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A respeito da aplicação contextual de alguns dos direitos humanos, foram abordadas as
questões da referência aos direitos humanos na busca de um novo paradigma do
desenvolvimento, da proteção dos direitos humanos em conflitos armados como o da Síria, da
liberdade de pensamento e de religião na esfera pública e do direito à saúde.

A temática da universalidade dos direitos humanos perante os variados contextos culturais foi
analisada segundo as perspetivas da América Latina, da África, da Europa e da Oceânia.

Numa síntese conclusiva, parecem-me de sublinhar algumas ideias centrais que emergiram
deste colóquio.

É de importância decisiva ter presente a fundamentação dos direitos humanos, assente em
bases sólidas, que não podem depender de uma opção política contingente, ou mesmo de um
consenso social mais ou menos alargado. Se esse fundamento não for reconhecido em Deus e
na lei natural, os direitos humanos e a sua proteção ficarão sempre à mercê do poder (se eles
forma encarados como uma concessão do poder, o mesmo poder que os concede poderá
nega-los). A visão bíblica da pessoa humana criada à imagem e semelhança de Deus e a visão
cristã de um Deus que assume a natureza humana são o mais forte alicerce para sustentar a
dignidade da pessoa humana que está na raiz dos seus direitos fundamentais.

O direito à vida (ou à proteção da vida) foi reafirmado como o primeiro dos direitos humanos e
pressuposto de todos os outros (o «direito dos direitos», na expressão de Victor Hugo). Esse
direito é negado de forma sistemática, e em muitos países do mundo, aos nascituros, como
também salientou o Papa na sua mensagem ao colóquio. Mas é também negado noutras fases
da vida humana, quando se recusa o acesso à alimentação básica ou a tratamentos de saúde,
ou no âmbito de conflitos armados. Importa, pois, adotar uma perspetiva global de proteção do
direito à vida, que abarca todas as fases da existência humana. Há a dimensão clássica do
direito à vida que impõe uma abstenção da parte do Estado, mas essa dimensão é reforçada
por outra, do direito à vida como direito social, que impõe ações do Estado que garantam a
todas as pessoas o acesso a bens necessários à sobrevivência.

A análise dos vários contextos culturais de aplicação dos direitos humanos não foi encarada,
como por vezes sucede, como relativização da universalidade desses direitos. Pelo contrário,
foi reafirmada essa universalidade como algo de adquirido e indiscutível (é esse o sentido da
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designação da declaração como “universal” e dos direitos nela reconhecidos como “universais”,
reconhecidos em qualquer contexto cultural e também a apátridas e estrangeiros em situação
irregular). A análise desses vários contextos culturais serviu, antes, para sublinhar a
importância da aplicação desses direitos humanos universais em todos esses contextos,
buscando a forma mais adequada de o fazer.

Uma negação suprema e completa dos direitos humanos decorre das guerras. O momento
certamente mais comovente e mobilizador do colóquio foi o do testemunho do arcebispo
católico arménio de Alepo, D. Boutros Marayati, sobre a guerra na Síria. Que sentido tem falar
de direitos humanos nesse contexto de morte e destruição? Das suas palavras ecoou um apelo
muito forte à paz. E também, em consonância com o que o Papa afirmou na sua mensagem,
uma forte denúncia dos “mercadores de morte”, que lucram com o tráfico de armas em
contextos como esse.

Um forte apelo à paz foi também o que ecoou há setenta anos quando foi proclamada a
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Porque não há paz sem respeito pelos direitos
humanos e não há respeito pelos direitos humanos sem paz.

Pedro Vaz Patto
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