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Toby Mendel é bacharel em Matemática e Direito, graduou-se
respectivamente pelas Universidades de Mcgil e Dalhousieh. É
Diretor do Programa Jurídico da Artigo 19, organização não
governamental de direitos humanos que trabalha na promoção e
defesa da liberdade de expressão e do acesso à informação e está
sediada em Londres.
Também é Consultor Sênior de direito humanos na Ofxam
Canadá e Analista de direitos humanos para Agência Canadense de
Desnvolvimeno (CIDA). Coordena Seminários sobre o assunto em
vários países e analisa criticamente leis e projetos de leis sobre
liberdade de expressão e direitos a informação para agências
nacionais e internacionais. Esse é o segundo livro de Mendel
publicado pela UNESCO, o primeiro foi Public Service
Broadcasting:A Comparative Legal Survey.
O livro Liberdade de informação: um estudo de direito
comparado, teve a primeira edição lançada em 2003 e, em 2009 a
segunda edição passou por revisões e atualizações. É uma obra
democrática de significativa relevância que interessa a várias pessoas
no mundo, apresenta a importância do direito a informação ou do
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direito ao conhecimento que é a mola propulsora de quem trabalha
em prol do desenvolvimento, pela sociedade civil, por acadêmicos,
pela mídia e pelos governos, especialmente para a Ciência da
Informação, Direito, Jornalismo, Comunicação dentre outras áreas.
A publicação apresenta algumas respostas à garantia entre o
direito de saber e a necessidade de sigilo, busca ainda responder
fornecendo um relatório acessível das leis e das práticas que dizem
respeito à liberdade de informação e uma análise do que está
funcionando e por que. Tem fundamental importância ao responder e
descrever os padrões estabelecidos em 14 países e em duas
organizações internacionais o Programa das Nacões Unidas para o
desenvolvimento (Pnud) e o Banco Mundial sobre o assunto.
A obra Freedom of Information: A Comparative Legal Survey
traduzida para o portugues por Marsel N. G. De Souza com revisão
de Simone Metzker e Aguillar foi editada pelo Setor de
Comunicação e Informação do Escritório da UNESCO no Brasil,
com o apoio da Secretaria Estadual de Planejamento de Mato Grosso
na sua versão on line e impressa do livro. A obra foi prefaciada na
primeira e na segunda edição pelo Diretor Geral Assistente do Setor
de Comunicação e Informação da UNESCO Abdul Waheed Khan.
O livro impresso pode ser adquirido gratuitamente para
instituições solicitantes ou acessada por download na versão em
português a partir do site da UNESCO.
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