Espanha é um país profundamente comprometido com os

direitos humanos, tanto no plano interno quanto no da
ação externa do Estado.
A promoção e defesa dos direitos humanos e das
liberdades básicas é um dos princípios inspiradores
da nossa política externa e de cooperação

internacional, para o que assumimos um grande
número de obrigações e nos submetemos regularmente
à supervisão dos órgãos dos tratados. Fazemos parte de
um vasto leque de acordos internacionais e de protocolos
facultativos fundamentais na matéria e mantemo-nos
permanentemente abertos a que todos os procedimentos
especiais visitem o nosso país. Em 2015, submetemo-nos
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ao nosso segundo exame periódico universal, exercício ao
qual nos dedicamos a fundo e que consideramos essencial.
Este compromisso do nosso país também se traduz
numa intensa ação no quadro do sistema de proteção e
promoção multilateral dos direitos humanos. Envolvemonos nos debates e diálogos interativos, participamos
na negociação de resoluções e de outros documentos,
apresentamos iniciativas e apoiamos o trabalho do
bem como o funcionamento dos seus mecanismos.
Passado já um lustro desde a primeira presença no

Conselho de Direitos Humanos (2010-2013), e
aproveitando o impulso do recente mandato como
membro não permanente do Conselho de Segurança,
Espanha atribui uma importância fundamental ao facto de
poder fazer parte do principal órgão das Nações Unidas
em matéria de direitos humanos durante o período 20182020. Assim o manifestam as suas instituições,

mas também, e sobretudo, a sociedade espanhola.
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LEVANTAREMOS A VOZ

TRABALHAREMOS

→ Contra a discriminação em qualquer uma das suas
manifestações
→ Contra o racismo, a xenofobia, a intolerância e os
discursos de ódio
→ Pela igualdade de género e o empoderamento das
mulheres
→ Pelos direitos das pessoas deficientes

→ Pela liberdade, justiça e equidade
→ Pela Democracia e pelo Estado de Direito
→ Pela aplicação de todos os direitos civis, políticos,
económicos, sociais e culturais
→ Por um planeta mais habitável

Um Conselho eficaz e um sistema integrado

A mesma meta, agentes diferentes

COOPERAÇÃO

→ Assentes num firme compromisso de defesa dos
direitos humanos
→ Ouvindo os pontos de vista de todos os Estados
→ Escutando a sociedade civil
→ Que promovam o pleno usufruto dos direitos humanos

PROMOVEREMOS
→ O papel preventivo do Conselho de Direitos Humanos
→ A sua interação com os principais órgãos das Nações
Unidas e com as organizações regionais
→ A independência do Gabinete do Alto Comissariado
para os Direitos Humanos
→ A cooperação dos Estados com os mecanismos do
Conselho

EFICÁCIA

PROCURAREMOS ACORDOS

