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Informe 02/2009 – Conferência de Revisão de Durban 
 
A Alta Comissária de Direitos Humanos, Navanathem Pillay está realizando consultas junto 
aos grupos regionais considerando a possibilidade de apresentar documento alternativo ao 
documento final ora negociado no Grupo de Trabalho Intersessional Intergovernamental 
(GTII), cujos trabalhos serão retomados na próxima semana (16.02) para finalização da 
primeira leitura. 
 
Como já comunicamos no informe anterior, as negociações conduzidas por Yury 
Boischenko (da missão da Rússia), não obstante os avanços da discussão, têm esbarrado em 
temas de difícil consenso como a difamação de religiões e Oriente Médio. Não obstante a 
declarada disposição construtiva da maioria das delegações, alguns países tem adotado 
postura maximalista (Paquistão, Organização da Conferência Islâmica/OIC,Irã e Síria), 
como estratégia negociadora. A União Européia/EU opõe-se a inclusão do tema de 
difamação no documento final e tem mostrado pouca flexibilidade quanto à inclusão do 
tema Oriente Médio. Segundo se soube, a resistência ao tema do Oriente Médio pela União 
Européia adviria, sobretudo do Reino Unido, Dinamarca, Países Baixos, Polônia e Romênia 
que, no entanto, estariam dispostos a aceitar linguagem contida na Declaração de Durban. 
A maior dificuldade residiria, portanto, no tema da difamação religiosa que não é 
mencionada na Declaração e no Plano de Ação de Durban. Corre entretanto, a informação 
de que a Dinamarca, Paises Baixos e Reino Unido estariam considerando a possibilidade de 
retirar-se do processo de revisão. 
 
Diante de tais rumores, a Alta Comissária encomendou ao secretariado a elaboração de 
documento alternativo. O documento teria sido coordenado pelo ex-representante do Egito 
no GTII  e atual chefe da seção de tratados de Direitos Humanos do Alto Comissariado de 
Direitos Humanos – Ibrahim Salama, que também tem atuado como relações públicas para 
a Conferência de Revisão. 
 
O documento preparado pelo secretariado, cujo teor integral ainda não foi dado a 
conhecimento, conteria propostas como: criação de um observatório sobre fenômenos 
racistas; estabelecimento de programa de cooperação técnica na área de combate ao 
racismo, sincronização dos mecanismos de seguimento de Durban; aumento da 
proeminência da Declaração e Programa de Ação de Durban nos procedimentos da Revisão 
Periódica Universal; desenvolvimento de instrumentos adicionais de políticas públicas; 
desenvolvimento de indicadores sobre discriminação; proposta do CERD de elaboração de 
protocolo adicional à Convenção Internacional para eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Racial (1995). 
 
Caso as negociações da próxima semana não venham a se desenvolver a contento, a Alta 
Comissária estaria considerando apresentar o papel alternativo no dia 20 de fevereiro. Com 
isso, a Alta Comissária pretenderia desencorajar eventual retirada do processo negociador 
da Dinamarca, Países Baixos e Reino Unido, particularmente refratários ao tema da 
difamação de religiões e evitar colapso maior que desencorajaria eventual “re-
engajamento” dos EUA no processo. Segundo comentários da própria Alta Comissária esse  
assunto será tratado nos próximos dias no Departamento de Estado Americano e Hillary 
Clinton deverá estabelecer uma linha de ação.  
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O Grupo da América Latina e Caribe/GRULAC coordenado pelo Embaixador do Chile, 
considerou prematuro a apresentação de outro documento neste momento das negociações. 
Consideraram ainda, que os temas nele contido não levariam a contento as discussões em 
curso que são bastante mais pertinentes. O novo documento dificilmente seria aceito na 
atual fase de negociação, o que levaria a um enfraquecimento da própria autoridade da Alta 
Comissária, revertendo-se em efeitos altamente negativos ao processo de revisão. 
 
A apresentação desse novo documento poderá ocorrer somente se na eventualidade ocorrer  
um efetivo impasse e na total  ausência de uma iniciativa negociadora dos membros. O 
GRULAC considera importante permitir que as negociações conduzidas pelo facilitador 
russo se esgotem e no mais curto prazo possível, conviria encontrar autoridade para presidir 
os trabalhos e capaz de desempenhar papel catalisador. 
 
O GRULAC em reunião informal reafirmou o compromisso de manter uma postura 
positiva e construtiva considerando o interesse que a região tem no processo, e a 
manutenção da agenda de trabalho Durban definida no documento regional. Quanto a 
retirada dos países o GRULAC considera que tal ato enfraqueceria mais o processo e  
encarregou o Embaixador do Chile coordenador do grupo que solicitasse a Alta Comissária 
que transmita aos representantes destes países as conseqüências negativas para o Sistema 
Multilateral de Direitos Humanos em Geral e para o Conselho de Direitos Humanos em 
particular, que resultariam dessa decisão extemporânea que poderia precipitar a derrocada 
do processo negociador de Durban.    
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