além de trocas entre outras nações (ALMEIDA JÚNIOR, 2017, p. 13). A região
também é berço das três religiões monoteístas mais praticadas no mundo: judaísmo,
cristianismo e o islã. O norte da África possui laços muito próximos com o Oriente Médio. Sua população fala o mesmo idioma — árabe — e compartilham de costumes semelhantes.
Com o passar dos anos, séries de confrontos e lutas pela liberdade do colonialismo
dos europeus surgiram na região para ganharem autonomia e status de nações (ALMOND, 2016, p. 77). Os países giram sua economia principalmente devido ao petróleo
(OLAZÁBAL, 2017, p. 17). Com isso os governos locais criavam uma série de trabalhadores públicos por meio de contratações que rendiam instabilidade por longos anos.
O Egito fica no norte do continente africano. E foi palco assim como a Tunísia de acontecimentos que impactaram o mundo árabe.
2.1 Egito
A República Árabe do Egito — nome oficial — é independente desde 1952 do
domínio britânico3. Importante canal de ligação do mercado marítimo entre Ásia e Europa, importantes vias como o Mar Vermelho e o canal de Suez foram palco de batalhas
entre europeus. Principalmente britânicos e franceses. Além do porto de Assuã importante canal que liga Suez com o restante do continente africano. Sendo a principal rota
de mercadorias vindas do Mar Mediterrâneo.
Conforme dados da CIA World Fact Book, o Egito tem cerca de 97 milhões de
habitantes — último censo em julho de 2017. É o país árabe mais populoso. Sua economia é majoritariamente dependente do setor de serviços — representando 55% do
Produto Interno Bruto (PIB) nacional. Sua renda per capita é de 13 mil dólares, colo3

Disponível em: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html Acessado
dia 28/06/2018
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cando na posição 118 do ranking mundial. Já a soma de toda sua riqueza produzida
(PIB), é o 22º maior do mundo. Sendo a segunda maior economia do mundo árabe atrás
apenas d do Reino da Arábia Saudita (16º).
O turismo também é uma importante renda no país. Representava cerca de 12%
do PIB. A ponto de em 2010 chegar ao pico de 15 milhões de visitantes estrangeiros no
país árabe (MONTENEGRO, 2014, p. 212).
De maioria muçulmana e predominantemente sunita — viés do islã mais praticado
no mundo muçulmano (SAIFI, 2012, p. 25) —, 90% da população, o restante, 10%, se
divide entre cristãos de diversas vertentes. O país é reconhecido mundialmente por ter
sido o berço de uma das civilizações mais organizadas da história do homem. As pirâmides, os faraós e as religiões pagãs que foram marca do Egito, hoje são atrativos turísticos.
O país não tem retrospecto de democracia e de escolha de líderes. Todos os presidentes foram ou são militares (AFSAH, 2017, p. 17). Seu segundo presidente em 1958,
Gamal Abder Nasser4, ficou no poder de 1958 a 1971. Seu sucessor Anwar al-Sadat5
ficou no comando até sua morte em 1981. Ou seja, dez anos no poder e ambos só saíram
do governo porque morreram. O sucessor de Sadat, Hosni Mubarak, comandou o país
de 1981até 11 de fevereiro de 2011, quando renunciou devido aos protestos da Primavera Árabe6. O país foi comandado pelas mãos de poucos homens usando de seu poder e
influência para cercar a democracia: “Não escaparemos jamais deste círculo: a humanidade passiva e um grande homem que move por intervenção da lei” (BASTIAT, 2016,
p. 107). Porém, Frederic Bastiat estava enganado com suas previsões. Em 2011 o mundo árabe chamou a atenção do ocidente.
2.2 Primavera Árabe
Devido à crise mundial de 2008 chegando com mais força em países de menor
renda, 2011 foi um ano que levantou a população jovem contra o sistema políticoeconômico vigente nas nações árabes. Levantaram devido às falsas promessas do governo de empregá-los — mesmo cursando universidades de alto escalão no país — não
4

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Gamal_Abdel_Nasser Acessado dia 28/06/2018
Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Anwar_Al_Sadat Acessado dia 28/06/2018
6
Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Hosni_Mubarak Acessado dia 13/04/2018
5
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concretizadas (PAASONEN; URDAL, 2016, p. 3). Com isso criando uma massa de
jovens desempregados e, por conseguinte, aumentando a desigualdade (PAASONEN;
URDAL, 2016, p. 2). Saxer (2016, p.36) explica que: “O aumento da desigualdade, as
intermitências do motor econômico e a propagação do mal-estar podem conduzir, no
longo prazo, à estagnação e à decadência da economia”.
Ninguém entraria em disputa com o governo, contanto que sua pessoa fosse
respeitada, seu trabalho fosse livre e os frutos dele fossem protegidos contra
investidas injustas (BASTIAT, 2016, p. 28).

Sucessões de protestos ocorreram no Oriente Médio e no Norte da África. Popularmente essa onda ficou conhecida como Primavera Árabe (MONTENEGRO, 2014, p.
31). De todos os países, apenas a Tunísia conseguiu certa estabilidade pós-Primavera
com a chamada “Revolução dos Jasmins” (MAIA, 2016, p. 192). Entretanto foi o Egito
o principal centro das reivindicações — iniciada em 2011 — devido, principalmente,
aos protestos na praça Tahir na capital Cairo e por ter prendido seu ditador.
2.3 Praça Tahir
Os jovens se rebelaram primeiro na Tunísia depois que um jovem que vendia verduras em Tunes, capital do país, se martirizou por ter tido sua barraca de verduras e legumes apreendida pelo governo (PAASONEN; URDAL, 2016, p. 2). Séries de protestos se instauraram na região. Contudo a que mais chamou a atenção do mundo em sua
cobertura foi o grande número de protestantes no Egito. No centro da capital Cairo. O
marco-zero do país.
O que mais chamou a atenção da imprensa internacional é de que o país mais populoso do mundo árabe estava se organizando via internet. Seja por telefones ou computadores. Pessoas que jamais se viram, tornaram-se companheiras na luta para a queda do
ditador Hosni Mubarak. Milhares organizaram-se, via redes sociais digitais, organizadas
por movimentos pró-democracia, para se encontrarem na praça com o objetivo de mudar o país e destituir Mubarak promovendo eleições democráticas no país (MAIA, 2016,
p. 192). A média de idade da população do Egito é de 24 anos— segundo senso de
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20177. Ou seja, uma revolução de jovens. Na época grande parcela tinha por volta de 16
ou 18 anos.
Paasonen e Urdal (2016, p. 4) mostram que os manifestantes no Egito eram estudantes, muito bem educados em universidades importantes no país. A principal causa,
segundo os autores, foi o desemprego entre os jovens. Junto a isso o governo reprimia
as manifestações, fazendo com que os protestos ganhassem maiores proporções. E conseguiram atingir seu objetivo: a saída do presidente.
[...] não houve manifestação de qualquer natureza em que o fator Internet não
tenha estado presente, bastando citar a Primavera Árabe, onde na praça Tahir,
no Cairo, não cabia o número de pessoas vindas pelas redes sociais, levando
a deposição do presidente egípcio Hosni Mubarak, após dezoito dias de pressão digital a reunir pessoas. (MUYLAERT, 2017, p.158).

Os protestos na praça Tahir foram apoiados também por partidos e movimentos.
Um deles responsável pela segurança do local foi a Irmandade Muçulmana (LIMA,
2015, pg. 38). O movimento “6 de Abril”, por exemplo, foi a principal voz durante os
protestos que marcaram a história do país (MONTENEGRO, 2014, p. 224). Havia pressão para que o Egito entrasse num processo de democratização, com eleições diretas
para presidente.
Hosni Mubarak renunciou ao cargo e logo em seguida foi preso8. As eleições foram convocadas e Mohamed Morsi, representando a Irmandade Muçulmana (IM), foi
eleito (LIMA, 2015, p. 10). Todavia as manifestações não cessaram. Em 2014 séries de
protestos ocorreram devido à falta de estabilização econômica e democrática no país
(AFSAH, 2017, p. 22). Abdel Fattah al-Sissi liderou de forma indireta protestos contra a
IM a ponto de em 2014 convocar e disputar eleições. Por fim ganhou-as.
A impossibilidade de responder às crescentes esperanças, necessidades de
demandas das sociedades em rápido processo de mudança está corroendo a
legitimidade da antiga ordem, e os conflitos entre ganhadores e perdedores da
transformação paralisam o avanço político e minam a capacidade de reforma.
(SAXER, 2016, p. 30).
7

Disponível em: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html Acessado
dia 28/06/2018
8
Hosni Mubarack foi solto após seis anos detido, com 88 anos saiu da prisão depois de julgamento que o
inocentou de crimes que fora acusado durante os anos no poder. Disponível em:
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/03/21/internacional/1490107844_198751.html Acessado dia
24/02/2018
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Em 2018 al-Sisi ganhou novamente as eleições, entretanto com cerca de 40% de
abstenções de voto9. No Egito o voto é optativo e mostrou que mesmo depondo Morsi
em 2014, não melhorou a economia e muito menos a democracia — no que diz respeito
a imprensa livre — prendendo opositores e proibindo coberturas por meio de decretos.
Devido a instabilidades governamentais a imprensa acabou perdendo aos pouco sua
liberdade de expressão (LIMA, 2015, p. 10).

III JORNALISMO NO EGITO
Segundo o jornalista e analista egípcio Amr Khalifa (2016) quem controla
jornais, Tvs e rádios no país é o governo10. Por essa razão, profissionais freelancers ou
jornalistas que cobrem os dois lados da história comumente tem seus trabalhos
prejudicados. Serva (2017, p. 105) expõe que a livre circulação e transparência é o
equipamento para o jornalista ajudar na cidadania:
A essência do jornalismo é [...]: apresentar a diferença, pôr em contato os antagonismos, ao noticiá-los, e estabelecer consensos ou predominância entre
eles, seja por elogios a uns e crítica a outros, seja pelo apontamento de sínteses [...]. O jornalismo é afinal, um modelo microcósmico da esfera pública,
da assembleia da cidadania. (SERVA, 2017, p.105)

Conforme dados do relatório da Press Freedom, órgão da Reporters Without
Borders sobre liberdade de imprensa, o Egito ocupou a 161ª posição no ranking de 180
posições em 201711. O relatório começa seu texto colocando o país como “uma das
maiores prisões de jornalistas no mundo”, contextualizando-as como táticas do governo
para calar a imprensa.
De acordo com o relatório, as prisões decorrem de alguns decretos — colocados
como “draconianos” pelo estudo — depois da lei contra o terrorismo — implantada em
agosto de 2015 — jornalistas foram obrigados a dar apenas a versão oficial dos ataques,
9

Disponível em: https://elpais.com/internacional/2018/03/29/actualidad/1522310505_995657.html
Acessado dia 31/03/2018
10
Disponível em: http://www.middleeasteye.net/columns/actually-egypt-journalism-crime-1337317191
Acessado dia: 05/07/2018
11
Disponível em: https://rsf.org/en/egypt Acessado dia 05/05/2018
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sendo proibidos de entrar, por exemplo, na península do Sinai. Ou seja, apenas versão
do governo é dita. Sendo assim o jornalista perde sua liberdade de livre circulação e
acaba sendo cercado por apenas um lado da história.
Não há verdade legitima que se construa longe da livre circulação e confronto
de ideias. E não há legitima circulação de ideias onde impera o cerceamento
da palavra, pouco importa se escrita, falada, desenhada, gesticulada ou de outra forma exteriorizada. (ANDRADE, 2017, p.62).

A falta de pluralismo na imprensa egípcia evidencia porque o país se encontra na
161ª posição do relatório da Reporters Without Borders (2018). Muito devido às prisões
de jornalistas, por realizarem reportagens expondo corrupções ou ataques terroristas na
península do Sinai12 — essa mesma que foi controlada por Israel na Guerra dos Seis
Dias em 1967 e depois devolvida com contrapartidas na década de 1990 (FELDBERG,
2008, pg. 77).
Analisando a base dados do Comitê de Proteção aos Jornalistas doze jornalistas
foram mortos no país desde 199213. A primeira morte, antes da PA foi em 1992. A partir
das manifestações na Tahrir em 2011 que os números aumentaram. Em 2011 duas
mortes; 2012 uma; 2013 sete e a última registrada em 2014. Apenas um estrangeiro
morreu conforme a base de dados. Mick Deane14, operador de câmera alemão do canal
Sky News de Washington D.C. foi morto com um tiro no dia 24 de agosto de 2013
cobrindo uma manifestação no Cairo.
Um caso notório que chama atenção é o do fotojornalista Mahmoud Abou Zeid
(Shawkan). Ele foi detido em 2013 pelo governo de al-Sisi, depois de publicar fotos de
seu trabalho no “massacre de Rabaa”15. Shawkan foi condenado a morte por “práticas
terroristas” na corte do Cairo16. Consideraram que suas práticas não eram puramente
jornalísticas, pois, em suas fotografias expunha, ao mesmo tempo, sua opinião sobre o
governo vigente. Em 2018 foi condecorado com o prêmio Guillermo Cano World Press
12

Disponível em: https://www.aljazeera.com/news/2017/11/egypt-journalists-face-unprecedentedthreats-171130130036948.html Acessado dia 09/05/2018
13
Disponível em: https://cpj.org/mideast/egypt/ Acessado dia 05/07/2018
14
Disponível em: https://cpj.org/data/people/mick-deane/index.php 05/07/2018
15
Disponível em: https://www.alaraby.co.uk/english/comment/2018/5/3/journalism-in-egypt-a-starkwarning-to-the-world Acessado dia 04/07/2018
16
Disponível em: https://rsf.org/en/news/egypt-death-sentence-shawkan-would-tarnish-sisi-ever Acessado dia: 01/07/2018
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Freedom Prize, para profissionais que arriscam sua vida em busca da verdade. A
premiação deixou o governo em má-situação. Pouco tempo após a sentença como
terrorista recebeu um importante prêmio mundialmente reconhecido.
É difícil achar alguém que seja intelectualmente honesto que ainda defenda a
tese de que a objetividade é possível no trabalho jornalístico. É impossível
para o ser humano descolar-se de tudo que compõe seu intelecto e seu corpo
de valores para fazer descrição completamente isenta de fatos ou palavras
que testemunhou ou ouviu. (LINS DA SILVA, 2011, p.137-138).

De acordo com Khalifa (2016) fazer jornalismo no país é crime, enquanto que
“propaganda política é considerada jornalismo”. Como afirma Cançado (2017, p.131) a
liberdade é o combustível para uma nação dita democrática: “O preço da liberdade é a
eterna vigilância, e dela não podemos nos descuidar. É o combustível para o Estado
Democrático de Direito”. Segundo Cançado (2016) a liberdade de imprensa decorre dos
direitos fundamentais da liberdade do homem:
A liberdade de expressão é o sustentáculo para o exercício completo dos direitos fundamentais. É por meio desse instrumento que o cidadão critica,
questiona, duvida, opina, denuncia a pobreza e as desigualdades sociais, luta
pelo bem social, combate qualquer tipo de preconceito, defende os direitos
humanos, pugna pela igualdade... Sem liberdade de expressão não há cidadania plena. Ela é indispensável para o conhecimento da história, para o progresso social e para o aprendizado das novas gerações. Ou seja, é o caminho
que fortalece o debate e o pluralismo de ideias. (CANÇADO, 2017, p.129).

As detenções que se convertem em prisões, são justificadas pelo governo egípcio
como “profissionais que produzem false news”17. Se fala sobre false news devido a
cobertura de temas sensíveis no país. Tais como que abordem terrorismo, o exército ou
a polícia. Em reportagem pela ABC News18, a jornalista Randa Ali (2018) explica que
cerca de 500 websites foram cancelados pelo governo. Utilizando o argumento de
propagarem notícias falas.
Conversando com o jornalista egípcio Abdelmaksoud (Abdo) Elmallah fora
percebido que o país está mais aberto e tolerante as práticas do profissional. Provocando

17

Disponível em: https://rsf.org/en/news/journalists-discredited-censored-and-jailed-under-egypts-sisi
Acessado dia: 10/06/2018
18
Disponível em: https://abcnews.go.com/International/egyptian-government-targets-journalists-labelsforces-evil/story?id=53501531 Acessado dia: 06/07/2018
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certo antagonismo frente ao pesquisado. Segundo ele “o jornalismo no Egito é muito
formal” (ELMALLAH, 2018). Você conseguindo as autorizações necessárias com o
governo exerce a profissão sem restrições. Todavia se o jornalista não as consegue seu
trabalho será dificultado. E será ainda mais se sua cobertura abordar temas sensíveis ao
governo.
3.1 Segurança de jornalistas no Egito
“O Egito é uma das maiores prisões de jornalistas”, é com esse título que a ONG
Reporters Without Borders começa seu informe referente ao ano de 2017 no país. De
acordo com os dados de seu barômetro — utilizado para medir violações de jornalistas
ou assistentes — informa até a data do dia 03/07/1819 que 22 jornalistas estão presos no
país. O mais recente foi Adel Sabry — editor-chefe do jornal online Masr al Arabiya —
no dia 3 de abril de 2018.
Um mês antes, março de 2018, a jornalista Bel Trew do The Times da Inglaterra
foi deportada por conversar com um egípcio que tivera seu irmão raptado20. De forma
truculenta foi detida sem avisarem a representação da embaixada britânica sobre a
detenção. Só pôde falar com seus representantes no aeroporto, onde voltaria a seu país
de origem. Trew morava no Cairo há sete anos. Como ela expôs em sua conta no
Twitter (imagem 1) sobre o a deportação, até agora não sabe o que aconteceu e que ama
o Egito.

19

Disponível em: https://rsf.org/en/barometer?year=2018&type_id=235#list-barometre Acessado dia:
03/07/2018
20
Disponível em: https://elpais.com/internacional/2018/03/29/actualidad/1522310505_995657.html
Acessado dia 24/03/2018
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(imagem 1)
Para ser correspondente no Egito é necessário documentação como em outros
países (ELMALLAH, 2018). Tais como carta de vínculo do trabalho/empresas que o
material veicula, registro profissional internacional e nacional. Essas situações vão
oferecer ao jornalista proteção legal na jurisdição do país. E caso seja privado delas tem
como demonstrar sua situação legal. Contudo não é garantia de que o jornalista não será
detido em algum momento ou até mesmo ter seu visto cancelado e, por conseguinte, ser
deportado ao país de origem. Para as mulheres o Egito é um pouco mais perigoso.
3.2 Assédio
Durante sua viagem para o Egito, a jornalista brasileira Carolina Montenegro21
sentiu-se apreensiva com o assedio sofrido enquanto andava nas ruas do Cairo. Carolina
saiu de seu albergue para comprar um lanche e diz que a sensação enquanto andava na
rua era perturbadora.
“Perturbador também ser tão observada simplesmente pelo fato de ser
mulher. Talvez porque poucas mulheres circulavam por ali sozinhas, talvez
porque não estivesse de véu, talvez por que fosse de noite. Não sei. De toda
forma, ignorei plenamente as cantadas e xingamentos em árabe, que
variavam de “linda” a “você deveria usar um hijab””. (MONTENEGRO,
2014, p. 215).

A repórter também evidencia outro momento enquanto ia se encontrar com uma
fonte. No momento em que estava no metrô do Cairo percebeu que estava sendo
seguida. Um homem todo de preto começou a segui-la e se não fosse por uma rápida
ajuda de um taxista ele continuaria acompanhando-a novamente (MONTENEGRO,
2014, p. 218). No país há vagões específicos para mulheres. Numa forma de separá-las
— questões religiosas — e também dar mais segurança as mulheres (MONTENEGRO,
2014, p. 218).

21

A jornalista é especialista em questões humanitárias e tem passagens no jornal Folha de S. Paulo, BBC
e agências da ONU. Hoje gerencia a comunicação de campo da ONG Médicos Sem Fronteiras com o
barco Aquarius. Disponível em: https://www.linkedin.com/in/carolina-montenegro-8a83ba28/ Acessado
dia 20/06/2018
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Lara Logan repórter americana da CBS foi abusada sexualmente enquanto cobria
manifestações na Tahrir22. Enquanto sua equipe recarregava o equipamento uma
multidão a atacou. Isso foi logo após a queda de Mubarak. Mesmo após sete anos,
situações como essa são decorrentes no país. Casos de assédio são comuns no Egito.
Conforme mapas interativos da HarassMap — think thank sobre o tema no país —
mostra que só na capital Cairo nove incidentes ocorreram de 1º de janeiro até 2 de julho
de 201823.
Felizmente, Carolina não teve a mesma experiência de Lara. Enquanto voltava
para seu albergue, no fim da tarde, Montenegro (2014, p. 229) expõe outro fator que a
deixou “perplexa”. Sua amiga a acompanhava enquanto iam ao metrô depois de tirarem
fotos de uma manifestação na Tahrir. Todavia o caminho oposto estava cheio de gente
e, para segurança, seguraram a mão uma da outra. Durante alguns momentos se viam
pressionadas pela multidão até que sua colega sentiu que um homem estava
molestando-a. Logo em seguida sua amiga deu um grito e conseguiram sair empurrando
as pessoas. O que chamou a atenção de Carolina foi o que sua amiga disse depois numa
rua mais calma: “Vamos sair daqui. Já está muito tarde. Não deveríamos estar na rua a
essa hora sozinha sem um homem junto. É nossa culpa também” (MONTENEGRO,
2014, p. 229).
A resposta da colega foi um fator que chamou-lhe a atenção: “Sua reação foi
automática, reproduzindo a lógica machista da sociedade egípcia. Vi se concretizar em
minha frente uma das principais faces ocultas do assedio a mulher no Egito”
(MONTENEGRO, 2014, p. 229). Para evitar situações como a essa é importante o
repórter se preparar bem. Foi o caso de Carolina, como demonstra em seu livro. Mas,
ás vezes a situação fica fora de controle e o perigo ronda como evidenciado
anteriormente.

22

Disponível em: http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/nyt/reporter-da-cbs-conta-ataque-brutal-quesofreu-no-egito/n1300119529313.html Acessado dia 09/07/2018
23
Disponível em: https://harassmap.org/en Acessado dia 02/07/2018
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IV PREPARAÇÃO E SEGURANÇA
A jornalista Giovana Sanchez24 expõe que ir ao local da cobertura é a melhor forma de noticiar um fato. Conhecer e entender os contextos in loco favorece o conteúdo:
“Sempre digo que a primeira opção pra se fazer uma reportagem é ir até o lugar. Claro
que (quase sempre) essa não é a realidade do jornalista. Mas é preciso tentar” (SANCHEZ, 2017 p. 113). Essa preparação traz no material produzido credibilidade, que segundo Fabio Gallo (2017) é frágil:
A construção da credibilidade é um processo custoso e frágil. Cada pedra
exige tempo e esforço para ser colocada na pirâmide da reputação; quando se
retiram algumas, porém, a construção inteira pode cair em alguns instantes. E
a credibilidade jornalística tornou-se um objeto extremamente valioso num
mundo em que a comunicação ficou tão fácil que é difícil se destacar.
(GALLO, 2017, p. 83)

O primeiro passo, como em qualquer reportagem, é a preparação do repórter. Essencial na produção do conteúdo. Ela se torna primordial quando se vai a um país com
certa instabilidade política e considerada perigosa para profissionais da mídia, conforme
exposto anteriormente.
4.1 Preparação
A primeira preocupação do repórter é sua documentação local (Reporters Without
Borders; UNESCO, 2017 p. 18). Passaporte com validade mínima de seis meses, saber
se para entrar no país é necessário visto especial de jornalista ou não, quanto custa o
visto, vacinas que devem ser tomadas anteriormente, sua duração e as limitações que o
documento impõe. Essas são características para analisar antes da viagem. Principalmente para entrar de forma legal.
De acordo com o “Manual de seguridad para periodistas: Guía práctica para reporteros en zonas de riesgo 2017” a prioridade na preparação do jornalista é saber onde
está se inserindo. Deve-se checar todas as situações de infraestrutura local, sanitárias,
políticas, de segurança, meios de comunicação, como é a sociedade, o clima, etc.

24

Foi repórter por oito anos da editoria de Internacional do portal de notícias G1
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O profissional tem que buscar se ambientar no país (Reporters Without Borders;
UNESCO, 2017 p. 17). Saber as formas de se vestir, a cultura, os costumes de decoro
regionais (CPJ, 2012, p. 10). Tudo para se inserir ao máximo na sociedade e assim produzir um material jornalístico robusto.
Outra tarefa relevante é a contratação de um seguro e onde se acomodar. Instituições como a International News Safety Institute e The Rory Peck Trust tem em suas
páginas agências que tem em seus portfólios planos específicos para jornalistas em zonas de risco.
Para entender e se preparar melhor é importante a busca por um bom fixer (fixado
em português) — pessoa, normalmente do país da visita, com contatos, fontes dos diferentes setores da sociedade, bom conhecedor das políticas nacionais — e de confiança
para ajudar na produção. Plataformas como a World Fixer ajudam profissionais da mídia a encontrarem esses atores, que, na maioria das vezes, não aparecem na matéria
(ALMEIDA JÚNIOR, 2017).
Para um repórter que desembarca em um canto do mundo de repente — uma
rotina dos enviados especiais — fazer fontes é, talvez, uma das maiores dificuldades. Não ficamos no país o tempo suficiente para conquistá-las. E aqui,
no Oriente Médio, confiança é algo ainda mais difícil. (LOPES, 2011, p.
130).

Antes de viajar o jornalista busca conversar com colegas da profissão que já estiveram no local anteriormente, caso comum, ou que estiveram no entorno para saberem
como foi na prática. Torna-se importante também, conforme expõe Almeida Júnior
(2017, p. 22): “Buscar relatos de viagens de outros repórteres e estudar o contexto que
vai se inserir”.
Estudar os contextos regionais, principalmente, para os profissionais brasileiros
que atendem uma população com pouco conhecimento sobre a região do Oriente Médio
auxilia na construção da reportagem (LOPES, 2011, pg. 195). Centros de estudos em
universidades, em grande parte federais e estaduais, são uma boa fonte para contato com
estudos da região e entrevistas com especialistas no assunto (LINS DA SILVA, 2011, p.
62). Inclusive, muitos dos pesquisadores desses centros já estiveram no país ou o estuda
por longos períodos. Centros de pesquisas independentes, ONGs e também a Organiza15
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ção das Nações Unidas (ONU) são fontes de informações confiáveis. Inclui também
estudar leis internacionais para a proteção:
É importante estudar bem as leis internacionais antes de viajar. Porque com
elas você saberá se direitos humanos estão sendo violados ou crimes de guerra estão sendo cometidos. Isso auxilia ainda mais na cobertura e pode mudar
a abordagem do material. (ALMEIDA JÚNIOR, 2017, p. 24).

Sanar as dúvidas com diplomatas no país de origem dá uma perspectiva ao enviado de como será o clima no qual viajará (ALENCAR, 1999, pg. 35). Além de fornecerem o contato direto ou agendar visitas a órgãos do governo para ouvir outra versão para
a reportagem.
Para se ter maior chance de sucesso com a viagem, é preciso ter uma boa história e vender bem a pauta. Explicar por que valerá a pena ir e quais diferenciais você trará. Preparar-se bem, ler e não esquecer a parte técnica (bloquinho, bateria de câmera, etc) também são essenciais. E, quando você estiver
lá, aproveite a oportunidade de viver uma experiência única. (SANCHEZ,
2017 p. 113)

É essencial lembrar que acima de qualquer situação o profissional deve assumir
seu papel de jornalista (ALENCAR, 1999, pg. 120). Fazer o outro lado da história
mesmo que de maneira remota e vender a pauta com conhecimento. Como expõe Sanchez (2017 p. 113): “Sinta e observe tudo. E escreva o melhor texto que puder para,
quem sabe, ajudar a mudar realidades”.
4.2 Segurança
Para se acomodar grandes hotéis internacionais são recomendados pela Reporters
Without Borders. Entretanto casas em bairros distantes dos grandes eventos — mas não
isoladas ou sem saída — ou hotéis mais simples garantirão um trabalho sereno sem riscos de ataques em sua “redação” (Reporters Without Borders; UNESCO, 2017 p. 33). O
jornalista deve selecionar quartos de costa para a fachada. Próximo a rotas de fuga e
aeroportos para uma possível evacuação do local. A pessoa mais segura para dar informações de alojamento é o fixer. Outra recomendação é que não se ande sozinho. Estar
acompanhado de um morador/local evita hostilidades.
16
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O Comitê para Proteção dos Jornalistas recomenda que em países cuja
possibilidade de ataques à imprensa tendem a ocorrer com casualidade é necessário ao
repórter manter determinadas precauções. Duas delas seriam cópias de segurança de
arquivos e sigilo de fontes. Evitando perdas decorrentes de possíveis furtos e também a
integridade física ou moral da fonte. Os riscos devem ser reavaliados com frequência,
pois isso manterá o profissional atento a possíveis mudanças de cenário.
É recomendado ao repórter criar cópias de segurança na nuvem (Cloud) e manter
contato constante com alguém de confiança em seu país de origem. Certificando dessa
forma que o material estará seguro (CPJ, 2012, p. 11). Inclusive manter contato com
aparelhos eletrônicos que utilizem encriptação de mensagens, tornando-as mais
privadas. E também utilizar pseudônimos na criação das contas e “e-mails virgens” —
sem contatos salvos — evitando rastreamento de seus contatos por órgãos de vigilância
governamental (Reporters Without Borders; UNESCO, 2017 p. 24). É indicado que a
fonte deva escolher o local mais adequado priorizando o contato olho-a-olho. Contudo,
o jornalista deve estar atento aos ambientes para que não sejam ciladas ou locais que
ponham a sua vida em risco. A maior recomendação do comitê é o jornalista manter
instituições informadas de seu estado. Tal recomendação é chamada de plano de
contingência.
Jornalistas que enfrentam riscos sustentados devem preparar um plano de
contingência. O plano deve incluir informações de contato para o jornalista e
seus familiares e para editores, bem como funcionários do governo,
diplomatas estrangeiros e direitos humanos e organizações locais e
internacionais de liberdade de imprensa. (CPJ, 2012, p. 51)

No plano se especifica a frequência com que o profissional manterá contato com o
veículo e órgãos humanitários ou de direitos humanos. Sugerem-se formas de
comunicar em códigos sobre possíveis riscos ou situações que o repórter está passando
ou percebendo que pode acontecer (CPJ, 2012, p. 51). Ou se haverá mudança nos meios
de comunicação entre eles e marcar uma reunião pessoal com alguém da redação.
O jornalista deve se perguntar se a matéria vale o risco, estudado previamente, e
se está preparado física e psicologicamente também (Reporters Without Borders;
UNESCO, 2017 p. 18). Antes de qualquer aventura é relevante conhecer seus limites.
17
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Por essa razão praticar exercícios é uma forma indicada para relaxar (POTTER; RICCHIARDI, 2007, p. 55). Assim como consumir comidas leves antes de dormir (DANA;
DUQUE, 2007, p. 1). Para não atrair problemas evitar o isolamento, beber álcool ou
cafeína em excesso ou ficar sem dormir por muito tempo. Tudo isso prejudica a saúde
mental para uma boa reportagem e evita situações de estresse (ULLOA, 2011, p. 43).
Como indicam as jornalistas Deborah Potter e Sherry Ricchiardi (2007, p. 55), do International Center for Journalists: “A chave para o auto cuidado é a consciência”, ou seja,
controlando a mente o restante fluirá. “Lembre-se que o que você faz é importante e
vale a pena na cobertura” (DANA; DUQUE, 2007, p. 1).
Evitar conversar muito tempo com alguém na rua, demonstrando sinal de
entrevista pode chamar atenção. Se proteger em meio a protestos é uma técnica para
manter a identidade do jornalista oculta e fora de alvo de críticos ou pessoas violentas
que batem em repórteres. Chegar antes do inicio dos protestos auxilia o profissional. Na
organização do evento pode conversar com as lideranças e entender as reivindicações
propostas. Evidenciando que se quer ouvir o outro lado. Essa técnica gera confiança
entre repórter e manifestante (Reporters Without Borders; UNESCO, 2017 p. 60).
Exibir credenciais de imprensa ou mantê-las fora de vista (mas ainda acessíveis para exibição quando solicitado) é uma decisão importante para os repórteres que cobrem protestos. Em algumas circunstâncias, pode ser melhor
se parecer com qualquer civil e manter as credenciais da imprensa fora de
vista, em um bolso fechado e rapidamente acessível [...] (CPJ, 2012, p. 41)

A falta de segurança do Estado, conflitos internos, confrontos entre polícia e manifestantes também são fatores a serem considerados (ALMEIDA JÚNIOR, 2017). Nesse contexto é recomendável pedir autorização para lideranças locais. Assim deixando-os
conscientes da sua presença (CARRANCA, 2017, p. 106). Num determinado momento
a situação está sob controle e de repente surgem multidões que representam alguma
ameaça ou o profissional começa a ser seguido, por alguém ou um grupo, causando certa apreensão. É importante o jornalista ter um plano B. como explica a experiente jorna-
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lista brasileira Ana Paula Padrão25, você se prepara para o que pode dar errado na cobertura:
Você toma todos os cuidados, se informa, lê bastante, conversa diversas vezes com pessoas que já estiveram nos países afetados e nada pode dar errado.
Mas é justamente para isso que você se prepara. Para o que pode dar errado.
Ou sair da área de controle que estabeleceu. (PADRÃO, 2017, p. 111)

Ao ser parado por policiais ou militares o jornalista deve manter as mãos à mostra, retirar os óculos de sol, caso esteja usando, e mostrar a credencial de repórter. Falar
de forma cortês e calma tranquiliza os agentes e demonstra confiança (Reporters
Without Borders; UNESCO, 2017 p. 40). Mesmo que situações de privação ocorram é
importante o repórter lembrar-se dessa dica para tranquiliza-lo e fortalecê-lo: “Veja as
crises como desafios de aprendizagem. Mantenha uma perspectiva otimista e uma auto
estima positiva” (DANA; DUQUE, 2007, p. 1).
4.3 O que se recomenda levar
Ficar leve, ou seja, carregar apenas o essencial facilita a vida do repórter na cobertura (ALENCAR, 1999, p. 123). Câmeras pesadas, microfones, tripés e metros de cabo
podem atrapalhar caso tenha que sair depressa do ambiente (LOPES, 2011, p. 80). O
ideal é carregar menos peso possível. O CPJ (2012, p. 3) recomenda ter uma carteira
oculta com dinheiro e outra falsa com cartões semelhantes a verdadeira e notas baixas
de euro ou dólar. Caso aconteça algum assalto o ladrão ter o que levar. Não andar com
pulseiras de valor ou relógios é recomendável para evitar possíveis furtos.
Em seu manual de segurança a Reporters Without Borders e o CPJ recomendam
utilizar duas bolsas/ bagagens nas viagens. O que vale não é o peso e sim a quantidade
de bolsos. Assim armazena cada item em seu lugar (Reporters Without Borders;
UNESCO, 2017 p. 28). Numa primeira, roupas — mudas e roupas mais formais — e
itens de higiene pessoal — colocadas em um saco lacrado para não vazar.
Na segunda bagagem, comumente uma mochila, os materiais de uso no trabalho.
Como celular, notebook, canivete suíço — ao invés de facas — documentos
25

A jornalista foi correspondente internacional em Nova Iorque e Londres e cobriu acontecimentos históricos como o desastre nuclear do Japão e a crise do Ebola na Guiné. Além de ir diversas vezes realizar
coberturas especiais no Afeganistão
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importantes — carteira de vacinação, passaporte e credencial de imprensa —, mapas,
óculos de sol — até mesmo de natação para proteger-se de gases usados em
manifestações —, pastilha para purificar água, repelente, álcool-gel, lanterna e as
baterias dos equipamentos (Reporters Without Borders; UNESCO, 2017 p. 29).
Recomenda-se que esta mochila tenha cintos em cima e em baixo para prender no
repórter evitando tentativas de furto. E claro, bolso para levar água mineral (CPJ, 2012,
p. 42).
Se vestir de forma discreta, resistente e de acordo com o clima auxilia o repórter a
se camuflar em meio a população (Reporters Without Borders; UNESCO, 2017 p. 28).
Roupas de cores neutras e pouco chamativas são recomendadas, assim como botas de
montanha impermeáveis, resistentes e confortáveis (CPJ, 2012, p. 12). Pulseira com tipo
sanguíneo e jaquetas impermeáveis são itens importantes. Para as mulheres, roupas
largas e confortáveis e que cubram os braços é relevante para evitar desapontamentos.
4.4 Equipe
Trabalhar em equipe pode ser uma tática utilizada por repórteres para minimizar
os riscos (POTTER; RICCHIARDI, 2007, p. 37). Mesmo que sejam de veículos concorrentes sua segurança e o apreço a vida une-os em busca do conteúdo (CPJ, 2012, p. 12).
É recomendado, quando alugam um carro, que alguém da equipe seja responsável pela
direção do veículo. Este veículo deve a ser popular no país, evitando chamar atenção
por onde passar (Reporters Without Borders; UNESCO, 2017 p. 35).
No caso de trabalhos em países com regimes autoritários ou ditatoriais, trabalhar em equipe pode até se tornar uma necessidade básica de segurança ou no
mínimo uma forma de aumentar o capital politico e o poder de barganha de
todos ante as autoridades locais. (LINS DA SILVA, 2011, p.88)

Todos os membros da equipe cuidam uns dos outros (DANA; DUQUE, 2007, p.
2). Outro fator relevante é compartilhar com seus colegas as experiências do dia ou da
viagem. Isso ajuda a desafogar o estresse provocado pela cobertura (DANA; DUQUE,
2007, p. 3).
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4.5 Mulher
Andar em equipe também diminui os riscos de repórteres mulheres sofrerem algum tipo de violência sexual. Mesmo a equipe sendo formada apenas por mulheres,
estar junto fortalece o elo profissional.
O abuso sexual sofrido por muitos jornalistas no Egito durante manifestações
em oposição ao regime na Praça Tahrir, e especialmente a violenta agressão
contra a repórter de guerra da CBS Lara Logan, destacou os riscos de violência sexual aos quais os jornalistas podem ser expostos, especialmente aqueles
que cobrem no campo. (Reporters Without Borders; UNESCO, 2017 p. 63).

A jornalista estadunidense Judith Matloff, correspondente internacional veterana,
em artigo pela Columbia Journalism Review em 2011 aconselhou as mulheres a tomar
certas precauções26. Judith pegou como caso o abuso sexual sofrido pela jornalista da
CBS Lara Logan em meio a protestos na praça Tahrir, no estopim da Primavera Árabe.
A autora pondera que é impossível prever que ações de assédio, estupro ou ataques possam ocorrer. Todavia podem se minimizados evitando sua exposição para situações em
que venha a ocorrer tais abusos. As precauções recomendadas por Judith são:
Sempre: use uma aliança de casamento ou um anel que pareça uma; respeitar
o código de vestimenta local e errar do lado conservador; esteja ciente de
como as fontes a veem. Você pode estar se vestindo adequadamente, mas
ainda assim é vista como promíscua por causa das percepções errôneas da
cultura; levar o número de telefone celular de alguém sênior no exército ou
na polícia. Ameaça informar um possível invasor às autoridades. Multidões:
viajar com um companheiro masculino; vestido como um frump. Use um cinto grosso, botas atadas, calças soltas e uma camisa de pulôver. (Retarda atacantes); fique à beira das multidões. Implante um carro em marcha lenta por
perto para uma rápida escapada; trace sempre uma rota de fuga. Estabeleça
marcos como árvores altas ou postes de luz para se orientar em caso de debandada; se uma multidão se materializar de repente, assegure-se de que alguém esteja vigiando suas costas; não use rabos de cavalo ou colares que
possam ser facilmente agarrados; levar um apito de estupro; se cercada de
perto, lute com tudo que você tem. Assédio: deixe claro que você não tolerará
toques ou comentários inadequados da equipe de suporte, fontes ou colegas;
diga que você é casada ou está noiva; não beba sozinha com as fontes; a presença de álcool pode encorajar uma fonte a fazer um passe; beber pode diminuir sua capacidade de responder rapidamente se for atacada; não ofereça álcool a homens em bloqueios de estradas. Não aceite álcool de homens em
bloqueios de estradas. Hotéis: pegue um quarto de hotel ao lado dos colegas.
(A menos que eles tenham assediado sexualmente você, caso em que fique
em outro andar); coloque móveis contra a porta do quarto; use alarmes de
maçaneta. Eles emitem um barulho alto se alguém tentar invadir a sala; de26

Disponível em: https://archives.cjr.org/campaign_desk/safety_tips_for_female_corresp.php Acessado
dia 27/06/2018
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senvolver visão periférica; não entre em um elevador ou ande no corredor se
você acha que um homem está seguindo você; não peça a chave do seu quarto ao alcance da voz ou a visão de homens estranhos; relatar assédio por outros convidados à recepção e dizer que você quer alertar as autoridades; não
abra a porta do seu hotel para estranhos; sempre pergunte quem está batendo;
olhe pelo buraco da fechadura antes de abrir a porta; use cada fechadura na
porta do seu hotel e viaje com seu próprio cadeado por precaução; evite quartos de hotel com janelas viradas para terraços; mantenha uma lata de desodorante na cama para borrifar nos olhos de um atacante. Ele ficará temporariamente cego, mas não causará danos permanentes. Estupro: grite; lutar de volta; sujar-se com vômito, fezes ou urina; diga que você é HIV positivo, está
menstruada ou grávida; tente quebrar o momento; distraia o atacante com um
tópico não relacionado ou apontando algo ao seu redor; tente o truque de
spray desodorante; não lute se você acha que ele é HIV positivo. Tirar sangue
pode espalhar a infecção; saber onde obter anti-retrovirais em caso de estupro
por alguém com AIDS; não se culpe. (MATLOFF, 2011).

Todas as recomendações feitas por ela no artigo reflete a atenção especial que as
mulheres devem ter. Um jornalista se preocupa com tudo o que fora exposto, aconselhado por agências e órgãos humanitários. Mas as mulheres tem uma preocupação a
mais. Técnicas como as evidenciadas: usar desodorante próximo a cama, alarmes nas
fechaduras ou móveis contra as portas foram amostras que deram certo com outras mulheres para manter sua segurança (MATLOFF, 2011).
Estar em uma boa equipe fortalece os laços. Porém, às vezes, podem assediá-la.
Saber escolher bem seu companheiro de viagem é um detalhe relevante para a manutenção da parceria profissional e o respeito por seu corpo e integridade (CPJ, 2012, p. 12).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa conseguiu atingir todos os objetivos expostos na produção.
Partindo-se do problema: “Depois da Primavera Árabe os jornalistas estão mais seguros
no Egito?”, foi comprovado durante o texto que a segurança de jornalistas no país é precária. Apesar de ter sido palco de grandes manifestações no mundo árabe, terem eleito
seus presidentes e participado da vida política do país, a República Árabe do Egito ainda engatinha na democracia. Principalmente uma democracia que preze a liberdade de
expressão, os contrapontos e argumentos, além do direito ouvir os dois lados.
A situação atual é de instabilidade na região como um todo. Mesmo que seja feita
toda uma preparação e um estudo prévio, os riscos que se correm no país são perigosos.
As analises feitas com base em experiências de profissionais que estiveram no local em
diferentes períodos mostra que a cada ano a liberdade de expressão é calada. Jornalistas
locais são continuamente detidos e presos. Outros até mesmo acusados de práticas terroristas. Tudo por buscarem ouvir o outro lado da história ou evidenciar algo que o governo não considera ideal para ser exposto. Estrangeiros que vão realizar cobertura que
envolvam temas sensíveis como política, exercito ou terrorismo terão seu trabalho dificultado pelo governo. Apesar de estarem legais, correm o risco que Bel Trew passou:
ser extraditada. A preparação do jornalista auxilia-os em sua cobertura evitando riscos
ao máximo. Desde se vestir de maneira adequada a saber o que levar e onde levar ajuda
o profissional a se sentir mais confortável.
As mulheres, mais frágeis nas coberturas em países patriarcais e machistas, devem
ter seu cuidado redobrado. Foi exposto que o Egito é um país perigoso para as mulheres
em geral. Citando o caso da repórter Lara Logan — violentada em meio a uma manifestação — ou de Carolina Montenegro — seguida enquanto saia do metrô — mostraram
por meio da perspectiva humana o que a mulher enfrenta no país. E claro, na região. Se
a democracia no país é tão frágil visto que seus líderes terem comandado por muitos
anos de forma autoritária, demonstra que a imprensa está censurada. O país de jovens,
que chamou a atenção do mundo para mudanças, precisa lutar, também, pela imprensa.
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Anexo
Entrevista com Abdelmaksoud (Abdo) Elmallah em 23/06/18
Respostas:
Mainly journalism is very safe in Egypt as long as you work formally
Like any part of the world
There's some authorities where you've to get some permissions from.. so that your journalistic
work can be done easier
But in case any journalist didn't get the essential registration and permissions.. It'll not be allowed for him to do any work
It's so far like if you want to do some work in US without having a work permit, Journalist
registration, and a clearance from your employer.. it's the same
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