
 

 

     
 
 
 

 
 

COMUNICADO À IMPRENSA 
Estritamente sob embargo até as 23h01m GMT (20h01m no horário de Brasília), do dia 24 de maio de 

2012, quarta-feira.      

INFORME 2012: ACABOU A TRANQUILIDADE PARA A TIRANIA E A INJUSTIÇA  
UM VIGOROSO TRATADO SOBRE O COMÉRCIO DE ARMAS É CADA VEZ MAIS NECESSÁRIO QUANDO O 
CONSELHO DE SEGURANÇA DA ONU DEMONSTRA SER INCAPAZ DE EXERCER SUA FUNÇÃO 
 

A coragem que os manifestantes mostraram nos últimos 12 meses contrasta com o déficit de liderança 
que faz o Conselho de Segurança da ONU parecer abatido, fora de sintonia e cada vez mais incapaz de 
cumprir sua função, declarou a Anistia Internacional no lançamento de seu 50º relatório global sobre a 
situação dos direitos humanos, enfatizando a importância de que um tratado efetivo para regular o 
comércio de armas seja adotado ainda neste ano. 
 
"O déficit de liderança globalizou-se no ano passado, quando os políticos responderam aos protestos 
com brutalidade ou indiferença. Os governos devem mostrar liderança legítima e rejeitar a injustiça, 
protegendo os vulneráveis e contendo os poderosos. Está na hora de colocar as pessoas acima das 
empresas e os direitos acima dos lucros", afirmou Salil Shetty, secretário geral da Anistia Internacional. 
 
O apoio ostensivo e entusiasmado que muitas potências mundiais e regionais declararam aos 
movimentos de protesto nos primeiros meses de 2011 não se traduziu em ação. No momento em que a 
população egípcia vai às urnas para eleger um novo presidente, as oportunidades criadas pelos 
manifestantes parecem estar se perdendo.  
 
"O ano que passou deixou evidente que as alianças oportunistas e os interesses financeiros suplantaram 
os direitos humanos, enquanto as potências globais competiam por influência no Oriente Médio e no 
norte da África", disse Salil Shetty. "A linguagem dos direitos humanos é empregada quando serve a 
interesses políticos ou corporativos, e descartada quando se torna inconveniente ou inibe os lucros." 
 
A omissão em intervir no Sri Lanka e a inércia diante dos crimes contra a humanidade cometidos na 
Síria – um dos maiores clientes para os armamentos russos – fez com que o Conselho de Segurança da 
ONU parecesse inútil como guardião da paz mundial. Potências emergentes como Índia, Brasil e África 
do Sul geralmente manifestaram cumplicidade através de seu silêncio.  
 

"Há razões inequívocas e contundentes para que a situação da Síria seja encaminhada ao Tribunal 
Penal Internacional para investigação de crimes contra a humanidade. A disposição de alguns membros 
do Conselho de Segurança da ONU para escudar a Síria constitui-se num obstáculo à prestação de 
contas por esses crimes e numa traição à população síria", afirmou Salil Shetty. 
 
O Informe 2012 da Anistia Internacional documenta restrições específicas à liberdade de expressão em 
pelo menos 91 países, e casos de torturas ou de maus-tratos em pelo menos 101 países – muitas vezes 
porque essas pessoas participaram de manifestações.  
 
"A derrubada de líderes individuais, mesmo dos piores tiranos, não garante mudanças de longo prazo. 
Os governos devem defender a liberdade de expressão tanto em casa quanto no exterior, devem levar a 
sério suas responsabilidades internacionais e devem investir em sistemas e estruturas que assegurem 
justiça, liberdade e igualdade perante a lei."  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
O encontro da ONU que, em julho, negociará a adoção de um Tratado sobre o Comércio de Armas será 
um teste crucial para avaliar se os políticos colocam os direitos acima dos próprios interesses e dos 
lucros. Na ausência de um tratado robusto, o papel do Conselho de Segurança da ONU como guardião 
da paz e da segurança internacionais parece estar fadado ao fracasso, pois seus membros permanentes 
detêm o poder absoluto de vetar qualquer resolução quando eles próprios são os maiores fornecedores 
mundiais de armamentos.  
 
"Os manifestantes mostraram que é possível mudar, e lançaram o desafio para que os governos 
defendam a justiça, a igualdade e a dignidade. Eles mostraram que os líderes que não corresponderem 
a essas aspirações não serão mais aceitos. O ano de 2012, uma vez que começou de maneira pouco 
auspiciosa, pode agora transformar-se num ano de ação", apontou Salil Shetty.  
 

Outros acontecimentos que receberam destaque no Informe 2012 da Anistia Internacional 
� Estados fortemente repressores, como a China, usaram todo o peso de seu aparato de segurança 

para sufocar os protestos. A terrível situação dos direitos humanos na Coreia do Norte não 
apresentou melhoras. 

� Na África subsaariana, as rebeliões do Oriente Médio e do norte da África tiveram forte eco na 
população; porém, força excessiva foi usada contra manifestantes em países como Angola, Senegal 
e Uganda.  

� Os protestos sociais ganharam força nas Américas, geralmente fazendo com que as pessoas 
entrassem em confronto direto com interesses econômicos e políticos poderosos. Ativistas foram 
ameaçados e assassinados em países como Brasil, Colômbia e México. 

� Na Rússia, o crescimento do ativismo cidadão fez com que o país assistisse suas maiores 
manifestações desde o colapso da União Soviética. No entanto, as vozes oposicionistas sofreram 
abusos e foram sistematicamente prejudicadas.  

� Não houve qualquer sinal de mudança significativa em países como Turcomenistão e Uzbequistão. 
O Azerbaijão, o país que neste ano abrigou o Festival 'Eurovision' da Canção, suprimiu a liberdade 
de expressão. Dezesseis prisioneiros de consciência ainda se encontram presos por terem soltado a 
voz em 2011. 

� A votação que tornou o Sudão do Sul um país independente veio acompanhada de violência. 
Porém, o Conselho de Segurança da ONU, assim como o Conselho de Paz e Segurança da União 
Africana, mais uma vez se omitiram em condenar os abusos, tais como os bombardeios 
indiscriminados das Forças Armadas Sudanesas ou o fato de o governo do Sudão ter fechado os 
estados envolvidos ao acesso das organizações humanitárias.  

� No Oriente Médio e no norte da África, enquanto as rebeliões ocupavam a atenção mundial, 
problemas mais antigos continuavam a se agravar. O governo do Irã ficou cada vez mais isolado e 
intolerante de quaisquer divergências, recorrendo à pena de morte com um entusiasmo somente 
superado pela China. A Arábia Saudita, enquanto isso, reprimia seus manifestantes. Israel manteve 
o bloqueio à Gaza, prolongando a crise humanitária, enquanto continuava a expandir seus 
assentamentos ilegais na Cisjordânia. As organizações políticas palestinas Fatah e Hamas 
combatiam seus apoiadores mutuamente, enquanto as forças israelenses e os grupos armados 
palestinos prosseguiam com retaliações mútuas em Gaza. 

� O governo de Mianmar tomou a decisão crucial de libertar mais de 300 presos políticos e de 
permitir que Aung San Suu Kyi concorresse às eleições. Porém, o aumento das violações de 
direitos humanos relacionadas ao conflito nas áreas em que vivem minorias étnicas, bem como as 
constantes intimidações e detenções de ativistas, mostraram os limites dessa reforma. 

� As seguintes tendências marcaram o ano em termos de direitos humanos: abusos contra 
comunidades indígenas devido à intensificação da voracidade em explorar os recursos de suas 
terras; aumento da discriminação por causa da orientação sexual ou da identidade de gênero das 
pessoas na África; escalada da retórica xenófoba de alguns políticos europeus; maior 
vulnerabilidade a ações terroristas na África por parte de grupos armados islâmicos. 

� Os seguintes progressos foram observados em 2011: uma tendência mundial à abolição da pena de 
morte; a diminuição da impunidade por abusos do passado nas Américas; passos importantes  
para a justiça na Europa, com a prisão do general Ratko Mladić e do sérvio-croata Goran Hadžić, a 
fim de serem julgados pelos crimes cometidos nas guerras da década de 1990 na ex-Iugoslávia. 
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Nota aos editores 

1. O Informe 2012 da Anistia Internacional: O Estado dos Direitos Humanos no Mundo abrange o 
período de janeiro a dezembro de 2011. 

2. Fatos e números, materiais audiovisuais, detalhes sobre eventos e outras informações para a 
imprensa podem ser disponibilizados através do e-mail press@amnesty.org.  

3. Para mais informações ou para agendar entrevista com um porta-voz da Anistia Internacional 
ou com as pessoas que estiveram na linha de frente da luta por direitos humanos, entre em 
contato com a Assessoria de Imprensa através do telefone + 44 (0) 20 7413 5566 ou do e-
mail press@amnesty.org. Siga-nos no Twiter @amnestypress. 

 
 


