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Reunião com o Alto-Comissário para os Direitos Humanos.
No pretérito dia 08 de Janeiro realizou-se em Genebra, uma reunião com o Alto
Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos para abordar, entre outros
assuntos, a necessidade de os estados alocarem mais recursos humanos, materiais e
formação em defesa dos direitos humanos.
O motivo da reunião foi o apelo à necessidade urgente de melhorar as capacidades dos
Estados membros do CESP no campo dos direitos humanos, principalmente devido ao
crescente fluxo de migrantes que chega às nossas fronteiras. Basicamente, tratou-se de
alertar as Nações Unidas para o facto de haver formação específica para enfrentar esta
realidade que afeta toda a área europeia.
Outras questões que foram abordadas na reunião foi a luta contra o terrorismo,
especialmente a de caráter jihadista e a corrupção, esse flagelo social que tanto nos
afeta, bem como o apoio às vítimas e a melhoria das condições de trabalho das Policias
Europeias de forma a torna-las mais eficazes.
Esta formação passaria por uma melhoria, não apenas do treino adequado e específico
do pessoal afetado, mas também da dotação de recursos humanos e meios materiais
suficientes para garantir as condições de trabalho dos policiais envolvidos e de que a
atenção às vítimas seja devida e exigida de nós como fiadores dos direitos humanos e da
segurança do cidadão.
Pedimos às Nações Unidas que pressionem os governos nacionais a dar prioridade a
essa formação de todas as forças policiais para lidar com esses problemas com garantias
e exigir um aumento nas dotações da polícia para atender a todos os cidadãos.
A porta foi aberta para mais colaboração e eles foram convidados a ministrar essa
formação diretamente no próximo comité executivo do CESP.
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