Hoje completa-se o 72.º aniversário da adopção da Declaração Universal dos
Direitos Humanos (DUDH), que teve lugar a 10 de Dezembro de 1948, em Paris.
Como habitual, a APJD não poderia deixar de assinalar esta efeméride.
Os tempos que vivemos reforçam o carácter intemporal e a actualidade da DUDH e
dos 30 direitos humanos inalienáveis que esta consagra. Num período marcado pela
crise pandémica, social e económica, caracterizado pelo recurso sucessivo a estados
de emergência – que restringem alguns dos mais importantes direitos
constitucionais –, nunca nas décadas mais recentes foi tão relevante relembrar,
celebrar e cultivar o conhecimento da DUDH.
Mas, celebrar a DUDH significa nunca esquecer que, embora com avanços
importantíssimos, especialmente durante o século XX, muitos são ainda os seres
humanos que não conhecem nem usufruem da protecção dos direitos consagrados no
texto da declaração.
Setenta e dois anos depois, relembrar o aniversário da DUDH é também
continuar a apoiar a luta pela sua efectivação e aplicação, em todo o mundo.
É convicção da APJD que os obstáculos à plena realização da DUDH estão muito
para lá do contexto momentâneo por que passamos. Num mundo cada vez mais
marcado pela ingerência das grandes potências ocidentais, como ilustram os casos
de Cuba, Venezuela ou Ucrânia, pela ocupação bárbara de países como o
Afeganistão, Iraque, Iémen e Síria, ou pelo contínuo e cada vez mais evidente
apartheid de Israel em relação à Palestina, afirmar a Declaração Universal dos

Direitos Humanos é, também, afirmar a solidariedade internacionalista no combate a
todas as formas de opressão.
Não pode a APJD esquecer, neste dia, que num mundo em que o fosso entre ricos e
pobres é cada vez maior, muitos são os seres humanos que não têm acesso às mais
básicas condições de educação, saúde, habitação ou alimentação, facto ainda mais
evidente e agravado por acção da presente crise pandémica.
Afirmar a DUDH é apoiar todas as formas de luta pela dignidade da pessoa
humana, nas mais variadas dimensões da sua existência.
Neste sentido, a APJD solidariza-se e junta-se a todas as organizações e eventos que
visem assinalar este importante aniversário, desejando que este constitua mais um
passo em relação a um futuro em que a plena efectivação dos direitos inalienáveis do
ser humano seja tão real como o texto em que estão redigidos.
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