
Valerá a pena lutar pelos Direitos Humanos? Vale, sim, mesmo quando custa a 

nossa vida! 

 

O mundo vive um ciclo vicioso de violação de Direitos Humanos. Quase setenta anos após 

a Declaração Universal dos Direitos do Homem, os direitos humanos continuam a ser 

violados diariamente em todo o mundo. É imprescindível perceber-se que os direitos 

humanos não são definidos pela riqueza ou pela geografia de um país. Pelo contrário, são 

inerentes a toda e qualquer pessoa, em qualquer momento, independentemente de quem 

seja e de onde esteja, independentemente das ideologias e opiniões.  

A violação de um direito humano não se trata de uma mera fatalidade pessoal, é mais do 

que isso. É um sinal evidente de alarme que alerta para uma crise mundial que se faz sentir 

a cada dia que passa. No mundo em que vivemos impera a intolerância e a violência 

extrema. E aqueles que defendem os direitos humanos são, cada vez mais, alvo de ataques, 

repressão e intimidação.  

O mero acto de defender os direitos humanos e a justiça deveria ser um dever de todo e 

qualquer cidadão e não, como se verifica, um acto praticado apenas por aqueles que não se 

deixam intimidar nem vencer pelas constantes ameaças de que são alvo. Advogados, 

jornalistas e sindicalistas são, muitas vezes, os que mais sofrem consequências pela sua luta 

para defender os direitos e denunciar injustiças. E quem mais, se não o Estado, para os 

defender? Mas tal não sucede ou nem sempre sucede, vezes demais. Quantas vezes, a 

coberto de um anonimato ou de uma hipocrisia cobarde, são os próprios poderosos líderes 

governamentais que reprimem ou sancionam as violações dos mais básicos direitos 

humanos, que restringem a liberdade de expressão e se insurgem contra ou perseguem 

mesmo os activistas dos direitos humanos.  

Que futuro terá um Estado em que escritores são sequestrados, presos e torturados? Em 

que jornalistas são agredidos e abusados sexualmente? Em que os activistas são presos e 

mortos? É o combate corajoso das pessoas que cria e mantém a sanidade e a credibilidade 

das instituições contra algumas actividades menos próprias de alguns Estados. Os 

Governos deveriam existir para servir as pessoas e não para o contrário. As Pessoas deviam 

ser protegidas pelo Estado e não perseguidas pelos seus responsáveis. 

Os advogados, como agentes essenciais da administração da justiça, têm o dever de 

defender os direitos humanos e liberdades fundamentais reconhecidos pelo direito nacional 

e internacional. Devem defender os direitos humanos e denunciar qualquer violação dos 

mesmos. Têm por missão proteger e defender o mais indefeso dos cidadãos.  



Em contrapartida, tal como qualquer outro cidadão, têm os advogados o direito de ser 

respeitados e de não sofrerem represálias como consequência dos seus actos de defesa  dos 

indivíduos e da própria sociedade. Uma vez mais, tal não sucede. Em várias partes do 

mundo, advogados activistas defensores dos direitos fundamentais são postos à prova, 

perseguidos, postos de lado, presos arbitrariamente e mortos. O crime que cometem? 

Defesa do direito de defesa. As armas? As suas ideias e as suas palavras de construção de 

um mundo melhor e mais justo. 

Alexei Navalny é o exemplo de um advogado considerado por muitos a maior esperança 

para a oposição ao governo de Putin. A sua fama surgiu através do corajoso combate à 

corrupção. Denuncia as empresas estatais que desviam dinheiros públicos, participou 

sempre na linha da frente em todos os protestos contra fraudes nas eleições parlamentares 

da Rússia e apelidou mesmo um partido de partido de bandidos e ladrões. Contudo, todas estas 

acções de defesa de direitos, tiveram como consequência vários entraves burocráticos e 

legais, tendo até que lidar com vários processos judiciais. Em Julho de 2013, o advogado 

foi condenado a cinco anos de prisão, tendo, no dia seguinte, o mesmo Tribunal decidido 

pela libertação com pena suspensa por outro caso de desvio de fundos. Em 19 de 

Dezembro de 2014 foram-lhe aplicados dez anos de detenção num campo de trabalho, por 

ter sido, uma vez mais, acusado, agora, de desvio de fundos. A 30 de Dezembro de 2014 

foi condenado a três anos e meio de prisão com pena suspensa pela prática de crimes 

económicos. Contudo, o seu irmão foi efectivamente condenado a três anos e meio de 

prisão. Navalny considerou tratar-se uma tentativa de intimidação, tendo as autoridades 

feito o seu irmão refém como meio de o pressionar a deixar de trabalhar. Não participou 

na marcha de 1 de Março em Moscovo por ter sido condenado a 15 dias de prisão 

enquanto distribuía panfletos que publicitavam a dita marcha. 

Serguei Magnitski foi outro advogado que morreu na prisão em 2009, tendo-lhe sido 

negados cuidados de saúde, depois de ter denunciado um esquema financeiro da 

administração pública.  

Stanislav Markelov, advogado especializado em processos por crimes de guerra, violação 

dos direitos do homem, crimes militares e representante das vítimas chechenas foi morto a 

tiro, a 19 de Janeiro, no centro de Moscovo. 

A juntar a estes, infelizmente muitos outros casos existem. 

Anna Politkovskaya foi morta no dia 7 de Outubro de 2006, no elevador do prédio onde 

vivia, na precisa data de aniversário de Vladimir Putin. A jornalista escrevia sobre o rumo 

que o país estava a tomar sob a liderança da nomenklatura que se perpetua, que considerava 



ser a responsável pela manutenção de um regime brutal e corrupto, tendo por isso 

denunciado vários casos de violação dos direitos humanos. Dois dias antes de ser 

assassinada, deu uma entrevista onde falou da investigação que tinha em curso sobre 

Kadyrov, presidente checheno pró-Kremlin, e expressou o desejo de que este fosse julgado 

por atentados aos direitos humanos. 

Também a activista de direitos humanos Natalia Estemirova foi raptada e assassinada por 

homens armados a 15 de Julho de 2009 na Tchetchénia. Havia recolhido depoimentos de 

testemunhas oculares de crimes contra a humanidade cometidos no segundo conflito da 

Tchetchénia e era uma das poucas pessoas que se atrevia a publicar informação sobre 

violações de direitos humanos em que oficiais e responsáveis do governo podiam estar 

envolvidos. Esta activista comunicou à Amnistia Internacional ameaças feitas pelo 

Presidente tchetcheno Ramzan Kadirov contra ela, a sua filha e Anna Politovskaia. No 

seguimento de uma dessas ameaças em Março de 2008, teve de abandonar o país durante 

várias semanas. 

Causa preocupação que tantas pessoas tenham sido condenadas e mortas por exercerem 

actividades tão legítimas como a mera defesa e luta pelos direitos humanos. É repugnante 

que activistas que desempenham um precário e incansável trabalho para mudar as práticas e 

deter os abusos de direitos humanos recebam, em contrapartida, a exposição a um elevado 

risco, chegando eles próprios a tornarem-se vítimas e a sofrer violações dos seus próprios 

direitos, ao ponto de perderem, como mártires, o direito à própria vida. E enquanto isso, os 

transgressores dos direitos humanos permanecem impunes.E protegidos pelo Estado que 

os devia investigar, perseguir, travar e punir. 

É absolutamente indispensável que a sociedade internacional adopte esforços contínuos 

para reforçar a legitimidade e protecção daqueles que lutam para a promoção dos direitos 

humanos, de modo a que as suas violações continuem a ser contestadas e reprimidas! Se 

assim não for, de que serve lutar, literalmente, até à morte se as violações dos direitos 

humanos permanecem constantes? Valerá a pena lutar pelos Direitos Humanos? Vale, sim. 

Mesmo quando custa a nossa vida! 
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