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(14 Setembro - 6 Outubro 2020) 
Item 3 - Debate Geral 

 
Implementação do Programa Mundial para Educação em Direitos Humanos no Brasil 

 
Senhora Presidente, 

O Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos gostaria de parabenizar a Alta            
Comissária por esta avaliação da terceira fase do Programa Mundial para a EDH.  

O IDDH, uma ONG brasileira que promove a EDH há 16 anos e que faz parte do NGO                  
Working Group of HRE and Learning, gostaria de parabenizar o Brasil pela sua entrada na Platform                
for HRE and Learning deste Conselho e pelo envio do atual relatório, uma vez que não enviou o                  
midterm em 2017. 

Infelizmente, estamos aqui hoje para dizer que as políticas de EDH não são mais prioridades               
dentro do país, infelizmente. O Brasil mencionou no relatório políticas que foram esvaziadas ou              
extintas de 2019 para cá, como disse: 

1. Que a EDH está integrada nos currículos escolares do ensino básico, quando o debate sobre gênero                 
e orientação sexual foi retirado dos principais documentos nacionais de Educação; 

2. Em relação à educação superior, menciona o Pacto Universitário pela Promoção do Respeito à               
Diversidade, da Cultura da Paz e dos Direitos Humanos, quando este programa, que já contava com                
mais de 300 universidades, foi extinto em 2019;  

3. Sobre profissionais da mídia, menciona as Diretrizes para a EDH e um manual com os parâmetros                 
internacionais de direitos humanos para a liberdade de expressão, quando esses profissionais tem sido              
repetidamente atacados pelo Presidente, Ministros e membros de sua família. 

Concluímos afirmando, como o Relator Especial Sr. Tuncak tratou em seu relatório, que             
nosso país está vivendo um grande retrocesso em relação aos direitos humanos em geral e que as                 
expectativas para o futuro da EDH não são as melhores. Obrigada. 

Entregue: Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos - IDDH 
Co-patrocínio: Themis – Gênero, Justiça e Direitos Humanos; Center for Justice and International             
Law - CEJIL; Justiça Global. 
Apoio: Artigo 19; Campanha Nacional pelo Direito à Educação; Articulação para o Monitoramento             
dos Direitos Humanos no Brasil; CLADEM Brasil; Plataforma Dhesca; Ação Educativa; Intervozes. 

 


