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CONFERÊNCIA DE REVISÃO DE DURBAN 
 

1º Informe 2009 sobre as negociações da proposta do Documento Final  
Conferência de Revisão de Durban 

 
 
1. A Segunda Sessão do Grupo de Trabalho Intersessional Intergovernamental (GTII) realizou-se 
de 19 a 23 de janeiro do corrente, conforme estabelecido pelo plano de trabalho proposto pelo 
presidente do grupo de trabalho, Conselheiro Yury Boischenko, da Missão Permanente da Rússia.  
 
2. O documento de trabalho foi o resultado de contatos com os coordenadores regionais e 
consultas informais para tornar o texto que saiu da 1ª Sessão do GTII em novembro de 2008 
(compilação das 2 Conferências Regionais (América Latina/Caribe e África) e os documentos 
apresentados pelas demais regiões). Por serem considerados de mais facil negociação, 
inicialmente foram discutidas as seções 2, 3 e 4 que tratavam respectivamente, de:  
 

• Avaliação da efetividade dos mecanismos de seguimento de Durban  e outros 
mecanismos que lidam com as questões do racismo, da discriminação racial, da 
xenofobia e intolerâncias correlatas a fim de melhorá-los;` 

• Promoção da ratificação universal e da implementação da Convenção 
Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial e 
consideração apropriada das recomendações do CERD;  

• Identificação e compartilhamento de melhores práticas alcançadas nos níveis 
nacional, regional e internacional na luta contra o racismo, a discriminação racial, 
a Xenofobia e Intolerâncias correlatas.  

 
3. Ainda que as discussões tenham ocorrido de maneira mais lenta que o esperado pelo presidente 
da GTII, em razão de persistirem divergências com relação ao texto, as percepções iniciais 
compartilhada é a de que as delegações se mostraram mais flexíveis. Não obstante, foi necessária 
a designação de diplomatas da delegação do México e do Senegal para facilitarem as negociações 
dos textos da Seção 2 e 4. 
 
4. Entre as referidas seções, a 2 se mostrou mais complicada em razão do posicionamento da 
União Européia (UE) que pretendia restringir a atuação dos mecanismos de revisão de 
DURBAN, e em alguns casos, aboli-los. A UE argumenta que há proliferação de tais 
mecanismos, e que os considera ineficientes. Por outro lado, os países em desenvolvimento, ainda 
que reconheçam que tais mecanismos possuem deficiências e que existe a necessidade de que 
sejam aprimorados, argumentam possuírem mandatos importantes para o cumprimento da 
Declaração e do Plano de Ação de DURBAN (DPPA) e que, portanto, devem ser mantidos. A 
extinção dos referidos mecanismos representaria retrocesso com relação aos compromissos 
acordados em DURBAN.  Durante as discussões o Brasil vocalizou o apoio à manutenção dos 
mecanismos de seguimento de DURBAN, salientando a importância de seus respectivos 
mandatos. Reconhecendo, no entanto, a necessidade de imprimir maior coerência, eficiência e 
visibilidade às suas ações. Tal argumentação foi compartilhada por outras delegações do 
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GRULAC, da África e da Ásia. A delegação brasileira propôs ademais, a supressão do termo 
“proliferação”, proposto pela UE, relativo aos mecanismos de seguimento, bem como a 
eliminação do parágrafo 114, (que recomenda a extinção de dois mecanismos), tal proposta foi 
igualmente defendida pela África do Sul (em nome do Grupo Africano), além da Nigéria, Síria, 
Argélia, Marrocos, Irã, Angola e Cuba.  Em razão das referidas divergências, os 18 parágrafos da 
seção 2 permanecem abertos, para serem discutidos posteriormente. O Diplomata da delegação 
do México ficou encarregado de facilitar as negociações. 
 
5. As negociações da seção 3 transcorreram de maneira mais fluída, foi possível aprovar os 
parágrafos relativos à preparação de relatórios (129 a 135). A principal divergência refere-se ao 
alcance das normas contidas na Convenção Internacional para Eliminação da Discriminação 
Racial (ICERD) e a necessidade de normas complementares de proteção, às quais a UE se opõe, 
mas que são defendidas pelo Grupo Africano. Persistiram as dificuldades com a linguagem 
apresentada pela UE ao primeiro parágrafo da seção 3 (parágrafo 121) no sentido de afirmar que 
o ICERD é a base legal internacional suficiente (única) para erradicar o racismo, a delegação 
brasileira propôs a utilização da linguagem contida no DDPA, que considera o ICERD o principal 
instrumento internacional. A proposta do Brasil foi secundada pela África do Sul, Irã, Paquistão, 
Cuba e Índia. 
 
6. Na seção 4, a declaração brasileira coordenou-se com o GRULAC com vistas a garantir o 
objetivo de que os exemplos de boas práticas possam servir de base a ações de cooperação 
internacional. O grupo logrou aprovar três sugestões de alteração de parágrafos sobre boas 
práticas. A primeira reafirma a necessidade de instituições e legislações nacionais para eliminar a 
discriminação racial. A segunda refere-se à importância da cooperação internacional para replicar 
e compartilhar boas práticas. A terceira dá ênfase à manutenção e a atualização de site eletrônico 
contido na página eletrônica do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, 
no qual serão listados os exemplos de boas práticas, em substituição ao anexo à seção 4 que 
estava no Documento da Conferência Regional da América Latina e Caribe. Tal proposta atende 
satisfatoriamente aos interesses do GRULAC de divulgar seus exemplos de boas práticas e 
permitir que sirvam de base a ações de cooperação internacional. 
 
7. Embora as três sessões descritas tenham sido consideradas as mais fáceis, as negociações do 
documento final nos primeiros dias de discussão pareciam apontar para um trabalho mais 
construtivo do que o esperado por muitos delegados. Em que pese à atuação da União Européia 
no sentido de restringir a proteção oferecida pelo documento, quando se compara com a Segunda 
Sessão Substantiva, realizada em outubro de 2008. De maneira geral, as delegações procuraram 
manter postura mais flexíveis a fim de viabilizar o bom andamento das discussões. Em algumas 
situações de impasse, a delegação brasileira recorreu, assim como outros países ao texto da 
Declaração e do Plano de Ação de Durban, assim como ao ICERD, ou outros documentos 
internacionais já ratificados pelos Estados, o que permitiu alcançar linguagem consensual. 
Cumpre destacar que, por instâncias do Brasil, de acordo com o solicitado pela Sociedade Civil, o 
GRULAC tem mantido estreita coordenação o que tem permitido avançar propostas conjuntas 
com êxito.  
 
8. Em continuidade, às negociações do Documento Final da Conferência de Revisão de Durban, o 
GTII iniciou as discussões relativas às seções 1 e 5. Consideradas de mais difícil negociação, em 
razão da sensibilidade política suscitada por alguns dos temas, as referidas 
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seções tratam,respectivamente: 
• da revisão dos avanços e avaliação da implementação da Declaração e do Plano de Ação 

de Durban por todos os atores relevantes nos níveis nacional, regional e internacional, 
incluindo a avaliação de manifestações contemporâneas de racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerâncias correlatas; e 

• da identificação de medidas e iniciativas futuras em todos os níveis para combater e 
eliminar todas as manifestações de racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerâncias correlatas, para estimular a implementação da Declaração e do Plano de 
Ação de Durban e tratar dos desafios e impedimentos, à luz dos desenvolvimentos desde 
sua adoção em 2001. 

 
9. Como esperado as negociações das Seções 1 e 5 mostraram-se mais complexas que as das 
Seções 2, 3 e 4, visto iniciar-se a discussão substantiva de dois dos assuntos de maior 
sensibilidade no Processo de Revisão de Durban – “difamação de religiões” e “Oriente Médio”. 
Poucos parágrafos foram adotados e, confirmando as expectativas do Grupo, menos da metade 
dos parágrafos de documento final foram discutidos. 
 
10. Durante a discussão dos parágrafos relativos à difamação de religiões, a União Européia 
afirmou que o tema, que não consta no documento da Conferência de 2001, não será aceito pelo 
bloco. A UE afirma ademais que o conceito de difamação, não tem base jurídica internacional em 
razão de ser o indivíduo o sujeito de direitos humanos e não a religião, e se contradiz com a 
liberdade de expressão. Mais exaltado, o delegado do Reino Unido chegou mesmo a asseverar 
que a inclusão do tema nas discussões preparatórias à Conferência de Revisão de Durban poderia 
colocar em risco a própria Conferência. Vários países da OIC (Países Islâmicos), em particular 
Paquistão, Irã e Síria, defenderam veementemente a manutenção do tema no documento final. 
Nenhum parágrafo referente ao assunto foi adotado, postergando, assim, a discussão para futura 
reunião do GTII. 
 
11. Outros parágrafos que apresentaram impasse nas negociações foram os relativos ao 
Holocausto e ao Oriente Médio. Enquanto a União Européia propôs a inclusão de novo parágrafo 
sobre o tema do Holocausto, delegações da OIC e do Grupo Africano defenderam a manutenção 
da linguagem presente na Declaração e no Programa de Ação de Durban.  Quanto aos parágrafos 
sobre o Oriente Médio, e sobre a Palestina em particular, a União Européia argumentou que a 
Conferência de Revisão de Durban não constituía foro adequado para discutir o tema e que o 
Documento Final não deveria singularizar a situação de países. A UE objetou todos os parágrafos 
relativos ao tema e recusou-se a debatê-los. As delegações da OIC e do Grupo Africano 
contrapuseram-se a esse posicionamento. Referiram-se ao parágrafo relativo ao Holocausto que, a 
seu ver, também singularizaria uma situação e que a Conferência de Revisão de Durban não pode 
renegociar a Declaração e o Plano de Ação de Durban, que contêm parágrafos sobre Oriente 
Médio. As delegações do Irã e, sobretudo, da Síria foram as mais vocais quando da discussão do 
tema e chegaram a propor a inclusão de novos parágrafos. De maneira discreta, a delegação da 
Palestina buscou demonstrar postura flexível e construtiva. Ante a ausência de ânimo negociador, 
as discussões foram postergadas e nenhum parágrafo foi adotado. 
 
12. Durante as negociações, os países do GRULAC atuaram em coordenação, sobretudo por 
instâncias do Brasil. Tal feito permitiu avançar propostas conjuntas. A título de exemplo, o grupo 
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propôs modificação do parágrafo 35, que faz referência a ações afirmativas, bem como propôs a 
inclusão ou modificação de parágrafos relativos a temas de importância para a região, como afro-
descendentes, populações indígenas e migrantes (solicitação feita pela sociedade civil através de 
e-mails em resposta ao documento encaminhado) . O GRULAC voltará a reunir-se em fevereiro 
para divisar estratégias para as próximas etapas de negociação bem como para acordar novas 
propostas de linguagem conjunta. 
 
13. As negociações como já foi dito anteriormente foi obstaculizada em diversos momentos, 
transparece, no entanto, postura mais construtiva das delegações. Em comparação à Segunda 
Sessão Substantiva do Comitê Preparatório, a UE tem-se mostrado mais aberta ao diálogo, talvez 
em razão da mudança da presidência do bloco da França para a República Tcheca. Tal avaliação 
é compartilhada por outras delegações do GRULAC 
 
14. Há espaço para maior coerência e coordenação das ações do GRULAC. Isso facilitaria não 
apenas a adoção de parágrafos de interesse da região, mas também poderia contribuir para o 
melhor andamento do processo de revisão de Durban, tendo presente o posicionamento 
construtivo e moderado que o bloco costuma ter nos foro de direitos humanos. Em conversa com 
a delegação brasileira ao final da sessão, o presidente do GTII, Yury Boischenko, da Missão 
Permanente da Rússia, elogiou a participação construtiva da delegação brasileira e ressaltou que 
o Brasil e o GRULAC têm muito a contribuir, tanto em substância, como para o espírito da 
Conferência. 
 
15. Considerando as dificuldades nas negociações foi agendada pelo presidente do GTII  
consultas informais em Genebra de 16 a 19 de fevereiro para avançar no processo de finalização 
da proposta de Documento Final da Conferência de Revisão de Durban. Assim sendo, estamos 
mais uma vez encaminhando o documento de trabalho para que sejam enviadas sugestões para 
subsidiar o trabalho da delegação brasileira pelos interessados da Sociedade Civil para o e-mail: 
magali.naves@planalto.gov.br 
 
16. O governo brasileiro em continuidade ao processo realizado juntamente com a Sociedade 
Civil pretende em data a ser comunicada realizar reunião com representantes da Sociedade Civil 
Brasileira para estudarmos o documento de avaliação mais finalizado e a posição do Governo 
Brasileiro para a Conferência de Avaliação em Abril.  
  
17. Quanto ao fórum da Sociedade Civil anterior a Conferência de Revisão,  – considerando todas 
as dificuldades mencionadas desde o início do processo continua em debate e maiores 
informações inclusive sobre a participação na Conferência Oficial podem ser obtidas através do 
site do Alto Comissariado de Direitos Humanos nas Nações Unidas:  
www.un.org/spanish/durbanreview2009 
 

Assessoria Internacional 
SEPPIR – 09.02.2009 


