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DIREITOS HUMANOS EM MOVIMENTO:
UM MAPA PARA O FUTURO DE UM MOVIMENTO
Lucia Nader (Diretora Executiva, Conectas)
Juana Kweitel (Diretora de Programas, Conectas)
Marcos Fuchs (Diretor Adjunto, Conectas)

A Revista Sur foi criada há dez anos como um
veículo para aprofundar e fortalecer os vínculos entre
acadêmicos e ativistas do Sul Global interessados
em direitos humanos, com o objetivo de ampliﬁcar
suas vozes e sua participação em organizações
internacionais e debates acadêmicos. Nossa principal
motivação era o fato de que, especialmente no
Hemisfério Sul, os acadêmicos estavam trabalhando
sozinhos e havia pouquíssimo intercâmbio entre
pesquisadores de diferentes países. O objetivo da
revista tem sido proporcionar aos indivíduos e
organizações que trabalham na defesa dos direitos
humanos, pesquisas, análises e estudos de caso que
aliem rigor acadêmico e questões de interesse prático.
Estas metas ambiciosas foram atingidas com êxito,
de diversas maneiras: na última década, publicamos
artigos de dezenas de países sobre questões tão
diversas como saúde e acesso ao tratamento
médico, justiça transicional, mecanismos regionais
e informação e direitos humanos, para citar alguns
exemplos. Publicado em três idiomas e disponível
gratuitamente on-line e impresso, nosso projeto
também continua a ser o único em termos de alcance
geográﬁco, perspectiva crítica e por seu ‘sotaque’ do
Sul. Em homenagem ao editor fundador da revista,
Pedro Paulo Poppovic, este 20° número conta em sua
abertura com uma biograﬁa (escrita por João Paulo
Charleaux) deste sociólogo que tem sido um dos
principais responsáveis pelo sucesso desta publicação.

Em diversos aspectos, esta última década também foi um sucesso para o movimento de direitos
humanos como um todo. A Declaração Universal dos
Direitos Humanos completou 60 anos recentemente,
novos tratados internacionais foram adotados e os
antigos, mas bons sistemas globais e regionais de
monitoramento estão em pleno funcionamento, apesar das críticas em relação à sua eﬁcácia e as tentativas por parte dos Estados de coibir seus poderes. A
partir de uma perspectiva estratégica, continuamos a
usar, com certo sucesso, advocacy, litígio estratégico
e estratégias de nomear e envergonhar (‘naming and
shaming’) como nossas principais ferramentas de mudança. Além disso, continuamos a cultivar parcerias
entre as organizações que classiﬁcamos como locais,
nacionais e internacionais dentro do movimento.
No entanto, as coordenadas políticas e geográﬁcas, nas quais o movimento global de direitos humanos tem operado, têm sofrido profundas alterações.
Ao longo da última década, presenciamos a tomada
das ruas por centenas de milhares de pessoas para
protestar contra injustiças sociais e políticas. Vimos
também as potências emergentes do Sul desempenharem um papel cada vez mais inﬂuente na deﬁnição
da agenda global de direitos humanos. Ademais, nos
últimos dez anos temos visto o rápido crescimento
das redes sociais como ferramenta de mobilização
e como um fórum privilegiado para o compartilhamento de informações políticas entre os usuários.

Em outras palavras, a Revista publica seu 20°/
número em um cenário bastante diferente daquele de
dez anos atrás. Os protestos que recentemente encheram as ruas de muitos países ao redor do mundo,
por exemplo, não foram organizados por movimentos
sociais tradicionais, nem por sindicatos ou ONGs de
direitos humanos, e as demandas das pessoas foram
frequentemente expressas em termos de justiça social e não de direitos. Isto quer dizer que os direitos
humanos não são mais vistos como uma linguagem
eﬁcaz à produção de mudança social? Ou que as organizações de direitos humanos têm perdido parte
de sua capacidade de representar os cidadãos injustiçados? As próprias potências emergentes, apesar de sua inﬂuência internacional recém-adquirida,
diﬁcilmente foram capazes - ou tiveram vontade de assumir posições que diferem substancialmente
daquelas adotadas pelas potências “tradicionais”.
Como e onde as organizações de direitos humanos
defendem mudanças? As ONGs sediadas no Sul estão em uma posição privilegiada para fazer isso? As
ONGs com sede nas potências emergentes também
têm ganhando inﬂuência em fóruns internacionais?
Precisamente com o intuito de reﬂetir sobre estas e outras questões prementes, os editores da SUR
decidiram contar, no presente 20° número, com a
ajuda de mais de 50 ativistas de direitos humanos de
renome e acadêmicos de 18 países, do Equador ao
Nepal, da China aos EUA. Pedimos que eles reﬂetissem sobre o que consideramos algumas das questões
mais urgentes e relevantes enfrentadas pelo movimento global de direitos humanos na atualidade: 1.
Quem representamos? 2. Como podemos combinar
questões urgentes com impactos a longo prazo? 3.
Os direitos humanos ainda são uma linguagem eﬁcaz
à produção de mudança social? 4. Como as novas
tecnologias de informação e comunicação têm inﬂuenciado o ativismo? 5. Quais são os desaﬁos de trabalhar internacionalmente a partir do Sul?
O resultado, que agora você tem em suas mãos, é
um mapa para o movimento global de direitos humanos no século 21 - que oferece um ponto de vista excepcional do qual é possível observar onde o movimento
está na atualidade e para onde ele está caminhando.
A primeira parada neste roteiro é uma reﬂexão sobre
essas questões por parte dos diretores fundadores da
Conectas Direitos Humanos, Oscar Vilhena Vieira e

Malak El-Chichini Poppovic. O roteiro continua sua
jornada e inclui entrevistas e artigos, ambos fornecendo análises em profundidade sobre as questões de direitos humanos, bem como notas de campo, descrições
mais personalizadas de experiências de trabalho com
direitos humanos, que organizamos em seis categorias,
embora a maioria delas poderia, sem dúvida, ser alocada em mais de uma categoria:
Linguagem. Nesta seção, incluímos artigos que
reﬂetem sobre a questão se os direitos humanos como utopia, normas e instituições - ainda são eﬁcazes à produção de mudanças sociais. Nesta seção,
as contribuições variam de análises sobre os direitos
humanos como uma linguagem à mudança (Stephen Hopgood e Paulo Sérgio Pinheiro), pesquisas
empíricas sobre o uso da linguagem de direitos humanos para articular queixas em grandes protestos
recentes (Sara Burke), a reﬂexões sobre o papel normativo e eﬁcácia das instituições internacionais de
direitos humanos (Raquel Rolnik, Vinodh Jaichand
e Emilio Álvarez Icaza). A seção também conta com
estudos sobre as tendências globais da evolução do
movimento (David Petrasek), desaﬁos à ênfase do
movimento na proteção do Estado de Direito (Kumi
Naidoo) e propostas estratégicas para melhor garantir um compromisso entre utopia e realismo em
relação aos direitos humanos (Samuel Moyn).
Temas. Nesta seção incluímos contribuições que
abordam temas especíﬁcos de direitos humanos de
um ponto de vista original e crítico. Quatro temas
foram analisados: poder econômico e responsabilidade coorporativa por violações de direitos humanos (Phil Bloomer, Janet Love e Gonzalo Berrón);
políticas sexuais e direitos LGBTI (Sonia Corrêa,
Gloria Careaga Pérez e Arvind Narrain); migração
(Diego Lorente Pérez de Eulate); e, por último,
justiça de transição (Clara Sandoval).
Perspectivas. Esta seção abrange temas especíﬁcos de cada país, principalmente notas de ativistas de
direitos humanos em campo. Essas contribuições vêm
de diversos locais como Angola (Maria Lúcia da Silveira), Brasil (Ana Valéria Araújo), Cuba (María-I.
Faguaga Iglesias), Indonésia (Haris Azhar), Moçambique (Salvador Nkamate) e Nepal (Mandira Sharma). Mas todas compartilham uma perspectiva crítica
sobre os direitos humanos, incluindo, por exemplo, uma
visão cética sobre a relação entre o litígio e a opin-

ião pública na África do Sul (Nicole Fritz), uma visão
provocativa sobre o futuro democrático da China e sua
relação com os direitos trabalhistas (Han Dongfang), e
uma análise instigante da dualidade Norte-Sul a partir
da Irlanda do Norte (Maggie Beirne).
Vozes. Nesta seção, os artigos abordam o cerne
da questão de quem o movimento mundial de direitos
humanos representa. Adrian Gurza Lavalle e Juana
Kweitel destacam a pluralização da representação
e formas inovadoras de responsabilização adotadas
por ONGs de direitos humanos. Outros autores estudam a pressão por mais representação ou uma voz
mais forte nos mecanismos internacionais de direitos
humanos (como no Sistema Interamericano, relatado por Mario Melo) e nas instituições de representação, como legislaturas nacionais (analisadas por
Pedro Abramovay e Heloisa Griggs). Por sua vez,
Chris Grove, bem como James Ron, David Crow e
Shannon Golden enfatizam, em suas contribuições,
a necessidade de um link entre as ONGs de direitos humanos e grupos de base, incluindo populações
economicamente desfavorecidas. Como contraponto,
Fateh Azzam questiona a necessidade dos ativistas
de direitos humanos representar alguém, discordando da crítica que as ONGs são excessivamente dependentes dos ﬁnanciadores. Por ﬁm, Mary Lawlor
e Andrew Anderson descrevem os esforços feitos por
uma organização do Norte para atender as necessidades dos defensores locais de direitos humanos
como eles, e mais ninguém, as deﬁnem.
Ferramentas. Nesta seção, os editores incluíram
contribuições que tratam dos instrumentos utilizados pelo movimento global de direitos humanos na
realização de seu trabalho. Isso inclui um debate sobre o papel da tecnologia na promoção de mudanças
(Mallika Dutt e Nadia Rasul, bem como Sopheap
Chak e Miguel Pulido Jiménez) e perspectivas sobre os desaﬁos das campanhas de direitos humanos,
o que é analisado de forma provocativa por Martin
Kirk e Fernand Alphen em suas respectivas contribuições. Outros artigos apontam à necessidade das
organizações serem mais fundamentadas em contextos locais, como observado por Ana Paula Hernández em relação ao México, por Louis Bickford no
que ele considera como uma convergência ao Centro
Global, e, por ﬁm, por Rochelle Jones, Sarah Rosenhek e Anna Turley em seu modelo de movimento de

apoio. Além disso, é destacado por Mary Kaldor que
as ONGs não são o mesmo que a sociedade civil,
propriamente dita. Ademais, ações de litígio e de
atuação internacional são analisadas criticamente
por Sandra Carvalho e Eduardo Baker tratando inclusive do dilema entre estratégias de longo e curto
prazo no sistema interamericano. Por ﬁm, Gastón
Chillier e Pétalla Brandão Timo analisam a cooperação Sul-Sul do ponto de vista de uma ONG nacional de direitos humanos na Argentina.
Multipolaridade. Nesta seção, os artigos desaﬁam
nossas formas de pensar sobre poder no mundo multipolar em que vivemos atualmente, com contribuições
dos diretores de algumas das maiores organizações
internacionais de direitos humanos de todo o mundo
com sede no Norte (Kenneth Roth e Salil Shetty) e no
Sul (Lucia Nader, César Rodríguez-Garavito, Dhananjayan Sriskandarajah e Mandeep Tiwana). Esta seção
também discute o que signiﬁca multipolaridade em
relação aos Estados (Emilie M. Hafner-Burton), organizações internacionais e da sociedade civil (Louise
Arbour) e empresas (Mark Malloch-Brown).
Conectas espera que este número fomente o debate sobre o futuro do movimento global de direitos
humanos no século 21, permitindo que ele se reinvente como é necessário para oferecer uma melhor
proteção aos direitos humanos no terreno.
Gostaríamos de enfatizar que este número
da Revista Sur só foi possível graças ao apoio da
Fundação Ford, Open Society Foundations, Oak
Foundation, Sigrid Rausing Trust, International Development Research Centre (IDRC, na sigla em inglês) e Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA, no original em inglês).
A Conectas Direitos Humanos é especialmente
grata pela colaboração dos autores e da equipe da
organização, especialmente de Laura Dauden, João
Paulo Brito e Laura Waisbich. Também gostaríamos
de agradecer a Maria Brant e Manoela Miklos por
conceber este número e pela a realização da maioria
das entrevistas, e a Thiago Amparo por se juntar à
equipe editorial e tornar este número possível. Por
ﬁm, mas não menos importante, somos extremamente gratos a Luz González por seu incansável trabalho de edição das contribuições recebidas, e a Ana
Cernov pela coordenação do processo editorial como
um todo. Obrigado a todos e todas!
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ENTREVISTA COM MARK MALLOCH-BROWN
“Hoje somos um mundo extremamente multipolar, mas não somente
composto por Estados-nação”
ENTREVISTA COM SALIL SHETTY
“Organizações de direitos humanos devem colocar mais o pé no chão”
ou como perdemos o bonde
ENTREVISTA COM LOUISE ARBOR
“A solidariedade Norte-Sul é fundamental”

MARK MALLOCH-BROWN
Mark Malloch-Brown foi ministro de Estado do Ministério das Relações
Exteriores do Reino Unido, cobrindo a África e a Ásia, e membro do gabinete
do Primeiro-Ministro Gordon Brown. Já atuou como Vice-Secretário-Geral
e Chefe de Gabinete da Organização das Nações Unidas (ONU), durante o
mandato de Kofi Annan. Por seis anos, foi administrador do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), liderando os esforços da
ONU na área de desenvolvimento em todo o mundo. Outras posições que ocupou foram as de
vice-presidente do Fundo de Investimentos de George Soros, bem como de seu Open Society
Institute (OSI), vice-presidente do Banco Mundial e principal parceiro internacional em
uma empresa de consultoria política. Iniciou sua carreira como jornalista na revista The
Economist.
Ele faz parte de inúmeros órgãos sem fins lucrativos e de consultoria. É membro da Câmara
dos Lordes e foi nomeado cavaleiro em 2007.
Nesta entrevista, Mark Malloch-Brown explica como começou a promover o conceito de
cooperação Sul-Sul no PNUD e, também, os limites de sua aplicação. Apesar do início
modesto, países como Índia, Brasil e África do Sul – com sua capacidade de concentrarse na política econômica global – têm ajudado a dar um novo impulso à cooperação SulSul. Malloch-Brown também discute a força da sociedade civil para propor uma agenda
de direitos humanos para a cooperação Sul-Sul. No final da entrevista, Malloch-Brown
também aborda o papel e possíveis espaços de atuação em um novo cenário multipolar.

***
Original em Inglês. Traduzido por Evandro Lisboa Freire.
Entrevista realizada em abril de 2014 por Maria Brant (Conectas Direitos Humanos).

Este artigo é publicado sob a licença de creative commons.
Este artigo está disponível online em <http://conectas.org/pt/acoes/sur>.
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ENTREVISTA

“HOJE SOMOS UM MUNDO EXTREMAMENTE
MULTIPOLAR, MAS NÃO SOMENTE COMPOSTO POR
ESTADOS-NAÇÃO”
Entrevista com Mark Malloch-Brown

Conectas Direitos Humanos: Como a questão da cooperação Sul-Sul mudou ao longo
do tempo?
Mark Malloch-Brown: Quando meus colegas e eu começamos a promover
a cooperação Sul-Sul no PNUD, ela era muito mais uma nova abordagem à
cooperação para o desenvolvimento. Havia, por exemplo, muito pouca assistência
técnica brasileira fora do Brasil. Trabalhei em um projeto sobre mídia social e
comportamento social envolvendo o Brasil e Moçambique. Era algo muito novo
para o Brasil, na época, ver-se envolvido nesse trabalho. Duas coisas mudaram
desde então. Em primeiro lugar, países como Brasil, Índia e, principalmente, a
China tornaram-se grandes doadores. E, em segundo lugar, os laços econômicos
Sul-Sul tornaram-se radicalmente maiores e melhores, particularmente para
um produtor de commodities como o Brasil e outros países do Sul. Esses fatores
ultrapassaram as origens modestas que vislumbrei quando eu estava no PNUD.
Mudanças no padrão de economia política global fizeram com que a cooperação
Sul-Sul se tornasse uma parte muito mais normal da agenda de desenvolvimento.

Conectas: Você poderia dar exemplos de onde a cooperação Sul-Sul tem e não tem
funcionado bem?
M.M.: Pode-se pensar na cooperação entre governos ou na cooperação entre
cidadãos. Acredito que a cooperação entre governos tem tido um impacto limitado.
Obviamente, quando países como Brasil, África do Sul e Índia compartilham
orientações em nível de políticas, isso é útil – sua experiência em políticas mostrase muito mais semelhante do que quando comparamos a experiência dos países
do Norte à dos países do Sul. Porém, igualmente, seu impacto pode ser bastante
limitado. O diálogo sobre as políticas ainda tende a ficar nas mãos dos grandes
bilaterais, ou dos bancos de desenvolvimento internacionais, como o Banco
Mundial ou o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O impacto tem sido
maior na cooperação Sul-Sul em termos da colaboração entre sociedades civis.
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Na verdade, o valor da cooperação Sul-Sul entre cidadãos é, em muitos aspectos,
muito maior. Há a faísca de uma reconhecida experiência comum. O que talvez
seja mais notável acerca dessa colaboração entre cidadãos não é uma colaboração
estritamente entre ONGs, ou entre entidades sem fins lucrativos. Também há uma
grande quantidade de empresas do setor privado envolvidas. Você observa, por
exemplo, empresas multinacionais ou internacionais de origem indiana, brasileira
ou chinesa envolvendo-se em projetos de agricultura, infraestrutura e energia em
outros países em desenvolvimento. Isso resulta em uma significativa transferência
de know-how e experiência. Eu, por exemplo, presido uma empresa social voltada
ao agronegócio em Gana na qual os gerentes de nível médio são brasileiros. Na
África Ocidental, há um interesse cada vez maior nas técnicas brasileiras de cultivo
de arroz, devido à sua evidente relevância para as condições agrícolas da África
Ocidental, em termos de solos, água etc. Portanto, é esse aspecto interpessoal de
cooperação Sul-Sul, provavelmente, produz os resultados mais marcantes.

Conectas: Você falou acerca das empresas do Sul Global e sobre como houve uma distribuição
positiva de know-how e expertise. No entanto, algumas dessas grandes empresas do Sul
foram fortemente criticadas pela sociedade civil, porque vêm fazendo exatamente o que outras
multinacionais do Norte fazem em outros países do Sul. Como você acha que os defensores
de direitos humanos podem enfrentar as violações causadas por agentes não estatais? A
linguagem de direitos humanos é suficiente ou ela se mostra desatualizada agora que alguns
dos principais violadores de direitos humanos não são mais os Estados?
M.M.: A linguagem de direitos humanos, sem dúvida, precisa ser repensada
e reposicionada por esse motivo. Uma razão pela qual a cooperação Sul-Sul
entre Estados tem sido decepcionante é o fato de que os Estados do Sul não
estão dispostos a incluir uma dimensão de direitos humanos em sua parceria de
desenvolvimento com outros países. Por exemplo, um país como o Brasil mostra-se
muito menos disposto que um país como a Noruega a levantar questões relativas
aos direitos humanos quando presta assistência a um país africano. Esse problema
é agravado quando diversas empresas que vêm entrando nos mercados do Sul
operam com a experiência de desenvolvimento derivada de sua origem indiana ou
brasileira, em especial a disponibilidade de mão de obra barata. Com frequência,
isso constitui um problema em que o trabalho é baseado em mão de obra migrante
e a força de trabalho não desfruta de alto grau de proteção aos direitos humanos.
Esse é o outro lado, desagradável, da importação de experiência relevante. Embora
relevante, essa experiência é desprovida do tipo de proteção e dos pressupostos
baseados em direitos que se observa no pensamento de desenvolvimento do Norte.
Há um problema autêntico aqui. Isso significa que os defensores de direitos
humanos precisam reconstruir o que vêm fazendo? Sem dúvida, eles precisam
ampliar seu trabalho e envolver-se em uma discussão muito mais profunda sobre
a agenda econômica e social. É necessário que haja valorização e reconhecimento
dos trade-offs – as empresas que chegam podem trazer produtos e modos de vida
que não existiam no local. Igualmente, no entanto, pode haver perda de direitos
políticos e más condições de trabalho. O defensor de direitos humanos precisa
focar bastante isso. Muitas vezes, perde-se em ambos os sentidos porque não se
dedica atenção suficiente às questões econômicas e sociais e, também, porque o
foco recai seguidas vezes sobre o Estado como o perseguidor, e não o empregador
corporativo. Essa é uma nova lente, e ela tem muito mais coisas diante de si.
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Conectas: Qual você acha que poderia ser o papel de instituições como o G-8, o G-20
e o Fórum Econômico Mundial na proteção aos direitos humanos?
M.M.: Acredito que elas assumem um papel na promoção das normas, mas não
participam de forma alguma do monitoramento ou da execução dessas normas.
Elas são instituições empresariais com uma agenda comercial ou governamental.
Elas são, por natureza, propriedade de todos os seus membros. Como espaço
para diálogo acerca das normas, elas são úteis, mas como um novo tipo de rede
alternativa de respeito aos direitos humanos, elas não têm muito valor.

Conectas: Como você acha que as reclamações e exigências do Sul Global poderiam
ser ouvidas e incorporadas às políticas e atividades desses grupos? Ou você acha que
eles não são o lugar certo para que isso aconteça?
M.M.: Essas instituições são muitas vezes superestimadas por sua capacidade de
conduzir esse tipo de agenda. Pensemos no Fórum Econômico Mundial. Ele foi
levado em parte a adotar a preocupação com as questões de direitos humanos
como resposta competitiva ao Fórum Social Mundial. No entanto, uma vez que o
Fórum Social Mundial acabou perdendo seu impacto global, o Fórum Econômico
Mundial retomou uma agenda menos focada em direitos humanos. Apesar de
ainda se manter muito interessado em questões de desenvolvimento econômico,
e é extremamente importante nesse sentido, ele não tem qualquer voz real em
direitos humanos, e sequer desejaria isso.

Conectas: As instituições de direitos humanos do Sul ainda são financiadas por
instituições do Norte (OSI, Ford). O que você acha que isso significa para as
organizações do Sul Global? Como essas organizações do Sul poderiam influenciar
a agenda de seus financiadores do Norte?
M.M.: Esse é um tipo de problema positivo. Organizações como a O.S.F, de cujo
Conselho participo, e a Ford trabalham bastante para tentar e garantir que elas
entendam e sejam conscientes e receptivas a uma agenda do Sul. A OSI não se
considera americana e tenho certeza de que a Ford também não. Embora a OSI
tenha a maior parte do seu dinheiro e de seus membros nos EUA, ela tem focado,
de fato, a expansão de suas atividades para outros lugares e o estabelecimento de
uma rede de fundações em diversas partes do mundo. George Soros, seu fundador,
imigrou da Hungria durante o período comunista. Portanto, não há uma atenção
genuína às agendas do Sul. Embora isso não seja ideal e não substitua uma nova
geração de fundações do Sul, não se trata do maior problema. Essas organizações
desejam obter o máximo possível de credibilidade das ruas do Sul.

Conectas: Você acha que estamos vivendo em um mundo multipolar? Se estamos,
conceitos como o Norte e o Sul ainda são aplicáveis?
M.M.: Fazemos em grande medida parte de um mundo multipolar. Fazemos parte
de um mundo no qual há um punhado de países que podem projetar seu poder
político e militar no âmbito global – mas eles podem fazê-lo com muito menos
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eficácia do que faziam no passado. Quase toda situação requer parceiros regionais,
bem como parceiros globais, para ser resolvida. A solução para Síria precisa do Irã e
da Arábia Saudita tanto quanto dos EUA e da Rússia, por exemplo. Pode-se seguir
adiante e listar os agentes regionais e os mediadores políticos de determinados
conflitos ou situações. Hoje somos um mundo extremamente multipolar, mas
não somente composto por Estados-nação. O setor privado, a sociedade civil e
outros grupos também são detentores de poder nessa nova fórmula. Então, isso
torna o Norte-Sul uma divisão útil? Muito menos, hoje, do que costumava ser.
Mas, ainda assim, trata-se de um termo mais útil do que “Leste-Oeste”. Embora
o Norte e o Sul não constituam mais uma linha geográfica rigorosa que atravessa
o Equador e os oceanos, o fato é que existem desafios de desenvolvimento e
disparidades de renda que ainda são uma característica muito mais presente na
vida do Sul, ao passo que são menos marcantes na vida do Norte. Assim, ainda
existem algumas características definidoras úteis em relação a Norte e Sul, mas
você não pode mais utilizar esse modelo Norte-Sul como a única maneira de
agrupar os países do mundo. Há inúmeros outros fatores que nos permitem fazêlo – seja o âmbito internacional integrado, uma economia baseada no comércio,
de natureza democrática, orientada ao mercado, ou outro fator que você preferir.

Conectas: Você mencionou, quando falávamos sobre a cooperação Sul-Sul, e também
ligando ao que acabou de dizer, que parece que as novas potências ou novos polos têm
um papel mais importante na esfera internacional. O que você acha que isso significa
para os direitos humanos? Para o Brasil, a China, a Índia, a África do Sul, em termos
de suas preocupações com os direitos humanos, e como você acha que isso irá mudar?
M.M.: No curto prazo, trata-se de um déficit líquido, porque há países que
têm priorizado outras agendas acima da agenda de direitos humanos em termos
de seu envolvimento internacional. Porém, com o tempo, espero que isso leve
a uma maior apropriação e compromisso com a agenda de direitos humanos.
Felizmente, a agenda de direitos humanos escapará do rótulo de ser um conjunto
de preocupações do Norte imposto ao Sul. Uma economia política global mais
multipolar significa, em última instância, um sistema de cumprimento de direitos
humanos mais multipolar, também.
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