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- O processo que leva à criação da Organização das Nações Unidas

começa ainda durante a Segunda Guerra Mundial.

- Em 1º de janeiro de 1942 tem-se a assinatura da chamada “Declaração

das Nações Unidas”.

- Neste documento, 26 Estados firmam seu compromisso em defesa da

vida, da liberdade, da independência e da liberdade de culto, bem

como em preservar a justiça e os direitos humanos.
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- Em 1943, representantes dos EUA, Reino Unido e URSS, reunidos na

Conferência de Moscou, declaram a necessidade de estabelecer o mais

rapidamente possível, uma Organização Internacional fundada no princípio

de uma igual soberania de todos os Estados pacíficos, organização de que

poderão ser membros todos esses Estados pacíficos, grandes e pequenos, a

fim de assegurar a manutenção da paz e da segurança internacional (art. 4º,

Declaração de Moscou).
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- Em 1944, na Conferência de Dumbarton Oaks, a estrutura da futura

organização começa a ser delineada.

- A proteção dos direitos humanos e a criação do Conselho Econômico

e Social já constavam do esboço discutido.

- Foram realizadas diversas conferências em 1945 (Yalta, São Francisco e

outras) e a Carta da ONU entrou em vigor, oficialmente, em

24/10/1945.
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- Art. 3º da Carta: ”os Membros originais das Nações Unidas serão os

Estados que, tendo participado da Conferência das Nações Unidas

sobre a Organização Internacional, realizada em São Francisco, ou,

tendo assinado previamente a Declaração das Nações Unidas, de 1º de

janeiro de 1942, assinarem a presente Carta, e a ratificarem, de acordo

com o Artigo 110”
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- A Carta da ONU menciona sete vezes a expressão “direitos humanos”,

colocando-a, inclusive, como um dos propósitos da organização.

- É dever de todo Estado-membro “promover e estimular o respeito aos

direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem

distinção de raça, sexo, língua ou religião” (art. 1º, 3 Carta).
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- A Organização das Nações possui seis órgãos principais e, além

destes, podem ser criados órgãos subsidiários.

- Além destes, há uma série de agências especializadas e outras

organizações internacionais que trabalham em cooperação, como a

OIT, a UNESCO, OMS, UNICEF e outras.
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- Além da Assembleia Geral e da Corte Internacional de Justiça, os

outros órgãos são o Conselho de Segurança, o Secretariado, o

Conselho Econômico e Social e o Conselho de Tutela, que está

desativado.

- Secretário-Geral: sendo o principal funcionário da ONU, pode influir

na agenda internacional sobre o tema e chamar a atenção de órgãos

da ONU para temas de direitos humanos.



Carta da ONU

- Conselho de Segurança: não tem atribuição direta na proteção de direitos

humanos mas, como órgão executivo, tem a principal responsabilidade na

manutenção da paz e segurança internacionais.

- O CS já decidiu pelo uso de forças militares para o envio de ajuda

humanitária e criou, por resolução, tribunais ad hoc para o julgamento de

responsáveis por sérias violações de direitos humanos em Ruanda e na ex-

Iugoslávia.
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- Conselho Econômico e Social: tem atribuições bastante amplas, que

incluem a proteção de direitos humanos.

- O CES/ECOSOC pode fazer recomendações à Assembleia Geral, aos

Estados-Membros da ONU e às Agências especializadas.

- Pode preparar drafts de convenções e convocar conferências

internacionais.




