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“Feliz 70º Aniversário, Direitos Humanos – Você vai sobreviver ao século 21?” 

Tenente-Coronel Dr. Dean Pallant1 

Introdução 

Muito obrigado por me convidar a vir ao Brasil novamente. É um privilégio estar com vocês para este 

importante Simpósio. 2018 é o aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos e sou grato por 

esta oportunidade para, nesse momento critico da história dos Direitos Humanos e da moralidade global, 

refletir sobre sua importância. 

O título desta conferência: “Feliz 70º Aniversário Direitos Humanos – Você vai sobreviver ao século 21?” 

talvez seja surpreendente, mas alguns anos atrás, tal pergunta teria sido ridícula. Antigamente era impossível 

imaginar os líderes mundiais, eleitos democraticamente, rejeitando os Direitos Humanos. No entanto, os 

eventos dos últimos anos têm causado ondas de choque.  Não é mais loucura perguntar se os Direitos 

Humanos são capazes de ser a ‘cola’ que une as leis, a política e a moralidade do mundo.  Nos últimos três 

anos, temos testemunhado o surgimento do populismo2 e, ao redor do mundo, a politica do ‘eu-primeiro’.  

Nações talvez queiram Direitos Humanos para elas mesmas e seus amigos, mas a preocupação com as 

minorias e estrangeiros está em declínio. 

Podemos compreender uma parte dessa reação. O The New York Times reportou, no final de abril 2018 sobre 

o número de venezuelanos migrando para o norte do Brasil. No início, conforme relatado, a população de 

Boa Vista respondeu com a distribuição de sopa e a arrecadação de roupas para os recém-chegados.  Mas 

agora, 50.000 imigrantes têm chegado e a população está se sentindo sobrecarregada.3 

Kenneth Roth, diretor executivo do “Human Rights Watch” (Observatório dos Direitos Humanos), alertou 

no relatório anual de 2017 que o surgimento do populismo “ameaça inverter as conquistas do movimento 

moderno de Direitos Humanos”.4 No seu relatório de 2017-2018, Salil Shetty, Secretário Geral da Anistia 

Internacional disse: 

“Ao entrar no ano 2018, o ano em que a Declaração Universal de Direitos Humanos faz 70 anos, 

é abundantemente claro que nenhum de nós pode tomar por garantido qualquer dos nossos 

Direitos Humanos. Certamente não podemos tomar por garantido que estaremos livres para nos 

unirmos para protestar contra ou criticar nossos governos. Nem podemos tomar por garantido 

que a Previdência Social estará disponível quando tornarmo-nos idosos ou enfermos; que os 

nossos filhos crescerão em cidades com ar puro para respirar; ou que os jovens, ao terminar o 

período escolar acharão trabalho que lhes possibilite comprar uma moradia”.5 

O que está fazendo o eleitorado em muitos países virar sua atenção para políticos populistas?  A resposta é 

complexa, mas, suspeito que, enquanto a população se torna mais pobre, ela perca a esperança que podemos 

ter em um futuro melhor então, acaba votando em políticos que prometem protegê-los.   

                                                           
1 Dean Pallant é Doutor em Teologia Política pelo King’s College, Londres, e Diretor da Comissão Internacional de Justiça Social 

do Exército de Salvação, em Nova York.  
2 OBS: ‘Popularist’ (inglês) é definido como qualquer doutrina política escolhida para agradar a maioria do eleitorado. Difere de 

‘Populist’ (inglês).   (Em português usamos ‘populismo’ para ambos. – N. do T.) 
3 https://nyti.ms/2KkJSpb 
4 Roth, Kenneth. ‘The Dangerous Rise of Populism: Global Attacks on Human Rights Values’, 2017, 1. 

https://www.hrw.org/sites/default/files/world_report_download/wr2017-web.pdf.  
5 Shetty, Salil. Amnesty International, ‘The State of the World’s Human Rights 2017/18’, 

https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1067002018ENGLISH.PDF. 
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Estamos vivendo numa época da história mundial onde  

“os sistemas econômicos e sociais globais estão cada vez mais interconectado e, implacável e 

impiedosamente, estão criando verdadeiramente níveis obscenos de riquezas, privilégios e poder 

para uma minoria minúsculo de homens (na grande maioria). Ao mesmo tempo as receitas que a 

maioria das pessoas precisa para sobreviver têm estagnado ou diminuído dramaticamente há 

décadas”.6  

Parece não haver soluções no horizonte. Os ricos se tornam mais ricos e os pobres ficam na mesma ou se 

empobrecem mais ainda. Pessoas estão lutando e sofrendo.  Elas estão desesperadas por soluções.  Setenta 

anos depois da Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDR), as promessas não cumpridas estão 

fazendo as pessoas se tornarem cínicas.  Como um zambiense disse para mim: “Você não pode comer 

direitos!”. 

Visão geral das minhas conferências nesse Simpósio 

Sou grato pela oportunidade de apresentar quatro conferências neste simpósio.  Espero que possamos 

identificar formas de enfrentar esta crise. Esta noite, vou expor os desafios enfrentados pelos Direitos 

Humanos e algumas das possíveis soluções. Amanhã de manhã vou argumentar que os Direitos Humanos 

precisam da religião para sua sobrevivência.  No sábado vamos refletir como todos nós podemos contribuir 

com os Direitos Humanos através dos 17 Objetivos Sustentáveis de Desenvolvimento e da Agenda 2030.  

No domingo, concluirei minha participação, refletindo sobre a oração de Jesus, “Que venha o Teu Reino e 

que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu”. 

Comecemos, pois, olhando para o mundo de 70 anos atrás, quando a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (DUDH) foi acordada pelas nações do mundo. 

1. O pano de fundo da Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH)  

Dia 10 de dezembro 1948, em Paris, França, dos 58 membros das Nações Unidas, 48 aprovaram a DUDH.  

Nenhum país votou contra, oito abstiveram-se, e dois não votaram.  O Brasil foi um dos 48 que aprovou a 

DUDH. Por outro lado, para que possamos ver como o mundo mudou nos últimos 70 anos, vou dar um 

exemplo: Em 1948, 58 países pertenciam à ONU.  Hoje são 193 países.  Isso significa que a Política Global 

é muito mais complicada! 

Em 1948, a Segunda Guerra Mundial havia terminado fazia pouco tempo.  Também deve-se levar em conta 

que na primeira metade do século 20 as pessoas tinham vivenciado duas guerras mundiais.  Elas tinham 

acabado de passar pelo horror do genocídio quando seis milhões de judeus morreram no holocausto.  Havia, 

portanto, um desejo muito forte por uma nova ordem mundial. O mundo estava quebrado e instável. A 

cortina de ferro tinha acabada de separar o mundo em dois blocos: O leste e o oeste. O colonialismo estava 

em colapso.  Concordar, pois, com a DUDH era uma tarefa colossal. Havia somente nove pessoas chaves no 

comitê de redação. Uma dessas era mulher – Eleanor Roosevelt, ex-primeira dama dos EUA.  Não havia 

africanos ou sul-asiáticos trabalhando no texto, e somente um sul-americano – um chileno: Hernán Santa 

Cruz.  

Os redatores embasaram a declaração nos conceitos da lei natural e dos direitos naturais.  Em outras 

palavras, a Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH) foi baseada em lógica e racionalismo.  Ao 

fazer isto eles estavam construindo na tradição filosófica, entre outros, de Aristóteles (Grego), Cícero 

(Romano) e Tomás de Aquino (a tradição da lei natural católica-medieval).  Filósofos como John Locke, 

Thomas Hobbs e Francisco Suarez haviam aprofundado os conceitos de lei natural e direitos naturais 

durante o período do Iluminismo Europeu. Essas ideias eram proeminentes na Revolução Americana e na 

Revolução Francesa.  A ideia central que sustenta a lei natural e os direitos naturais é que todas as pessoas 

são iguais, portanto, têm certos diretos para garantir que todos tenham justiça. 

A Declaração de Direitos Humanos é construída sobre esses alicerces. Ela contém 30 artigos. Muitos são 

bem conhecidos para nós hoje. Por exemplo: 

                                                           
6 Cox, Larry. ‘The Power of Religion And Human Rights’, 2017,  https://kairoscenter.org/power-religion-human-rights/ 

https://kairoscenter.org/power-religion-human-rights/


Artigo 1º: Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e 

consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.  

Artigo 3º: Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 

Artigo 25º: Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e a sua família, saúde 

e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais 

indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros 

casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle.  

Eu lhes recomendo reservar o tempo para ler o documento por completo. 

2. Os Direitos Humanos têm sido abraçados por muitos nos últimos 70 anos. 

Está provado que a DUDH é popular. Ela tem sido amplamente usada e endossada.  Em 1993, o Secretário 

Geral das Nações Unidas, Boutros Boutros-Ghali, afirmou que a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos tem se tornado “um padrão comum a ser alcançado por todos os povos e nações”.7 

Muitas das igrejas cristãs têm se alinhado com a DUDH. Em 1968, as Nações Unidas designaram aquele ano 

como o "Ano Internacional dos Direitos Humanos". O Exército de Salvação marcou aquele 20º aniversário 

da DUDH imprimindo um livro chamado "O Exército da Salvação e os Direitos Humanos". O então líder 

internacional, General Coutts, escreveu:  

“No Ano dos Direitos Humanos, os salvacionistas identificam-se com os altos e nobres ideais de 

justiça social e inclusão como direitos inquestionáveis de todo homem conforme estabelecido na 

Declaração Universal de Direitos Humanos”.8 

O Papa João Paulo II, quando em outubro de 1979 se dirigiu à Assembleia Geral das Nações Unidas definiu 

a Declaração Universal de Direitos Humanos, como um “verdadeiro momento histórico na estrada do 

progresso moral da humanidade”.9   

Em seu livro mais recente – “Mantendo a Fé nos Direitos Humanos”-, a Prof.ª Linda Hogan disse que “no 

mundo do engajamento social cristão, a linguagem dos direitos humanos se tornou a língua franca da ação 

política”.10 Um exemplo claro do acolhimento da DUDH dentro do Exército de Salvação é o livro escrito 

por um Oficial australiano, Major Troy Pittaway.  Ele escreve: 

“Como cristãos e como uma igreja, devemos abraçar a DUDH e o conceito de Direitos 

Humanos, nos regozijando na verdade contida na declaração... Através da DUDH, um 

paradigma se desenvolveu para permitir que cristãos permaneçam firmes contra os sistemas de 

dominação mundial, e juntos com aqueles que mesmo não tendo a mesma fé que nós, mas que 

mesmo assim, se importam e cuidam da humanidade tanto quanto nós”.11 

A adoção dos Direitos Humanos por pessoas de outros credos religiosas é polêmica.  Pittaway corretamente 

notou que os alicerces judaico-cristão foram usados para desenvolver a DUDH nos últimos anos da década 

de 1940. No entanto esses alicerces têm sido desgastados nos últimos 70 anos.  O discurso dos Direitos 

Humanos é agora visto por alguns críticos como “nada mais que individualismo, secularismo e imperialismo 

político ocidental disfarçado”.12 Upendra Baxi, erudito indiano da área do direito e autor de ‘O Futuro dos 

Direitos Humanos’, por exemplo, critica o engajamento cristão com os Direitos Humanos. Ele argumenta 

que cada vez que os “cristãos adotam uma das linguagens internacionalizadas da modernidade, eles 

contribuem para a marginalização da sua própria tradição narrativa’.13  Em outras palavras, as palavras e os 

conceitos usados na linguagem dos Direitos Humanos não fortalecem o cristianismo.  De fato, a linguagem 

dos Direitos Humanos substituiu e marginalizou a teologia cristã. 

                                                           
7 ‘The Common Language of Humanity’, Conferência da Nações Unidas sobre Direitos Humanos 1993 
8 The Salvation Army and Human Rights, 1968. 
9 CSDP, 76 
10 Hogan, 2016, 1. 
11 Pittaway, Troy. ‘Freedom Unleashed: A Christian Perspective on the Universal Declaration of Human Rights’, The Salvation 

Army Australia Southern, 2015, 7. 
12 Baxi, Upendra. ‘The Future of Human Rights’ (2008) Hogan, 2016, 2. 
13 Source: Hogan, 2016, 2. 



3. O que está incluído em ‘Direitos Humanos’? 

 

Uma das razões para a crise de confiança nos Direitos Humanos é o problema em definir ‘Direitos 

Humanos’. 

Não podemos mais simplesmente apontar para os 30 artigos da DUDH como a definição de Direitos 

Humanos. Nos últimos 70 anos, os Direitos Humanos se desenvolveram em um modo multifacetado e 

abrangente de pensar e viver.14 A ONU concordou com novos tratados os quais definiram e redefiniram 

constantemente os limites dos Direitos Humanos.  A Convenção Internacional dos Direitos Civis e Políticos 

e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais foram assinados em 1966.  Esses dois 

pactos, baseados nos direitos contidos na DUDH são obrigatórios para todos os Estados que assinaram o 

tratado.  Desde então, novos tratados – instrumentos de Direitos Humanos – ampliaram o significado dos 

Direitos Humanos e o escopo da lei do Direitos Humanos.15 

Os tribunais nacionais assim como outros órgãos jurídicos, tal como o Tribunal Europeu dos Direitos do 

Homem, estão continuamente ampliando e redefinindo o alcance dos Direitos Humanos. As ONGs e os 

grupos de Advocacy também estão constantemente tentando alargar a definição de Direitos Humanos.  Por 

exemplo, a campanha de 2015 da Anistia Internacional de que os profissionais do sexo deviam ser 

completamente descriminalizados como uma questão de Direitos Humanos16 foi muito polêmica. 

Os Direitos Humanos não são mais um instrumento político ou legal.  Os Direitos Humanos se tornaram um 

credo pelo qual as pessoas vivem suas vidas.  Promover os Direitos Humanos é o propósito das suas vidas. 

A paixão deles pelos Direitos Humanos é muitas vezes maior que a de alguns cristãos!  Então, quando me 

perguntam se apoio Direitos Humanos, faço uma pausa e educadamente pergunto: ‘O que você quer dizer 

com Direitos Humanos?’ 

 

4. Crescentes dúvidas sobre Direitos Humanos 

O problema da definição dos Direitos Humanos faz parte de uma crise maior que a sociedade global 

enfrenta. A grande pergunta para século 21 é: ‘Precisamos da verdade?’ A ‘Palavra do Ano 2016’ do 

Dicionário de Oxford foi ‘pós-verdade’. O movimento de ‘pós-verdade’ está minando a confiança na 

verdade objetiva – isso inclui a Bíblia como a Palavra de Deus.  De fato, a pós-verdade é a consequência de 

décadas de individualismo.  Se eu sinto que algo é verdade, então, é verdade.  Eu posso criar a verdade.  A 

pós-verdade floresce no vácuo criado pelo ateísmo. Se não existe Deus, por que deveria haver uma definição 

externa da verdade? Flui logicamente que indivíduos autônomos e racionais devem definir sua própria 

verdade. Quem tem o direito de determinar o que é verdade? Eu e somente eu, sozinho. Esse é o nosso novo 

mundo. Pós-verdade. Pós Deus. Pós Direitos Humanos.  

Casey Williams escrevendo no The New York Times de 17 de abril 2017 argumentou:   

“Chame do que quiser: relativismo, construtivismo, desconstrução, pós-modernismo, crítica. A 

ideia é a mesma: a verdade não é encontrada, mas feita, e fazer a verdade significa exercer 

poder”.17 

O resultado do movimento da pós-verdade é que aqueles que tem poder decidem o que é verdade.  Não 

importa se mentiras são contadas. Não importa se os fatos não apoiam essas mentiras – o que importa é que 

                                                           
14 Veja a definição de Direitos Humanos da ONU: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx 
15 Também importantes: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1979); Convention on 

the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1966); Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006); 

Convention on the Rights of the Child (1989); United Nations Convention Against Torture (1984); International Convention on 

the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families (adotada em 1990 mas só entrou em vigor em 

2003). 
16 https://www.amnesty.or.g/en/latest/news/2015/08/sex-workers-rights-are-human-rights/  
17 Williams, Casey. ‘Has Trump Stolen Philosophy’s Critical Tools?’ New York Times, 17 de abril de 2017. 
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a maioria sinta e ache que é verdade. Em nosso mundo de mídia social, onde somos bombardeados por 

‘fatos’, essas pessoas tendem a confiar mais nos instintos próprios do que nas evidências racionais. 

Morando nos Estados Unidos nos últimos três anos, tenho visto muitos exemplos disto.  Talvez você tem 

ouvido sobre a controvérsia do número de pessoas que assistiram à posse do Presidente Trump.  As fotos 

claramente demostraram que mais pessoas assistiram à posse do presidente Obama. Mas, o Presidente 

Trump e seus porta-vozes recusaram-se a aceitar a verdade.  Falaram sobre ‘fatos alternativos’.  Por favor, 

não pense que essa situação somente acontece nos EUA. Essa tendência onde as emoções determinam o que 

é a verdade está infectando mentes e corações ao redor do mundo. Políticos que faziam campanha para que o 

Reino Unido deixasse a União Europeia disseram aos eleitores que ignorassem a opinião de especialistas e 

seguissem seus corações. O equilíbrio global de poder se afastou dos governos comprometidos com as 

normas dos Direitos Humanos e com aqueles indiferentes ou ativamente hostis a eles. Entre os países que 

obviamente ignoram os Direitos Humanos estão China, Rússia, Turquia, Filipinas e Venezuela.18 

Lamentavelmente, os governos que assinaram a DUDH têm falhado em cumprir suas promessas.  

Frequentemente, a violação dos Direitos Humanos pelos aliados é ignorada, enquanto os países mais fracos - 

com poucos aliados - são criticados.  Por exemplo, desde a inauguração do Tribunal Penal Internacional, 

nove dos dez processos incluíram antigos líderes africanos.19 Esse sentimento de injustiça resultou em que 

muitos países africanos – incluíndo a África do Sul – ameaçam retirar-se do Tribunal Penal Internacional.  

Infelizmente, o movimento dos Direitos Humanos tem sido relutante em aceitar parte da culpa por 

enfraquecer a posição dos Direitos Humanos. Aqueles que acreditam nos Direitos Humanos o fazem 

apaixonadamente. Eles acreditam que estão no ‘lado certo da história’, logo sua vitória é inevitável.  Isso é 

uma posição arriscada e perigosa. O político canadense Micheal Ignatieff, alertou no seu livro de 2001 – 

“Human Rights as Politicas and Idolatry” (Direitos Humanos como Política e Idolatria):  

“Nos próximos cinquenta anos, podemos esperar ver o consenso moral que sustentou a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, se dividindo ainda mais... Não há razão 

acreditar que a globalização econômica implica na globalização moral”.20 

A frustração está crescendo na comunidade dos direitos humanos. Por exemplo, Zeid Ra'ad Al Hussein, o 

Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos desde setembro de 2014, acaba de anunciar 

que não vai procurar um segundo mandato porque teme "dobrar os joelhos em súplicas" a países poderosos 

membros da ONU que não apoiam os Direitos Humanos.21 Ele está saindo de cena.  

 

5. O que pode ser feito?  

Tendo passado a maior parte desse início da noite deprimindo vocês, eu quero prometer que este simpósio 

será encorajador! Não podemos desistir dos Direitos Humanos. Existe um caminho a seguir, mas será 

necessário um compromisso sério e uma disposição para mudar.  

Primeiro, precisamos convencer as pessoas que defendem os Direitos Humanos do tipo liberal e secular que, 

elas precisam de parceiros que não são nem liberais nem seculares. Elas precisam reconhecer que os Direitos 

Humanos não têm 70 anos de vida. E que os mesmos não representam o dom dos ateístas, dos liberais, dos 

secularistas ocidentais para o resto do mundo. A DUDH foi construída em milhares de anos de experiência 

humana - e revelação divina. Ainda há alguns secularistas apaixonados em posições de influência na ONU, 

assim como governos ocidentais e ONGs que não estão dispostos a trabalhar com pessoas de fé. Eles acham 

que evoluíram mais do que os tipos atrasados que ainda têm fé em Deus. Sua missão é converter todos à sua 

nova religião secular que eles chamam de "Direitos Humanos". 

                                                           
18 Rieff, David. ‘The End of Human Rights? Learning from the failure of the Responsibility to Protect and the International Criminal 

Court’. Foreign Policy, 9 de abril de 2018. 
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19https://www.wits.ac.za/news/sources/wsg-news/2018/the-international-criminal-court-and-accountability-in-africa.html  
20 Ibid. 
21 https://www.nytimes.com/2017/12/20/world/un-human-rights-al-hussein.html 
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A solução não é substituir liberalismo secular pelo cristianismo.  Embora eu pessoalmente acredite que Jesus 

Cristo é a Verdade, a Vida e o Caminho para viver bem, o mundo está fragmentado demais e caído para que 

todos acreditem em uma verdade. Ao invés disso, como a professora de teologia Linda Hogan, propõe:  

“Precisamos de uma compreensão dos Direitos Humanos que não seja fundamentada na filosofia 

universalista do liberalismo, mas sim construída dentro de um contexto de diálogo 

multirreligioso, intercultural e através de políticas emancipatórias”.22 

Em outras palavras, pessoas de diferentes fés, religiões e visões de mundo – incluindo os secularistas – em 

cada parte do mundo precisam construir uma compreensão rica e abrangente dos Direitos Humanos através 

de uma escuta profunda e dialogo genuíno. Ninguém deve ser forçado a aceitar a fé ou a visão de mundo da 

outra pessoa - em vez disso, construímos relacionamentos respeitosos apesar de nossas diferenças, 

trabalhando juntos para tratar de uma questão de interesse comum. A professora Hogan argumenta que "a 

política de direitos humanos é melhor entendida como um processo deliberativo através do qual articulamos 

um conjunto de expectativas morais às quais podemos ser responsabilizados".23  Já existem muitos bons 

exemplos dessa abordagem. Há muitas agências da ONU e alguns governos dispostos a se envolver com 

pessoas de fé. Há algumas semanas eu estava em uma reunião em Nova York, onde a maioria das agências 

da ONU veio para ouvir e conversar com FBOs (Faith Based Organisations – grupos religiosos) e líderes 

religiosos. 

Os que estavam na sala tinham teologias e filosofias muito diferentes, mas compartilhavam uma paixão 

comum de trabalhar juntos para servir as pessoas pobres e marginalizadas em todo o mundo. 

Isso me leva à segunda mudança urgente: As pessoas de fé precisam explicar clara e publicamente por que 

apoiam a DUDH e por que vale a pena defendê-la. Muitas vezes as pessoas de fé permanecem em silêncio 

quando os abusos dos Direitos Humanos estão ocorrendo. O Exército de Salvação tem que fazer algumas 

confissões a esse respeito. Devemos admitir que não temos tomado tempo para educar nosso povo sobre os 

Direitos Humanos. Na minha experiência, quando os salvacionistas promovem os Direitos Humanos, eles 

simplesmente papagueiam uma versão secular, liberal e individualista dos Direitos Humanos. Isso não é 

bom o suficiente. Os cristãos devem apoiar ativamente a DUDH porque nela ecoa os princípios bíblicos e a 

teologia cristã. Isso coloca um dever para aqueles de nós que têm fé - sejam cristãos, judeus, hindus, 

muçulmanos, budistas, sikhs, etc. - para conhecer e entender nossa própria narrativa de fé e teologia. Para 

fazer isso, devemos ser claros e confiantes sobre as alegações de verdade que fazemos e sermos capazes de 

explicar a relevância da nossa fé à luz da experiência da vida real daqueles que afirmamos servir.24 

A terceira mudança essencial necessária para o sucesso de uma nova forma de política dos Direitos 

Humanos depende de pessoas de diferentes religiões que afirmam uma crença compartilhada na dignidade 

do ser humano.25 Esse é um ponto de conexão "comum". Há diferentes maneiras pelas quais as pessoas 

justificam a dignidade inerente da humanidade. Tudo bem. Mesmo assim, ainda podemos trabalhar juntos 

para tratar de questões de interesse comum.26 

Finalmente, devemos evitar cair na armadilha de exagerar a capacidade das pessoas de se salvarem. Richard 

Rorty, influente filósofo americano, cometeu esse erro quando escreveu: "Se trabalharmos juntos, podemos 

nos transformar em qualquer coisa que imaginarmos, basta sermos inteligentes e corajosos o suficiente”.27 

Os cristãos têm um problema com isso. Embora Deus tenha dado à humanidade grandes capacidades e 

habilidades, nunca poderemos ser nosso próprio salvador. 

                                                           
22 Hogan, 2016, 5-6. 
23 Ibid,5. 
24 Um bom exemplo de muçulmanos fazendo este trabalho é "A Declaração de Marrakesh" sobre os direitos das minorias 

religiosas em comunidades de maioria predominantemente muçulmana, 2016 http://www.marrakeshdeclaration.org/ 
25 Ibid, 117. 
26 Pallant, Dean. ‘Keeping Faith in Faith Based Organizations’, Wipf & Stock, 2012. 
27 Rorty, Richard: ‘Human Rights, Rationality, and Sentimentality’. Truth and Progress: Philosophical Papers, Volume 3 (1998). 

http://www.marrakeshdeclaration.org/


A boa notícia é que bons progressos estão sendo feitos com governos, agências da ONU e Organizações de 

Inspiração Religiosa trabalhando juntas.28 Embora ainda exista no sistema da ONU e governos ocidentais 

quem não consegue entender o valor de trabalhar com pessoas de fé, há muitos outros que estendem a mão 

da amizade e acolhem pessoas de diferentes religiões. Amanhã, falarei mais sobre isso.  

 

Conclusão 

 

Para encerrar, deixe-me resumir os principais pontos: 

Em primeiro lugar, vivemos em um mundo pós-verdade em que populistas e políticos do “primeiro eu” 

estão ganhando eleições, em grande medida, devido às crescentes desigualdades no mundo e pelo desespero 

das pessoas pobres por soluções. Como resultado, o futuro dos Direitos Humanos não é seguro. 

Em segundo lugar, a percepção de que os ateus ocidentais, secularistas e liberais são os donos dos direitos 

humanos é inútil para a causa da construção de um mundo melhor. Os Direitos Humanos não nasceram há 

70 anos. A crença no valor único e igual de toda vida humana está presente na maioria das grandes religiões 

mundiais. Há lugar para a diversidade na mesa de Direitos Humanos. 

Em terceiro lugar, as pessoas de fé precisam abraçar a oportunidade de construir um mundo melhor em 

parceria com os defensores dos Direitos Humanos. Isso é uma parceria. Não podemos deixar nossas crenças 

na porta de entrada, mas, respeitando a diferença, nos comprometemos a construir um mundo melhor e mais 

justo. 

Obrigado. 
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