
Celebração do 70º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(DUDH) 

Tradução: 

Em 2018 celebram-se os 70 anos da DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS 

DIREITOS HUMANOS (DUDH). 

Representando os militares europeus a EUROMIL também celebra tão importante 

evento e, como “associação chapéu” das associações e sindicatos militares, as liberdades 

fundamentais e os direitos humanos são questões centrais do nosso trabalho. 

Com frequência assistimos ao destacamento de militares para partes diversas do 

mundo, para garantir a segurança, a paz e a defesa das liberdades e direitos fundamentais 

dos seus cidadãos. 

Não podemos contudo ignorar que alguns dos militares destacados para essas 

missões, de defesa da liberdade e direitos fundamentais, não gozam eles próprios de 

alguns direitos humanos básicos. 

Como podemos pedir aos militares que garantam liberdade e direitos 

fundamentais que eles próprios não têm ou gozam? 

Não discriminação, liberdade de pensamento e de expressão, o direito a condições 

de trabalho favoráveis e justas, também o direito de formar e de pertencer a associações 

e/ou sindicatos militares, bem como o direito ao descanso laboral, são as pedras basilares 

para as boas e saudáveis condições de trabalho do pessoal militar. 

Infelizmente, há ainda alguns países europeus que não garantem estas condições 

aos homens e mulheres que prestam serviço nas suas Forças Armadas. 

Solicitamos a camaradas europeus que leiam, na sua língua materna, alguns dos 

artigos da DUDH, como forma de celebrar o 70º aniversário da DUDH, mas também para 

consciencializar que na atualidade nem todos os cidadãos de uniforme (militares) gozam 

desses direitos consagrados. 

 

TERESA FRANCO, UAME, ESPANHA – art.º 2º e art.º 7º da DUDH 

Artigo 2.º 

Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na 

presente Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de 

língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, 

de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma 



distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território 

da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autónomo 

ou sujeito a alguma limitação de soberania. 

Artigo 7.º 

Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito a igual protecção da lei. Todos 

têm direito a protecção igual contra qualquer discriminação que viole a presente 

Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. 

 

ZDENKO BARANEC, ZVSR, ESLOVÁQUIA – art.º 18º da DUDH 

Artigo 18.º 

Toda a pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião; este 

direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade 

de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em 

privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. 

 

GERARD GUINAN, PDFORRA, IRLANDA – art.º 23º da DUDH 

Artigo 23.º 

1. Toda a pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições 

equitativas e satisfatórias de trabalho e à protecção contra o desemprego. 

2. Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho igual. 

3. Quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória, que lhe 

permita e à sua família uma existência conforme com a dignidade humana, e 

completada, se possível, por todos os outros meios de protecção social. 

4. Toda a pessoa tem o direito de fundar com outras pessoas sindicatos e de se filiar 

em sindicatos para a defesa dos seus interesses. 

 

KATERINA MARKOULLIDOU, N-COACA, Chipre – art.º 24º da DUDH 

Artigo 24.º 

Toda a pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres e, especialmente, a uma limitação 

razoável da duração do trabalho e a férias periódicas pagas. 

 

 

 


