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De utopia universalista no final do século XX a alvo
de preconceito do cidadão comum e do escárnio dos que
o vilipendiam como “direito de bandido” nas primeiras
décadas do século XXI, os direitos humanos se encontram
atualmente numa encruzilhada de incompreensões:
à esquerda do espectro político, os defensores ferrenhos de
um multiculturalismo essencialista de extração anglo-saxã
os subordinam, em nome da “tolerância”, aos “direitos
das culturas” ou “das minorias”. À direita, os sempre adeptos
da necessidade de uma doutrina qualquer de segurança
nacional para nos proteger de nossos inimigos reais ou
inventados, internos e externos – os subversivos de ontem,
os terroristas de hoje – preconizam o combate à violência
de origem política ou criminosa por meio de uma ainda
maior violência sancionada pelo Estado. Daí ser mais
do que oportuna a publicação pela editora Perspectiva
deste ponderado, fundamentado e refletido apelo,
É PRECISO SALVAR OS DIREITOS HUMANOS!,
que é também uma advertência do notável especialista e
ativista, o diplomata brasileiro José Augusto LindgrenAlves. É PRECISO SALVAR OS DIREITOS HUMANOS! merece
e precisa ser lido e discutido por todos que precisam e
merecem um país e um mundo mais justo e digno, e que
percebem que sem a garantia de um mínimo denominador
comum de nossa dignidade como pessoa, em qualquer lugar
e a todo tempo, não nos tornamos nem mais livres nem
mais seguros, e sim mais pobres, mais selvagens, menos
direitos e menos humanos.
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sobre população (1994), de Copenhague,
sobre desenvolvimento social, de Pequim
(Beijing, 1995), sobre a mulher, de
Istambul (1996), sobre assentamentos
humanos. Depois, como delegado,
participou também da Conferência de
Durban, de 2001, sobre a discriminaçao
racial, e da Conferência de Revisão
de Durban, em Genebra, de 2011. Foi
Coordenador Nacional Para Aliança de
Civilizações das Nações Unidas, de 2008
a 2010. Exerceu a função de Secretário
Executivo do Instituto de Políticas
Públicas de Direitos Humanos do
Mercosul, em Buenos Aires, de janeiro
de 2017 a fevereiro de 2018.
Sua tese no Curso de Altos Estudos
do Instituto Rio-Branco, defendida
em 1989, discorreu sobre “As Nações
Unidas e os Direitos Humanos”. Desde
então nunca mais abandonou o tema,
tendo escrito incessantemente artigos
e livros e proferido conferências sobre
o assunto, no Brasil e no exterior. Foi
embaixador em Sófia (Bulgária, 20022006), Budapeste (Hungria, 2006-2008),
Sarajevo (Bósnia e Herzegovina, 2011 a
2015), assim como cônsul-geral em São
Francisco (Estados Unidos, 2006-2002) e
Barcelona (Espanha, 2015-2016). É autor
de Os Direitos Humanos Como Tema
Global (Perspectiva, 1994), A Arquitetura
Internacional dos Direitos Humanos (FTD,
1997); Relações Internacionais e Temas
Sociais: A Década das Conferências
(Funag, 2001), Os Direitos Humanos na
Pós-Modernidade (Perspectiva, 2005),
Viagens no Multiculturalismo: O Comitê
Para a Eliminação da Discriminação
Racial, das Nações Unidas, e Seu
Funcionamento (Funag, 2010) e Os Novos
Bálcãs (Funag, 2013).
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Diplomata, aposentado em nível de
embaixador. Tem mais de trinta anos
dedicados aos direitos humanos, assunto
em que começou a trabalhar quando era
conselheiro da Missão do Brasil junto às
Nações Unidas, em Nova York, em 1985.
Desde então participou como delegado
das reuniões da então Comissão
dos Direitos Humanos, até 1996, em
Genebra, e como membro, a título
pessoal, da antiga Subcomissão Sobre
Prevenção da Discriminaçao e Proteção
das Minorias, de 1994 a 1996. Eleito
e reeleito quatro vezes pelos
Estados-partes da respectiva convenção,
foi membro (perito independente),
de 2002 a 2017, do Comitê Para a
Eliminação da Discriminação Racial –
Cerd, nas Nações Unidas, em Genebra.
Ex-chefe da Divisão das Nações Unidas
do Ministério das Relações Exteriores,
em Brasília, de 1999 a 2005, e primeiro
diretor geral do Departamento de
Direitos Humanos e Temas Sociais
do mesmo ministério (1995-1996),
preparou e coordenou como delegado a
participação do Brasil nas Conferências
Mundiais da década de 1990: de Viena,
sobre direitos humanos (1993), do Cairo,
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