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Sumario

Este artigo critica o sistema de direitos humanos das Na~6es Unidas e o
seu Conselho para os Direitos Humanos. Atraves do relato de alguns eventos
ocorridos naquele Conselho e na Confen2ncia de Durban, em 2001, o autor
defende que o sistema das Na~6es Unidas nao tern contribuido para proteger
aqueles que sofrem as viola~6es dos direitos humanos. Pelo contrario, o Conselho tern sido o palco de defesa dos paises que violam sistematicamente esses
mesmos direitos humanos. Ap6s a sua critica, o autor apresenta uma possivel
solu~ao para a verdadeira reforma daquele sistema e do Conselho, de forma a
tornar a defesa dos direitos humanos uma realidade.
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Abstract

This article criticizes the UN human rights system and the Human Rights
Council. Describing some of the events occurred in that Council and at the
Durban Conference in 2001, the author defends that the UN system does not
protect the victims of human rights violations. On the contrary, the Council has
been used and abused by those countries that are systematically violating
human rights. In the end, the author presents some solutions to reform the UN
Human Rights system and the Council, in order to give some tools to the UN
and making this organization a real guarantee for those who need protection.
Key Words
UN; Human Rights - Human Rights Council - Durban Conference League of Democracies - Community of Democracies.

A 10 de Dezembro de 1948 a Organiza~ao das Na~6es Unidas (ONU)
adoptou a Declara~ao Universal dos Direitos do Homem. Apelidada, desde
entao, como a Magna Carta da Humanidade, tendo sido pensada e elaborada
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para canter os prindpios comuns para todos os seres humanos, independentemente, das suas diferentes nacionalidades, religioes, etnias ou culturas. Contudo, a sua elabora<;ao nao foi de todo pacifica. Urn dos autores da Declara<;ao,
o jurista Prances Rene Cassin, foi o mentor que introduziu no texto inicial urn
novo tipo d e direitos: os direitos econ6micos, sociais e culturais. Estes passaram a ser equiparados aos direitos humanos, de forma a poder obter o apoio
da Uniao Sovietica na ratifica<;ao da Declara<;ao. 1 Para os autores desta em
geral, e para Cassin em especial, a Humanidade nao podia ficar refem das
concep<;6es ideol6gicas dos direitos humanos ja que nao se podia esperar por
outra oportunidade. Por outro lado, os direitos humanos s6 podiam ser concebidos como universais.
Sessenta anos depois o trabalho iniciado por Cassin, Roosevelt, Malik,
Change Humprey ainda nao terminou. Bern pelo contrario. Os problemas iniciais que foram ultrapassados corn pragmatismo continuam a ser urn entrave a
universalidade dos direitos humanos. A politiza<;ao e o acentuar de quest6es
ideol6gicas nao permitiram aos 6rgaos da ONU, responsaveis pela defesa dos
direitos humanos, fazer o que lhe competia, nomeadamente, defender todos
aqueles que sao vftimas das viola<;6es dos direitos humanos. Os refusnik na
antiga Uniao Sovietica, o genoddio do Ruanda, os massacres no Kosovo e no
Darfur sao alguns dos exemplos da inercia do sistema da polftica de direitos
humanos daquela organiza<;ao.
Infelizmente nao foi apenas a inercia na decisao de enveredar por ac<;6es
humanitarias, mas tambem o facto de que as ac<;6es programadas para debater
uma maior eficacia dos direitos humanos e os 6rgaos criados para defender
esses mesmos direitos humanos tornaram o conceito de direitos humanos num
verdadeiro paradoxo. 0 objectivo deste trabalho e demonstrar essa contradi<;ao
e propor uma solu<;ao alternativa para corrigir os males do sistema da ONU.
A heran<;a daqueles que concretizaram num documento o significado dos
direitos humanos nao pode hoje ficar refem de Estados que violam os direitos
mais basicos dos seus cidadaos. Mais do que uma heran<;a vazia, o uso da
Declara<;ao esta a tornar-se, na verdade, num retrocesso jurfdico que nao podemos, nem deveremos, permitir no seculo XXI.

A Conferencia de D urban
Em 1997, nas vesperas dos cinquenta anos da Declara<;ao Universal dos
Direitos do Homem (DUDH), a ONU resolveu convocar uma conferencia
dedicada ao tema dos direitos humanos. Estavamos a chegar ao fim do
1

Referido por George Israel, assistente pessoal de Rene Cassin, numa conferencia organizada pela Liga Internacional contra o Racismo e o Anti-semitismo ocorrida a 10 de Dezembro de 2008 em Paris.
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Millenium e, pese embora o que se passava na Ex-Jugoslavia e o que tinha
ocorrido no Ruanda, havia uma vontade generalizada em erradicar todas as
formas de racismo e intolerancia, como exemplos maxima da viola<;ao da concep<;ao universal de direitos humanos. Como referenciava o Alto Comissario das
Na96es Unidas para os Direitos Humanos, a Irlandesa Mary Robinson: "The World
Conference will be a landmark in the struggle to eradicate all forms of racism
requiring a strong follow-up mechanism to examine whether Governments
have delivered on their promises made" 2
A perspectiva de uma Conferencia para debater quest6es tao pertinentes
como o racismo, a xenofobia, o antisemitismo, 3 entre outros temas, encheu de
entusiasmo os defensores dos direitos humanos, ja que esta seria a primeira
conferencia mundial dedicada exclusivamente ao racismo e a todos os tipos de
discrimina<;ao. 4 E para comemorar os dez anos do fim do regime sul-africano
do apartheid foi escolhida a cidade de Durban, na Africa do Sul, para acolher
essa conferencia.
As dificuldades come<;aram logo nos trabalhos preparat6rios e na designa<;ao da propria conferencia. Os paises ocidentais queriam que os objectivos
fossem os estabelecidos na resolu<;ao, mas o grupo Africano, corn o apoio dos
paises Sul-Americanos e das Caraibas, exigiram a inclusao de uma disposi<;ao
que incluisse uma indemniza<;ao as vitimas da escravatura e das varias coloniza<;6es. Estas exigencias acabaram por ser mais tarde aceites e impostas na
declara<;ao final da Conferencia de 2001.
A segunda dificuldade surgiu ap6s as reuni6es preparat6rias regionais.
Essas reuni6es preparat6rias realizaram-se em forma de conferencia em quatro
dos continentes: Europa, Africa, America Latina e Asia. Em Fevereiro de 2001,
a conferencia regional asiatica realizou-se em Teerao, tendo o Estado de Israel
(membra do grupo asiatico) e todas as organiza<;6es nao-governamentais Judaicas "convidadas" a ficar de fora. 0 Draft final caracterizou Israel como sendo
"urn estado racista e praticando uma politica de apartheid contra os palestinianos."5 Foi o come<;o da debacle geral, ja que a nao-aceita<;ao do de Israel, pais

2

3

4

5

Consultar em: http:/ /www.un.org/WCAR/e-kit/backgrounder1.htm
0 termo anti-Semitismo foi inventado no final do seculo XIX por Wilheim Marr, um politico alemao que se dedicava a atacar a Comunidade Judaica, como um eufemismo alternativo a 6dio aos Judeus. Mais tarde, Emil Fackenheim, um fi16sofo Judeu alemao, utilizou a mesma expressao e retirou-lhe o hffen, de forma a salientar que esse termo nao era
utilizado contra os Semitas, em geral, mas apenas contra os Judeus. Essa e a nossa op~a o
na utiliza~ao do termo.
Cotler, Irwin, "Durban's Troubled Legacy One Year Later," Jerusalem Center for Public
Affairs, August 2002, in www. jcpa.org
Report of the Asian Preparatory Meeting, pagina 7, ponto 21, consultar em: ht.J:J2.;.li
www.unhchr. eh I h uridocda I h uridoca. nsf I e06a5 300f90fa02 380256687005 18ca4 I
deb8e5ad2c58d0fac1256a530043a1a3/$FILE/G0112596.pdf (ultimo acesso a 09 de Janeiro
de 2009)
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membra da ONU, na participa~ao daquela reuniao acabou por violar os pr6prios principios das Na~6es Unidas, nomeadamente os da universalidade e da
equidade. Para piorar a situa~ao acabaram por sair do documento preparat6rio
cinco polemicos pontos-chave que iriam depois constar na Declara~ao Final da
Conferencia de Durban. 0 primeiro ponto foi o de qualificar a "ocupa~ao" de
Gaza e da Cisjordania como "crimes contra a humanidade e sendo uma nova
forma de apartheid e amea~a para a paz e seguran~a internacional." Por outro
lado, os ataques terroristas foram caracterizados como "actos de resistencia."
0 jogo das palavras e dos conceitos politicos e ideol6gicos eram assim transpostos para o seio da Conferencia. Uma vez considerado Israel como urn Estado
que praticava uma politica de apartheid, logo, qualquer ataque terrorista contra os civis Israelitas seria considerado, aos olhos da ONU, como urn acto de
resistencia. 0 terceiro ponto foi o de considerar Israel responsavel por todos os
males do Mundo, nas palavras do texto "envenenando todo os actos benignos
da Humanidade." Em quarto lugar, o draft da conferencia regional acusou Israel
de "limpeza etnica" nos territorios do Mandata Arabe da Palestina, nos termos
da Resolu~ao das Na~6es Unidas de 1947, acusando Israel de estar viciado corn
urn "pecado original," tornando-o ilegftimo como pais. 0 quinto ponto foi o da
introdu~ao de urn novo conceito de Holocausto que foi escrito intencionalmente no plural e corn minusculas, de forma a minimizar a Shoah 6 . Em suma,
as aetas da conferencia regional tornaram-se num documento sem igual desde
os tempos do Nazismo alemao. Alias, foi esse mesmo documento que esta na
origem do desenvolvimento das teorias negacionistas e dos ataques contra a
Israel por parte do Presidente do Irao, Mahmoud Ahmanidejad. 7
A tomada de for~a na linguagem anti-Israel foi ainda prosseguida pela
Liga Arabe, na pessoa do seu dirigente, Amr Moussa, que afirmou o seguinte:
"As ac~6es racistas de Israel face ao Povo Palestiniano deverao ser debatidas
numa conferencia internacional cujo objectivo e o da erradica~ao do racismo.
Os Estados Arabes nao esperam que a Conferencia de Durban seja urn passo
no processo de paz do conflito Israelo-Palestiniano, mas esperam que as praticas racistas do Estado de Israel sejam debatidas." 8
A politiza~ao da conferencia acabou por levar ao cancelamento das participa~6es dos Estados Unidos e de Israel. As justifica~6es para a retirada daqueles pafses foram muito semelhantes. Pelo lado Americana, o seu representante,
Colin Powell, referiu a "utiliza~ao de uma linguagem odiosa, corn vista a atacar

6
7

8

Designa<;ao do Holocausto em hebraico e que significa catastrofe.
Cfr.: http:/ /weekly.ahram.org.eg/2001/546/fr2.htm (ultimo acesso a 09 de Janeiro de
2009)
Report of the Asian Preparatory Meeting, paginas 7-9, pontos 19, 20, 21, 33 e 34, disponivel em http: I /www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/ e06a5300f90fa0238025668700518
ca4/ deb8e5ad2c58d0fac1256a530043a1a3/$FILE/G0112596 .pdf (ultimo acesso a 09 de
Janeiro de 2009)
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urn Estado no mundo, Israel." 9 Contudo, a campanha difamat6ria nao se
reflectiu totalmente no texto final da Declara<;ao de Durban, embora Israel
tenha sido citado como o unico Estado que citado praticava uma politica oficial de discrimina<;ao racial. 0 uso de palavras-chave para refon;ar a ret6rica
difamat6ria foi igualmente ponderado. A titulo de exemplo, a palavra diaspora
s6 foi utilizada para referir a diaspora africana e a palavra antisemitismo apareceu apenas em duas ocasi6es, acompanhada de anti-arabismo e islamofobia. 10
A tao esperada conferencia internacional para debater o racismo, a xenofobia e
a intolerfmcia, ficaria tristemente conhecida como a conferencia da difama<;ao e
o verdadeiro mote para o que se passou em seguida dentro da ON U.
Em Abril de 2009 sera realizada uma Conferencia para rever Durban, tendo
sido apelidada de Conferencia das Na<;6es Unidas para combater o Racismo,
ou, Durban II. Infelizmente, a declara<;ao inicial nao permite bons augurios,
prometendo apenas mais do mesmo, ja que a Conferencia focar-se-a no tema
popular do "genoddio" praticado por IsraelY Estas palavras estao a ser escritas num momento em que nao podemos tirar conclus6es sobre Durban II.

0 Conselho das

Na~6es

Unidas para os Direitos Humanos

0 Conselho das Na<;6es Unidas para os Direitos Humanos (Conselho) e
urn 6rgao do sistema das Na<;6es Unidas estabelecido em 2006 para suceder a
Comissao. 0 falhan<;o desta Comissao inter-governamental deveu-se ao fa cto
de a direc<;ao da mesma ser composta por pafses que, sucessivamente, violavam, e ainda hoje continuam a violar os direitos humanos. Em 2004, o Embaixador dos Estados Unidos da America abandonou aquela Comissao como forma de protesto pela elei<;ao do Sudao como o novo membro da mesma, numa
epoca em que eram cometidas viola<;6es dos direitos humanos no Darfur, corn
o apoio do governo sudanes.
As Na<;6es Unidas acabam por decidir substituir a Comissao pelo Conselho, como forma de refor<;ar a vigilancia da pratica dos direitos humanos por
todo o mundo. A resolu<;ao 60/ 251 de 3 de Abril de 2006, eleita corn os votos
contra dos Estados Unidos, Israel, as ilhas Marshall eo Palau, institui o Conselho corn o fim de promover: (i) a educa<;ao dos direitos humanos; (ii) o dialogo
entre os pafses; (iii) a promo<;ao das obriga<;6es de cada pafs relativamente ao
respeito interno pelos direitos humanos; (iv) a revisao peri6dica do estado dos

9

10

11

Cfr. "Racism summit seeks breakthrough," in BBC News, disponivel: emhttp:/ I
news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/1523600.stm (ultimo acesso a 09 de Janeiro de 2009)
Cfr a declarac;ao final da Conferencia em: http:/ /www.un.org./WCAR/durban.pdf (ultimo acesso a 09 de Janeiro de 2009)
"Fighting Racism, UN-Style," Wall Street Journal, 09 de Dezembro de 2008
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direitos humanos no mundo; (v) a submissao de urn relat6rio anual a Assembleia Geral das Na<;6es Unidas, entre outros. 12
0 Conselho eo cora<;ao do sistema de direitos humanos da ONU, mas o
facto de estar subordinado a Assembleia Gerat impede-a de ser urn verdadeiro
actor na aplica<;ao de poli:ticas de direitos humanos pelo mundo fora. Primeiro,
esta subordina<;ao impede a autonomia do proprio Conselho, relevando a sua
importfmcia para segundo plana. Segundo, a nomea<;ao de membros permanentes e feita atraves de urn sistema que obriga a existencia de dois ter<;os dos
votos naquela Assembleia para assim, ser nomeado membra daquele Conselho.
Imperando aqui o sistema de voto simples, podemos imaginar quais os paises
que sao nomeados para o Conselho. As consequencias permitem assim o paradoxo na defesa dos direitos humanos, ja que a maior parte dos membros do
Conselho sao os paises que mais violam esses mesmos direitos humanos. Mais
grave ainda, sao paises que acabaram mesmo por presidir esse Conselho, coma
foi o caso da Libia. 0 sistema de voto geografico existente no seio das Na<;6es
Unidas acaba assim por favorecer os paises menos interessados na propaga<;ao
e vigilancia dos direitos humanos. Por outro lado, a exclusao dos membros
tambem s6 pode ser feita por maioria de dois ter<;os, tornando-se urn impasse
sempre que se o queira fazer, ja que o sistema de apoio regional permite urn
acordo entre os varios Estados do mesmo grupo que impede, na pratica a exclusao do Estado violador dos direitos humanos. 13
Outro elemento negativo do Conselho e o da sua reuniao. Este tern seis sess6es regulares anuais e podendo ainda reunir-se excepcionalmente. Em Janeiro
de 2009 o Conselho tinha-se reunido, por via excepcional, cerea de nove vezes,
contra as cinco sess6es especiais da anterior Comissao entre 1946 e 2006. Cinco
daquelas nove sess6es foram realizadas para promover mo<;6es contra Israet
outra para deliberar sabre a situa<;ao vivida no Myanmar, uma pela situa<;ao
ocorrida no Darfur, uma para debater a catastrofe da fome no Mundo e, por
ultimo, uma sessao para debater a situa<;ao dos direitos humanos no conflito
existente na Republica Democratica do Congo. As sess6es especiais relativas a
Israel nao permitiram a participa<;ao de nenhum representante desse pais, verificando-se assim, uma total parcialidade da discussao. 0 Conselho tern dedicado
assim uma "especial" aten<;ao a Israel. Para agravar esta situa<;ao, nomeou ainda
urn investigador ad infinitum para aquele pais, eliminando em consequencia os
nomeados para o Irao, Uzbequistao, Bielo-Russia e Cuba. Estendeu ainda o
papel do Relator Especial para Israet criado pela anterior Comissao, e que
dentro das suas obriga<;6es esta interdito de comentar quaisquer possiveis

12
13

Cfr. ResolU<;ao 60/251 d as Na.;oes Unidas(ultimo acesso a 09 de Janeiro de 2009)
Cfr. Institution building of the Human Rights Council, consultar em: http://ap.ohchr.org/
documents/E/HRC/resolutions/A HRC RES 5 1.doc (ultimo acesso a 09 de Janeiro de
2009)
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viola~6es de Palestinianos sobre Palestinianos, por exemplo, mas apenas referir
as de Israel sobre os Palestinianos. 14
Urn outro mecanismo implementado pelo Conselho foi o do "universal
periodical review", que corresponde a urn processo de revisao dos registos de
promo~ao dos direitos humanos nos pafses membros da ONU. 15 Este processo
permite que cada Estado declare as ac~6es por si implementadas de forma a
cumprir as suas obriga~6es em materia de direitos humanos. Por outro lado,
este processo obriga ainda o tratamento igual entre os Estados, obrigando a
uma revisao pelo Conselho da poHtica interna de direitos humanos. 0 primeiro
pais a receber esta revisao foi, uma vez mais, Israel. Depois seguir-se-ao a
Arabia Saudita, China, Cuba, Russia e Azerbeijao. 0 Irao em 2011, tal como a
Sfria, o Sudao e o Zimbabue.
Em Setembro d e 2007, e adoptada uma proposta do Egipto intitulada:
"Da ret6rica a realidade: urn apelo internacional para uma concreta ac~ao contra o racismo, a discrimina~ao racial, a xenofobia e todo o tipo de intolerancia."16 Os conceitos de racismo, discrimina~ao, xenofobia e intolerancia seriam
definidos da mesma forma que os da declara~ao final da Conferencia de
Durban, ou seja, sem caracter universal.
Por (lltimo, cabe referir as sess6es gerais do Conselho que passaram a ser
uma verdadeira fic~ao de direitos humanos. Podemos referenciar, entre outras,
as seguintes declara~6es de varios representantes de membros do Conselho:
a) "A difama~ao do Islao e a discrimina~ao contra os Mu~ulmanos representa a maior demonstra~ao do racismo contemporanea e de intolerancia" - Embaixador Masood Khan do Paquistao a 27 de Agosto de
2007; 17
b) "Este relat6rio difamat6rio nao merece nenhum respeito, nem credibilidade. A Senhora [o mandatario para Cuba] £aria urn grande servi~o
em ... demitir-se" - Embaixador Felipe Perez Roque durante a 7. ~ Sessao do Conselho.
c) "De acordo a Sharia [o c6digo legal islamico], os actos sexuais nao
naturais nao podem ser comparados corn mortes extrajudiciais e, logo,
nao poderiam constar deste relat6rio." - Representante Nigeriano no
decorrer da 7.a Sessao do Conselho.

Se a no~ao de "direitos humanos" representada pelos delegados do Conselho das Na~6es Unidas nao corresponde aos da Declara~ao Universal, ja que,

14

15

16
17

Cfr. Human Rights Council special sessions e Special Rapporteur, consultar em htl.!2;.LL
w ww2.ohchr.org /english / bodies/ hrcouncil/ (ultimo acesso a 09 d e Janeiro de 2009)
Cfr. Universal Periodic Review, consul tar em: http ://www.ohchr.org/ EN / HRBodies/
UPR / Pages/UPRmain.asp x (ultimo acesso a 09 de Janeiro de 2009)
Bayefsky, Anne, "Neither red eembla not reformable", Justice 45, Spring 2008, pag. 33
Bayefsky, Anne, ibidem, pag. 33
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na realidade, e uma visao subjectiva, e nao universal, dos direitos humanos,
entao podemos apelidar os direitos humanos como sendo escolhidos "a la
carte."
Podemos ainda invocar muitos outros casos de viola<;ao dos meios de
funcionamento do Conselho e de desrespeito pelos direitos humanos. Mas ja
demonstramos o suficiente para verificar que este 6rgao da ONU tern uma
utilidade pratica inexistente e, ate, perigosa.

0 papel do Special Rapporteur
0 Conselho das Na<;6es Unidas atribui o titulo de Special Rapporteur a
individuos mandatados para a investiga<;ao, monitoriza<;ao e recomenda<;ao de
solu<;6es espedficas para os problemas relacionados corn os direitos humanos.
Estes actuam independentemente dos governos e apenas recebem apoio logistico e pessoal do Conselho. Sao nomeados de acordo corn os seguintes criterios:18 (i) experiencia pessoal; (ii) experiencia no campo para o qual e mandatado; (iii) independencia; (iv) imparcialidade; (v) integridade pessoal e (vi)
objectividade.
Os Special Rapporteurs apenas podem visitar os paises que os tenham convidado formalmente, mas podem, igualmente, interpelar as vitimas de direitos
humanos para averiguar possiveis viola<;6es. A constitui<;ao do novo Conselho
da ONU em 2006 levou a uma renova<;ao de todos os mandatos outorgados
pela anterior Comissao, corn excep<;ao de dois. Os Special Rapporteurs para
Cuba (urn dos membros do Conselho no ciclo 2006-2008) e para a Bielo-Russia
nao tiveram os seus mandatos renovados ja que estes dois paises nao os reconhecem enquanto tal.
Vamos salientar este capitula no sui<;o Jean Ziegler que foi mandatado,
desde 2000, ate Maio de 2008, para o lugar de Special Rapporteur para verificar
o direito a alimenta<;ao no Mundo. Podemos mesmo afirmar que Ziegler nao
cumpriu nenhuma das fun<;6es atribuidas pela Comissao, nem pelo Conselho.
Muito pelo contrario. De acordo corn o estudo "Blind to Burundi," realizado
pela Organiza<;ao Nao-Governamental (ONG) UN Watch, 19 Jean Ziegler falhou
todos os objectivos para os quais o seu mandata foi criado. Os exemplos sao
varios:
a) 0 Burundi tern uma percentagem de popula<;ao mal nutrida, em media, de 70%, numeros de 2007. 20 Apesar de toda a calamidade vivida

18

19

20

United Nations Human Rights Council: Institution Building, Annex, Point II Special
Procedures, A. Selection and appointment of Mandate-Holders, Number 39
Disponivel em: http://www.unwatch.org/atf/cf/!6DEB65DA-BE5B-4CAE-80568BFOBEDF4D17l/blind_to_burundi.pdf
Disponivel em: http://www.ncbi.nlm.nih.gov /pubmed/18088446
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neste pais Africano, Ziegler teve a proeza de nunca ter mencionado no
Conselho a situa<;ao vivida no Burundi.
b) As interven<;6es de Ziegler mencionaram apenas por tres vezes a situa<;ao vivida em pafses em emergencia alimentar, dos quais 9 nunca sequer
foram mencionados por Ziegler nas suas declara<;6es ou relat6rios.
c) Cerea de 78% dos pafses, numeros de 2004, nao tinham sido contemplados por Ziegler em nos seus press release.
Ziegler utiliza a expressao "right to food" corn fins marcadamente politicos, nomeadamente, contra Israel, os Estados Unidos e empresas, em geral.2 1
Segundo as suas palavras, a utiliza<;ao de cereais na cria<;ao de bio combustive!
e urn "crime contra a humanidade." 22 A banalidade corn que Ziegler utiliza
express6es marcantes para os direitos humanos, referindo-se a situa<;6es de
todo deslocadas do contexto, e uma das caracterfsticas da campanha polftica
que realizou atraves do seu cargo.
Uma outra polemica relativa a Ziegler prende-se corn a sua liga<;ao a
Gadafi, o Hder Ubio, que vem desde os anos 80 do seculo passado. Na verdade, Jean Ziegler tern uma longa polemica a respeito dos direitos humanos.
Tera sido ele que, aparentemente, criou, em 1989, na cidade de Genebra, o
premia Gadafi para os direitos humanos/ 3 juntamente corn outros activistas
alter-mundialistas. 24 Este premia foi atribufdo a diversas personalidades, tais
como, Louis Farrakhan, Hugo Chavez e as crian<;as da Palestina e do Iraque.
Este premia tern sido desde a sua funda<;ao utilizado para propagandas do
regime libio. A liga<;ao de Ziegler a Gadafi coloca diversas questoes relativas a
sua imparcialidade no seio da Comissao e do Conselho dos Direitos Humanos
das Na<;6es Unidas. A primeira, e mais do que evidente, e saber se Ziegler
preenche os requisitos enunciados para a nomea<;ao do Special Rapporteur e
que foram supra mencionados. Tendo negado a sua liga<;ao ao premia Gadafi,
Ziegler podera ter violado as regras eticas impostas pelas Na<;6es Unidas. Mas
a pergunta mais importante e precisamente a de saber se Ziegler violou as
san<;6es econ6micas impostas ao regime Libio pelas Na<;6es Unidas.
Infelizmente nenhuma destas perguntas tera uma investiga<;ao por parte
da ONU. Jean Ziegler foi nomeado em Mar<;o de 2008 como Membra do Comite
Consultivo do Conselho das Na<;6es Unidas para os Direitos Humanos, cargo
que ocupa actualmente.
21
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Cfr. Declara<;ao do Senhor Ziegler na 61." Sessao da Assembleia Geral da ONU, 25 Outubro
d e 2006, disponivel em : http: / /www. eyeontheun.org/assets / attachments/ documents/
Ziegler _statement_10-25-06. pdf
Disponivel em: http:/ /www.biofuelsdigest.com/blog2/2007 /10/29 /un-special-rapporteur-on- the-right-to-food -calls-con version -of-foods tacks-to-fu el-a-crime-against-h umanity /
Disponivel em: http:/ / www.gaddafiprize.org /
"Mandela receives 'anti-Nobel'prize," United Press International, 23 Abril de 1999
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A Reforma das Nar;oes Unidas
A reforma do Conselho acabou por se tornar urn verdadeiro insucesso.
0 Conselho fortaleceu o clima para paises cuja visao sobre os direitos humanos
e subjectiva e peculiar. Na verdade, o Conselho acaba por nao promover, nem
proteger, os direitos humanos pelo mundo. Coma referem mesmo alguns dos
defensores do sistema das Na<;6es Unidas, as deficiencias do Conselho persistem e demorarao algum tempo a ser resolvidas: "the Council is the world, a
mere reflection of the Member States and even though presently it is dealing
with some difficult times, it will continue for the next few years to experiment.
The Human Rights Council has the potential to be far more effective than the
Commission it replaced. However, it is a long way from being the strong, credible institution which was envisioned when it was created. Nonetheless, its
failings can be blamed not only on the minority of members with troubling
records, as some experts believe, but also on the poor performance of a broader group of states with a professed commitment to human rights. Consequently, a full assessment of whether the Council is an improvement on the
Commission will have to await the implementation of the institution-building
package and the full functioning of its mechanisms and procedures." 25
Verificou-se ao longo dos anos que o sistema de vota<;ao da ONU, quer
urn voto por pais, quer o sistema de voto regional ou por bloco, acabam por
viciar a organiza<;ao no sentido em que apela a uma solidariedade entre os
paises nao democraticos, corn vista a bloquear as resolu<;6es e as ac<;6es tomadas em geral pela ONU. No caso dos direitos humanos essa situa<;ao e deveras
flagrante. 0 que fazer entao?
Propomos a seguinte solu<;ao. Ao adoptar a forma<;ao de uma liga de democracias, que permita proteger os valores democraticos e os direitos humanos, no seio do sistema da ONU, estariamos a criar urn verdadeiro embriao no
sistema das rela<;6es internacionais e que vem no seguimento da proposta de
Robert Kagan, apresentada no seu livro "The Return of History and the end of
dreams." 26
A recentemente criada Comunidade para as Democracias, cuja declara<;ao
constitutiva, a Declara<;ao de Vars6via/ 7 que define a democracia como "uma
nova visao estrategica para o mundo." Ao permitir a adesao a esta Comunidade
todos os paises que respeitem principios democraticos essenciais, tais como:
(i) a realiza<;ao de elei<;6es peri6dicas, livres e que respeitem o principio do
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Yeboah, Nana, "The Establishment of the Human Rights Council", in Managing Change at
the United Nations, Centre for the Reform of the United Nations, Abril de 2008, pgs. 79-96
Cfr. Wahnon Martins, Nuno, Comentario a "The Return of History and the End of
Dreams," Neg6cios Es trangeiros, n. 2 13, Outubro de 2008, Lisboa, pgs. 186-189
Disponivel em : http://www.ccd21.org/articles/warsaw declaration.htm (ultimo acesso a
15 de Janeiro de 2009)
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sufnigio universal e dos escrutinio secreta; (ii) o exercicio de um Estado de
Direito; (iii) a garantia da separa<;ao de poderes, a independencia dos Juizes e
a garantia do respeito da ordem democratica pelos militares; e (iv) o respeito
pelos direitos humanos, as liberdades fundamentais e a dignidade do ser humano. Sao estas as condi<;5es basicas para o acesso a Comunidade de Democracias, caso contrario, os paises apenas poderao aceder como observadores.
Um dos objectivos desta Comunidade e o de estabelecer, por meio da
pressao democratica sobre os paises nao democraticos, uma reforma do sistema de voto da ONU. Mais ainda, pretende essa Comunidade alargar essa
pressao a outros Uni5es de Estados, como a Uniao Africana. Assim, poderao
estar criadas as condi<;5es para modificar os sistemas de vota<;ao existente quer
na Assembleia Geral da ONU, quer no Conselho dos Direitos Humanos da
mesma organiza<;ao. Para nao referir ainda a possivel democratiza<;ao dos pr6prios paises pertencentes a essas Unioes.
Como bem referiu Louise Arbour, a Alta Comissaria das Na<;5es Unidas
para os Direitos Humanos, "um dos problemas existentes na concep<;ao universal dos direitos humanos e o crescimento do relativismo cultural e o esfor<;o
para reduzir esse mesmo conceito de universalidade." 28 Um dos exemplos desta
amea<;a eo da Declara<;ao de Direitos Humanos do Cairo, realizada pela Organiza<;ao da Conferencia Isla.mica (OIC) e que pretende introduzir no seio do
Conselho, a sua visao de direitos humanos. Na realidade, a OIC e o "unico
grupo nao regional que intercede em todos os assuntos e que apresenta uma
agenda politica sobre o Medio Oriente." 29 A OIC argumenta que a Carta do
Cairo nao e universat mas contempla apenas as perspectivas dos paises Islamicos e as su as tradi<;5es culturais e religiosas. Esta carta nao apresenta
nenhuma referencia a Declara<;ao Universal dos Direitos do Homem, apenas
a "Lei da Sharia/' a sua unica referencia. 30 A maioria dos paises que assinaram
esta declara<;ao n ao se rege por regras democraticas. No entanto, o Conselho
permite a interpela<;ao no seu seio deste grupo que nega oficialmente a DUDH.
0 papel do Conselho e a reputa<;ao da aplica<;ao universal dos direitos
humanos obrigam a exclusao do seu seio de uma organiza<;ao que nao reconhece os principios desse mesmo Conselho. Ora, se a elei<;ao para os membros
do Conselho obrigasse a um compromisso serio de promo<;ao e defesa dos valores democraticos, tais como os definidos na DUDH, entao estariamos a entrar
num caminho de "sociedade de comprometidos," para usar as palavras de
Kofi Annan. Esse e o unico caminho para impedir o acesso deste tipo de
organiza<;5es. S6 uma uniao, comunidade ou liga entre os paises democraticos
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Crossette, Barbara, "Louise Arbour in her own words," The Interdep endent UNA-USA
Magazine, Summer 2008 Issue, pg. 24
Crossette, Barbara, idem
Cfr. Artigo 25 da Carta, acessfvel em: http:/ /www.l.umn.edu / humanrts/instree/cairode
claration.html
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permitira esta realidade, ja que sao estes os pafses que se dedicam verdadeiramente ao respeito dos direitos humanos quer internamente, quer externamente.
Uma vez consagrada esta uniao dentro do seio da ONU, poderfamos passar a
urn reforma mais vasta no seio daquele sistema. Por outro lado, levaria a ques
determinados pafses se democratizassem de forma a poder passar a participar
activamente no sistema internacional.
Urn grupo de trinta ONG apresentaram uma sugestao de reforma do
Conselho que permitisse uma task force de pafses democraticos e, nesse sentido,
mudar os seguintes aspectos: 31 (i) Estatuto - 0 Conselho deveria passar a ser o
principal 6rgao dentro do seio da ONU num prazo de cinco anos, servindo ate
entao como 6rgao transit6rio da Assembleia Geral; (ii) Mandato - o Conselho
deveria poder elaborar relat6rios recomendat6rios a todos os 6rgaos e associa<;6es do sistema da ONU para que estes tambem promovam o e protejam os
direitos humanos; (iii) Composit;ao - Urn Conselho composto por membros
que preencham os requisitos de uma comunidade de democracias e que estejam dispostos a colaborar corn o Conselho no refor<;o universal desses mesmos
direitos humanos; (iv) Eleit;6es- 0 sistema de voto dentro do Conselho devera
ser directo, atraves de uma maioria de dois tert;os dos membros da ONU. Os grupos regionais poderiam indicar mais membros do que os que lhe sao atribufdos e a sua eleit;ao devera ser feita corn base no historial de promot;ao e defesa
dos direitos humanos de cada Estado ou organizat;ao; (v) Metodos de trabalho
- 0 Conselho devera reunir-se para alem da forma habitual e sempre que seja
necessario, ou que esteja em causa a violat;ao de direitos humanos; (vi) Agenda
- 0 Conselho deve ter como prindpio a igualdade de cada Estado perante a
Lei e assim "racionalizar" a sua agenda.
Acrescentarfamos ainda que a escolha do Special Rapporteur devera ser
baseada em criterios independentes, imparciais e de boa fe e avaliada anualmente.
Esta e uma reforma que podera refort;ar o papel das democracias no seio
do sistema da Nat;6es Unidas.

Conclusao
Em jeito de conclusao, podemos afirmar que a reforma da Comissao dos
Direitos Humanos para o actual Conselho nao s6 nao produziu os efeitos esperados, como aumentou a ineficacia do sistema. Na verdade, nunca este poderia
ser modificado, uma vez que enquanto nao ocorrer nenhum bloqueio aos pafses violadores dos direitos humanos, qualquer reforma sera infrutlfera nos
meios e nos fins . A utilizat;ao do Conselho podera ter dois objectivos uteis para
31

Acessivel em http: / / www.unwatch.org/site/apps/nl/content2.asp?c=bdKKISN
qEmG&b=1313923&ct=1747953
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a promoc;ao dos direitos humanos no mundo. Primeiro, obrigar os Estados a
cumprir os direitos humanos se quiserem participar neste Conselho e segundo,
coma ferramenta de soft power, de forma a desenvolver a democratizac;ao de
paises nao democraticos ou a sua exclusao do sistema dos direitos humanos.
Mesmo que se afirme que esses efeitos nao se produzirao a longo prazo,
a verdade e que se tal assim nao for, sera o proprio conceito universal de direitos humanos que sera posto em causa. 0 sonho de Eleanor Roosevelt e todos
os outros membros criadores da DUDH podera ser concretizado e todos aqueles que tern legitimas expectativas na protecc;ao juridica dos direitos humanos
e na eficacia da ONU podem acreditar que os seus direitos essenciais nao serao
violados.
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