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Novo dirigente da Anistia pede que os governos respeitem os direitos
das pessoas mais vulneráveis do mundo
(Londres) Salil Shetty, o novo secretário-geral da Anistia Internacional, prometeu hoje, em seu
primeiro dia de trabalho com a organização, fazer tudo o que estiver ao seu alcance para assegurar
que os governos respeitem os direitos dos grupos mais empobrecidos e mais vulneráveis do mundo.
“É um imenso privilégio ter a oportunidade de liderar o movimento em sua luta para acabar com a
repressão e com a injustiça”, afirmou Salil Shetty. “Com a persistência dos desafios tradicionais
dos direitos humanos e com vários novos desafios a confrontar o mundo, a necessidade de contar
com a Anistia Internacional como uma voz influente contra as violações dos direitos humanos é
maior do que nunca.”
Especialista de renome em questões de pobreza e de direitos humanos, Salil Shetty ressaltou ser
urgente assegurar que os governos coloquem os direitos humanos no centro das iniciativas para
erradicar a pobreza. Em setembro, os líderes mundiais estarão reunidos nas Nações Unidas, em
Nova York, a fim de avaliarem o progresso alcançado nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio,
a principal iniciativa da ONU para enfrentar a pobreza.
Salil Shetty saudou a dedicação dos 2,8 milhões de apoiadores da Anistia Internacional em todo o
mundo que realizam campanhas para proteger os direitos humanos.
“Em todos os lugares por onde viajei, a Anistia Internacional é extremamente respeitada por suas
bases populares, pela alta qualidade de suas pesquisas e por suas campanhas incisivas e
eficazes”, disse Salil Shetty. “A solidariedade e o comprometimento de nossos apoiadores,
combinados ao poder de nossas análises, são uma força poderosa para produzir mudanças – tal
como a Anistia tem mostrado de modo consistente há décadas.”
Ao delinear suas prioridades, Salil Shetty afirmou que pretende reforçar os aspectos centrais de
maior excelência do trabalho da Anistia. Ele destacou a necessidade de novas campanhas para
aprimorar a prestação de contas e para levar à justiça os responsáveis por abusos dos direitos
humanos.
Outras áreas de atuação incluem a renovação dos esforços para acabar com as detenções ilegais,
para abolir a pena de morte, para terminar com a discriminação e para proteger os direitos dos
imigrantes.
O novo secretário-geral enfatizou a indivisibilidade de todos os direitos humanos e declarou que é
preciso encontrar novas maneiras de conectar, de forma mais sistemática, os direitos econômicos,
sociais e culturais com os direitos civis e políticos.
Nos últimos seis anos, Salil Shetty foi diretor da Campanha do Milênio da ONU, uma iniciativa de
combate à pobreza que busca maior prestação de contas por parte dos governos na luta contra a

fome, a doença e o analfabetismo. Através da Campanha do Milênio, Salil Shetty mobilizou um
forte apoio da sociedade civil, da mídia, do setor filantrópico, do setor privado e de governos locais
para que os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio sejam alcançados.
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A Anistia Internacional (AI) é um movimento global com cerca de 2,8 milhões de apoiadores,
membros e ativistas, em mais de 150 países e territórios, que fazem campanha para acabar com
as mais graves violações dos direitos humanos. Trabalhamos por um mundo em que cada pessoa
possa desfrutar de todos os direitos humanos contidos na Declaração Universal dos Direitos
Humanos e em outras normas internacionais. A AI é independente de quaisquer governos,
ideologias políticas, interesses econômicos ou religiões, e é financiada, sobretudo, por seus
membros e por doações privadas.

