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1 APRESENTAÇÃO DA EQUIPE 

 

Excelentíssimos Unpoenses, 

É com imenso prazer que tenho esse primeiro contato com os senhores e é com 

estima e entusiasmo que lhes confiro as boas-vindas à Organização das Nações e Povos 

Não Representados! Meu nome é Felipe Barbosa Santos, diretor deste comitê e estudante 

do 5º período de Relações Internacionais na PUC-MG. Estudar sobre as minorias étnicas e 

povos não representados permitirá a vocês conhecer um pouco das várias etnias presentes 

no mundo, possibilitando um rico conhecimento cultural desses povos. Como diretor deste 

comitê, estou muito motivado para que os trabalhos produzidos por vocês façam valer a 

pena a simulação com negociações e debates proveitosos e de grande valia a todos. 

Meu nome é Ana Luiza Gomes, diretora-assistente da UNPO e estou no 4º período 

de Relações Internacionais na PUC-MG. Espero que o tema instigue-os a procurar conhecer 

mais sobre as minorias ao redor do mundo, seus direitos e principalmente como elas 

buscam o reconhecimento por parte do Sistema Internacional.  

Estimados delegados, meu nome é Hugo Mota, sou estudante do 4° período de 

Relações Internacionais da PUC-MG e como universitário, manifesto minha empolgação em 

receber os futuros unpoenses para o comitê mais diversificado desta edição do MINIONU. 

Garanto que não é nada fácil debater sobre minorias, e nem preciso dizer o porque. 

Sou Patrícia Ayumi Imada, estudante do 6º período de Relações Internacionais da 

PUC Minas e é com alegria que fui aceita no comitê da UNPO, para aprender mais sobre 

estas minorias e suas características fascinantes. Espero que os senhores curtam o tema 

tanto quanto eu, e que possamos aprender e debater juntos. 

Aconselhamos a não limitarem seus estudos a apenas este guia, tendo em vista a 

amplitude da questão, e não hesitem em entrar em contato através do e-mail 

(unpo13minionu@gmail.com) e das redes sociais (twitter.com/@unpo13minionu e 

http://www.facebook.com/unpo13minionu). Além disso, esperamos que os senhores 

acessem constantemente nosso blog que está sendo preparado com muita dedicação para 

lhes auxiliar nos estudos. Esperamos que os senhores possam desfrutar, se divertir e 

aprender nos próximos meses, visto que o MINIONU não se restringe somente aos dias de 

simulação. Preparem-se para um período de estudos extremamente prazeroso, e contem 

com a mesa diretora caso precisem de qualquer suporte durante o período de preparação. 

Almejamos que o evento seja tão significativo e memorável para os senhores quanto foi e 

continua sendo para nós, e desejamos a todos um excelente trabalho! 

mailto:unpo13minionu@gmail.com
mailto:twitter.com/@unpo13minionu
http://www.facebook.com/unpo13minionu
http://unpo13minionu.wordpress.com/


 

 

 

2 INTRODUÇÃO 

 

Na atual conjuntura internacional, em que há uma crescente democratização dos 

Estados (FALK, 1998), a igualdade de todos deve ser garantida na lei e nos fatos, para que 

se configure um Estado Democrático de Direitos. Existem grupos humanos, contudo, que 

são minoritários, seja em números ou na sua expressão econômica, social e política, e por 

isso são tratados pela sociedade não apenas como diferentes, mas desiguais e 

desprivilegiados no que se refere aos seus direitos. 

O Direito Internacional relacionado à proteção das minorias reconhece que é 

necessário que haja condições para a participação política, social e cultural dessas nos 

Estados onde vivem. As providências relevantes daquele Direito, entretanto, são formuladas 

de forma bastante vaga e pouco objetivas, dificultando a criação de quaisquer padrões e 

normas que pudessem ser direcionadas a protegerem e assegurarem os direitos e a 

participação de todos os seres humanos (BANK; FROWEIN, 2010). 

Por não haver um direito internacional muito claro e especifico acerca desta temática, 

o tratamento dado por governos e povos às suas minorias encontra-se no centro das 

preocupações mundiais (SEMINÁRIO INTERNACIONAL "AS MINORIAS E O DIREITO" 

2001, 2003). Algumas organizações internacionais e fóruns de discussões – como Centro 

Internacional para Direitos Humanos e Desenvolvimento Democrático (ICHRDD), Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), Organização das Nações Unidas para a 

educação, a ciência e a cultura (UNESCO), Conselho de Direitos Humanos das Nações 

Unidas (CDH), Human Rights Watch e Amnistia Internacional – afirmam que é preciso criar 

novos paradigmas na promoção de políticas públicas, visando o respeito à diferença e a 

afirmação do valor da diversidade cultural (BANK; FROWEIN, 2010). Neste sentido, 

possibilitar que a igualdade possa ser efetiva é garantir a todos o pleno gozo dos direitos 

fundamentais dos seres humanos, sem que haja distinções de sexo, cor, raça, origem, 

nacional ou regional, etnia, religião, orientação sexual, ou qualquer outra distinção 

(FORMIGA, 2005). 

Este movimento no âmbito internacional deve ser congruente com o que se passa no 

plano interno dos Estados, nas suas leis e jurisdições constitucionais, visando promover a 

construção de um Estado que atue em favor de uma sociedade solidária e pluriétnica 

(THORNBERRY, 2001). Dessa forma, isto faz com que haja novas possibilidades de 

formulações políticas nas relações internacionais, a partir de uma reflexão sobre os valores 

democráticos incorporados no atual mosaico multiculturalista da humanidade (BANK; 

FROWEIN, 2010). A ordem regida por Estados é colocada em questão sobre a sua 



 

legitimidade e a de futuras instituições globais, com atenção aos novos atores 

internacionais, em um cenário global em que tradicionais mecanismos interestatais e novas 

estruturas de governança se combinam, e que atores não estatais terão uma crescente 

relevância (MARCHETTI, 2009). 

Conforme as observações de Bank e Frowein (2010), “uma orientação que forneça 

uma garantia expressa à liberdade de associação das minorias nacionais, com o propósito 

de preservar a identidade dos grupos, pode oferecer um modo de proteger de forma ampla 

as minorias contra discriminações no exercício desse direito” (BANK; FROWEIN, 2010, p. 

81). Desta forma, faz-se necessário a criação de organizações e instituições que visam 

defender e empoderar as minorias, sejam quais forem elas. É exatamente com essas 

preocupações que é criada uma entidade internacional que dá apoio e voz para os povos e 

nações não representados, a Organização das Nações e Povos Não Representados1. 

 

3 SOBRE A UNPO 

 

Introduzida no esfacelamento da União das Repúblicas Socialista Soviéticas, em que 

surge uma série de movimentos nacionalistas, no contexto da sociedade pós-Guerra Fria, e 

objetivando concretizar alguns princípios previstos através de diversos tratados e 

convenções internacionais, como a autoafirmação, a não-violência, a democracia, o respeito 

pelo meio ambiente, bem como o respeito aos Direitos Humanos de nações e povos 

minoritários destituídos de representação por Estado legítimo, surgiu em 11 de fevereiro de 

1991 a Organização das Nações e Povos Não Representados (UNPO), sendo composta por 

nações e povos que ainda não haviam sido considerados como Estados (UNPO, 2012). 

Neste panorama, representantes que legitimavam as vozes de quinze nações, povos 

e minorias que não constituíam Estados independentes, frustrados por sua exclusão nos 

principais fóruns e organizações de renome – principalmente a Organização das Nações 

Unidas (ONU), que até hoje não reúne todos os povos do mundo –, decidiram congregar-se 

e fundar um organismo que viria a transformar de forma definitiva o papel político dos 

grupos minoritários no cenário internacional (UNPO, 2012).  

A proporção que a UNPO tomou foi tão grande que apenas três anos depois da sua 

criação, a organização já passaria a contabilizar 30 membros. Entre 2002 e 2004 este 

número foi ampliado, contabilizando um total de 57 membros, que é o número atual (UNPO, 

2012). Destes 57 membros, 6 deles já alcançaram sua independência – Estônia, Letônia, 

Armênia, Geórgia, Palau e Timor Leste – e continuam colaborando com a organização, 

conforme os termos do Artigo 24 da Carta da UNPO. A participação das nações e povos não 

representados dentro deste fórum mostra-se aberta a todos que não devidamente 

                                                
1
 Sigla em inglês que significa Unrepresented Nations Peoples Organization. 



 

representados dentro da ONU. Deste modo, aproximadamente as 200 milhões de pessoas 

que se encontravam sem representação adequada no âmbito das Nações Unidas, se 

reúnem a cada 18 meses em uma Assembleia Geral para discutir e promover seus objetivos 

e interesses (UNPO, 2012), tentando mostrar para a sociedade internacional sua existência 

e suas exigências e lutando por uma sociedade mais justa, em que as minorias teriam o 

poder de ditar seus próprios destinos (BEETHAM, 1995).  

A Assembleia Geral da UNPO, a instância mais ampla da Organização, é o órgão 

que define as políticas a serem tomadas e é constituída por 57 membros (todos com igual 

direito de voto), mais a presença de observadores – nações e povos, bem como 

organizações não-governamentais, Estados-Membros das Nações Unidas e indivíduos – 

aprovados pela Presidência ou indicados pelo Secretário-Geral da UNPO.  

Uma vez que não se constitui de Estados juridicamente legitimados, a UNPO não 

pode ser considerada uma organização internacional, mesmo atuando como uma, tendo em 

vista que ela apresenta uma sede permanente (localizada em Haia, nos Países Baixos), 

fundamentação jurídica e secretariado. Assim sendo, sua condição é de organização não-

governamental, em que cada um de seus membros encontram-se sob tutela de um ou mais 

Órgãos Representativos, que podem ser partidos políticos, organizações internacionais, 

movimentos de libertação, grupos de representação indígena, governos clandestinos, entre 

outras entidades de liderança. Através da tutela representativa, no entanto, nem todos os 

povos e nações da organização almejam a emancipação plena, mas sim o direito político e 

cultural adequado às suas necessidades e uma maior autonomia para tomarem suas 

próprias decisões sem serem reprimidos ou julgados (UNPO, 2012).  

No entanto, a UNPO não pretende nem almeja substituir ou diminuir o papel e a 

influência da Organização das Nações Unidas. O que a UNPO intenciona é atuar como uma 

organização capaz de encorajar as minorias a se fortalecerem e a procurarem recursos para 

conseguirem maior reconhecimento em nível mundial, através de princípios democráticos 

que regem a própria Organização (UNPO, 2012). A UNPO é organização de caráter único 

ao possibilitar que dezenas de povos e nações não permaneçam eliminadas e tenham um 

mínimo de representatividade em âmbito internacional diante de Estados ou Governos, de 

organismos e fóruns multilaterais, e de outros atores da sociedade internacional 

(KYMLICKA, 1995). 

Assim sendo, a UNPO tende a incluir seus membros de forma legítima como atores 

conscientes e responsáveis, ao congregar todas as nações e povos filiados sob as bases 

fundamentais da Organização: o respeito universal aos Direitos Humanos; a cooperação 

para o estabelecimento e manutenção dos princípios da democracia; a proteção da natureza 

e defesa das causas ambientais; a adoção e observância do princípio da não-violência; a 

igualdade no alcance do direito à autodeterminação (UNPO, 2012). Dessa forma, a 



 

instituição acredita que esta é a forma mais adequada de conseguir o almejado 

reconhecimento de seus direitos e necessidades, garantindo representação digna aos povos 

e nações que não as possuem (KYMLICKA, 1995). 

A maioria dos membros da Organização encontra-se sob tutela de um Estado 

reconhecido, porém, muitas vezes estes não são eficientes na tarefa de satisfazer suas 

necessidades fundamentais (UNPO, 2012). Daí, portanto, a importância da Organização das 

Nações e Povos Não Representados no mundo contemporâneo cada vez mais democrático 

e globalizado (FORMIGA, 2005). 

A legitimidade da UNPO é também em razão de muitas de seus impasses e 

problemas. Há uma intensa assimetria entre os recursos de seus membros e dos Estados 

que abrigam as minorias e que permanecem como os detentores de poder e influência na 

sociedade internacional. A contribuição financeira dos membros ao orçamento da UNPO é 

extremamente restrita e limitada - o que levou ao risco, em meados dos anos 2000, da 

organização ter que se dissolver. A crise só foi resolvida e superada com o maior apoio e 

investimento de membros mais abastados da organização, das doações ou subsídios de 

indivíduos, fundações, ONGs ou governos, bem como uma melhoria substantiva no seu 

contato de apoiadores (UNPO, 2012).  

É importante observar que o objetivo central que forjou a UNPO – a busca pela 

autodeterminação – encontra-se em cenário distinto. Se em 1991, a autodeterminação ainda 

refletia muito das décadas anteriores, marcadas pela luta contra a colonização, hoje o seu 

caráter se transformou. Ao longo das últimas duas décadas, com a expansão da UNPO, a 

organização passou a abarcar uma gama cada vez mais diversa de representantes com 

múltiplos objetivos: nações não representadas que buscam o reconhecimento internacional, 

grupos nacionalistas repreendidos como terroristas, partidos políticos com bases regionais, 

povos indígenas que procuram maiores direitos sobre a suas terras e minorias étnicas que 

anseiam por terem seus direitos culturais reconhecidos. Desde 2011, ao completar duas 

décadas de existência, a UNPO encontra-se em reavaliação de objetivos e planeja como 

fortalecer seus valores e empoderar seus membros na realidade global (UNPO, 2012). 

 

3.1 Estrutura da organização 

  

A estrutura da UNPO compreende três instâncias: a Assembleia Geral, a Presidência 

e o Secretariado. A mais ampla e importante destas, a Assembleia Geral, pode vir a contar 

com a presença de todos os membros da organização, mais a presença de observadores – 

Nações e Povos, bem como Organizações Não-Governamentais, Estados-Membros das 

Nações Unidas e indivíduos – aprovados pela Presidência da organização ou indicados pelo 



 

Secretário-Geral. É o órgão que define todas as políticas e diretrizes a serem tomadas pela 

organização (UNPO, 2012).  

A Presidência da UNPO é formada por um pequeno número de pessoas que 

representam os povos membros. Atualmente é composta por 11 representantes dos 

membros da organização e tem a missão de supervisionar o cumprimento dos preceitos da 

organização durante o período que se sucede entre duas Assembleias Gerais seguidas. Seu 

Presidente também desempenha a função de Presidente da Assembleia Geral – atualmente, 

o cargo é ocupado pelo representante do Tibete, Ngawang Choephel (UNPO, 2012).  

Por fim, o Secretariado é o órgão que costumeiramente representa a organização, 

desempenhando as funções administrativas da mesma. Sua sede fica na cidade de Haia, na 

Holanda, e existem dois escritórios regionais: um em Tartu, na Estônia, e o outro em 

Washington, nos Estados Unidos. Desde 2003 o ítalo-croata Marino Busdachin, um ativista 

internacional dos direitos humanos, ocupa o cargo de Secretário-Geral, liderando esta 

instância (UNPO, 2012). 

 

3.2 A carta da UNPO  

 

A Carta da Organização das Nações e Povos Não Representados, que está 

vinculada aos seus membros desde o momento de sua adesão, foi inicialmente elaborada 

no ano de 1990. Durante o primeiro encontro oficial dos representantes de alguns dos 

membros fundadores da organização, foi estabelecido a criação de um tratado a ser 

apresentado na ocasião de uma assembleia fundadora, bem como seu regimento interno e 

normas gerais de procedimento. 

Desta forma, a Carta da UNPO surgiu como forma de reunir todas as nações e povos 

filiados sob a proteção dos cinco pilares fundamentais da organização: (1) o respeito 

universal aos Direitos Humanos; (2) a cooperação para o estabelecimento e manutenção 

dos princípios da democracia; (3) a proteção da natureza e defesa das causas ambientais; 

(4) a adoção e observância do princípio da não-violência; (5) a igualdade no que se refere à 

busca e alcance do direito à autodeterminação – sendo este último intrinsecamente ligado à 

razão de ser do próprio organismo. A importância do respeito a esses preceitos é 

perfeitamente elencada pelo Preâmbulo da Carta2.  

Nos casos de descumprimentos, omissões, falhas, abusos ou violações dos 

princípios supracitados, cabe à Presidência da organização julgar e decidir a respeito de 

uma suspensão temporária do membro ou, em alguns casos, a suspensão efetiva, após as 

devidas investigações para apuração dos fatos. No entanto, estas decisões devem ser 
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reportadas à Assembleia Geral, que tem o poder de ratificar, revogar ou decidir a respeito de 

medidas apropriadas (UNPO, 2012).  

 

4 PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DAS MINORIAS NO CENÁRIO 

INTERNACIONAL 

 

Para tratar da participação e representação das minorias no cenário internacional, 

torna-se necessário entender, de antemão, o modelo político adotado pela maior parte dos 

atores estatais: a democracia. Apesar de alguns Estados não se constituírem uma 

democracia de fato ou possuírem sua democracia questionável ou instável, este princípio é 

muito importante para que a organização consiga empoderar suas nações e povos não 

representados. 

Trata-se de um sistema de governança política que se pauta na consideração da 

igualdade política entre seus cidadãos (BOBBIO et al, 1998). O princípio central é a ideia de 

soberania popular: o povo elege livremente seus representantes; e pode mudar o governo 

em caso de insatisfação. A vida política, portanto, seria a tentativa de equilibrar decisões 

políticas e jurídicas e o clamor moral social por parte de dominados e minorias. (MINORITY 

RIGHTS GROUP INTERNATIONAL, 2012). 

A democracia também pressupõe o respeito aos Direitos Humanos: não há 

democracia sem o exercício dos direitos e liberdades fundamentais. As minorias, em uma 

sociedade democrática, devem ser reconhecidas como portadoras dos direitos universais e 

dos direitos à luta pela afirmação e defesa da sua identidade. Este tratamento pressupõe um 

reconhecimento de si e do outro em suas diferenças e especificidades socioculturais, e do 

reconhecimento dos direitos universais (MINORITY RIGHTS GROUP INTERNATIONAL 

2012). 

 

4.1 A proteção jurídica das minorias no sistema internacional 

 

Nos anos imediatamente após a criação das Nações Unidas, os direitos das minorias 

não eram uma preocupação explícita dos responsáveis políticos e aqueles que elaboraram 

os documentos originários de fundação contemporânea de direitos humanos. Não há 

referencias especificas às minorias na Carta das Nações Unidas ou na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos. A questão das minorias não foi negligenciada, mas foi expressa 

através de princípios universais de respeito pelos direitos humanos, sem distinção de “raça, 

sexo, língua ou religião” (artigos 1 (3), 13, 55c e 76c da Carta da ONU) (THORNBERRY, 

2001).  



 

A temática dos direitos humanos é muito importante para os propósitos e princípios 

da ONU. A abordagem foi centrada na pessoa individual – embora comunidade, sociedade e 

família figuram também na Declaração Universal dos Direitos Humanos –, a preocupação 

era global e a promessa era limitada. Na Carta das Nações Unidas, a abordagem foi 

santificada pelos princípios da igualdade soberana dos Estados, não-interferência nos 

assuntos internos dos Estados e no princípio da autodeterminação. Este último princípio 

tornou-se um direito de todo o “povo” ser independente em um território colonial, juntamente 

com a garantia da integridade territorial (THORNBERRY, 2001). Além disso, os Estados-

membros da Organização das Nações Unidas reconhecem que cabe à instituição fazer com 

que as nações e povos não representados dentro da mesma atuem de acordo com os 

princípios estabelecidos pela ONU para a manutenção da paz e da segurança internacionais 

(NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL, 2012). 

Aprovada por consenso em 1992, a Declaração das Nações Unidas para Minorias, 

em seu artigo 1 refere-se a minorias com base na identidade nacional ou étnica, cultural, 

religiosa e linguística, e prevê que os Estados devem proteger sua própria existência. Não 

existe uma definição que aceite internacionalmente grupos que constituem minorias 

(THORNBERRY, 2001). É frequentemente sublinhado que a existência de uma minoria é 

uma questão importante a ser discutida e que qualquer definição deve incluir tanto os 

fatores objetivos (tais como a existência de uma compartilhada etnia, língua ou religião) e os 

fatores subjetivos (incluindo os indivíduos que devem identificar-se como membros de uma 

minoria) (MINORITY RIGHTS GROUP INTERNATIONAL, 1994). 

A dificuldade em chegar a uma definição amplamente aceitável reside na variedade 

de situações em que vivem as minorias (THORNBERRY, 2001). Algumas vivem em 

conjunto em áreas bem definidas, separada da parte dominante da população. Outros estão 

espalhados por todo o país, ou mesmo pelo mundo. Algumas minorias têm um forte senso 

de identidade coletiva e história registrada, outros mantêm apenas uma noção fragmentada 

da sua herança comum (MARTINS; MENEZES, 2002). 

Sob esta dificuldade, a Comissão de Direitos Humanos, ainda em 1947, criou uma 

subcomissão com dois objetivos: a prevenção da discriminação e a proteção das minorias. 

No entanto, esta obteve avanços pouco significativos, não avançando na década 

subsequente, ante a dificuldade de se chegar a um consenso sobre o conceito de 

“minorias”, além da enorme resistência que a discussão do tópico suscitava, em razão, entre 

outros motivos, de sugerir uma influência internacional na órbita interna dos Estados 

(MARTINS; MENEZES, 2002). 

A dificuldade em lidar com o assunto evidencia-se no fato de que este, no plano 

normativo, somente foi disciplinado pela ONU, em 1966, com o advento do “Pacto 



 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos”. José Augusto Lindgren Alves (1995), em 

conformidade com o artigo 27 deste Pacto, observa que: 

 

nos Estados em que haja minorias étnicas, religiosas ou lingüísticas, as 
pessoas pertencentes a essas minorias não poderão ser privadas do direito 
de ter, conjuntamente com outros membros de seu grupo, sua própria vida 
cultural, de professor e praticar sua própria religião e usar sua própria língua 
(ALVES, 1995, pp. 43-44). 
 

O citado dispositivo, até por não apresentar uma definição clara e objetiva de 

“minorias”, tentou a criar a nomeação deste termo através de um estudo, que ficou 

conhecido por “Relatório Capotorti”, em alusão ao seu autor, Francesco Capotorti. Concluído 

em 1977, o relatório elaborou uma declaração internacional sobre os direitos das minorias e 

procurou identificar um conceito para este termo, mesmo reconhecendo as dificuldades 

existentes (MARTINS; MENEZES, 2002). 

Para Capotorti (1991), o vocábulo “minoria” designaria: 

 

um grupo numerosamente inferior ao resto da população de um Estado, em 
posição não-dominante, cujos membros – sendo nacionais desse Estado – 
possuem características étnicas, religiosas ou lingüísticas diferentes das do 
resto da população e demonstre, pelo menos de maneira implícita, um 
sentido de solidariedade, dirigindo à preservação de sua cultura, de suas 
tradições, religiosas ou língua. (CAPOTORTI, 1991, p. 96) 

 

O conceito de “minoria”, nessa perspectiva, estaria ligado, sobretudo, a três 

elementos essências: o elemento numérico, o elemento de não dominância e o elemento da 

solidariedade (MARTINS; MENEZES, 2002). O primeiro, o elemento numérico, é um dado 

relevante no que se refere à representatividade social, mesmo sem haver uma identificação 

precisa do tamanho mínimo – ou mesmo máximo – de uma população para considerá-la 

uma minoria. O segundo, o elemento de não dominância, sugere que a minoria não pode 

estar em posição influente e dominante no Estado que se reside. O terceiro, o elemento da 

solidariedade, exige não só uma identidade comum, mas uma anseio do grupo, ainda que 

não explícita, em manter essa mesma identidade, seja ela em âmbito da cultura, idioma, 

religião ou das tradições (CAPOTORTI, 1991). 

Apesar do significado sugerido por Capotorti (1991) não ter atingido o consenso – o 

que ocorreu, igualmente, com as demais sugestões apresentadas perante a ONU – a 

Comissão de Direitos Humanos aprovou um de seus conselhos e criou, em 1978, um grupo 

de trabalho dedicado a elaborar uma declaração internacional versando sobre os direitos 

das minorias. Este grupo concluiu sua missão apenas em 1992, quando a Assembléia Geral 

das Nações Unidas adotou a “Declaração sobre os Direitos de Pessoas Pertencentes a 

Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguisticas” (MARTINS; MENEZES, 2002). 



 

É importante ressaltar, entretanto, que a Declaração em foco não traz, mais uma vez, 

um significado para a palavra “minoria”, embora o próprio título restrinja-se às “minorias 

nacionais ou étnicas, religiosas e lingüísticas”. Entre as principais previsões contempladas, 

restam consagrados os direitos assegurados às pessoas pertencentes a minorias, que 

poderão ser exercidos individualmente ou em conjunto, sendo admitida a adoção de 

medidas positivas em favor de tais minorias. 

Nitidamente motivada pelos conflitos com motivações étnicas e religiosas eclodiram 

em várias regiões do globo, a ONU vem destinando atenção especial ao tema, mediante 

diversas ações, entre as quais se sobressai a criação, em 1994, de um grupo de trabalho no 

âmbito da citada Subcomissão para Prevenção da Discriminação e Proteção de Minorias, 

com o fito de implementar os direitos reconhecidos por essa Declaração. Além disso, 

percebe-se a o relativo crescimento e importância da Organização das Nações e Povos Não 

Representados no cenário internacional, dado as suas devidas conquistas e propostas de 

resolução de conflitos. 

 

5 PROCEDIMENTOS DECISÓRIOS NA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES E POVOS NÃO 

REPRESENTADOS 

 

 A UNPO é uma organização que, enquanto tal, é “parte central da política 

internacional e da vida social em diferentes partes do mundo” (HERZ; HOFFMANN, 2004, p. 

9). Parte das negociações e das discussões feitas dentro da organização são importantes 

para que haja maior e melhor compreensão do mundo e do exercício de cidadania entre os 

Estados-nação e as minorias. Dessa forma, é legítima que nações e povos não 

representados se reúnam para que seus direitos possam ser garantidos e assegurados de 

alguma forma. E, em contrapartida, os Estados soberanos tem a função de ouvir-lhes e 

respeitar-lhes para que este direito de associação e reunião seja confirmado (UNPO, 2012). 

 Enquanto uma organização não-governamental em que seus membros são atores 

minoritários dentro de uma nação, todas as decisões tomadas na Assembleia Geral da 

UNPO são de caráter recomendatório. A instituição não tem a prerrogativa de mandar nem 

obrigar que algum ente cumpra determinadas regras que poderiam ser acordadas entre as 

partes. Os esforços para que haja sucesso nas negociações entre as nações e povos não 

representados com os Estados-nação vêm justamente do fato de que todas as resoluções 

são recomendações para que a sociedade esteja em melhor harmonia. É dever das 

minorias presentes na UNPO fazer o uso correto da oratória e argumentarem ao seu favor, 

sugerindo que outros atores acatem as decisões diplomaticamente (UNPO, 2012). 

 Dessa maneira, cada nação ou povo não representado possui o direito de 1 (um) 

voto nas resoluções do comitê. São as minorias que detém o poder de resolução nesta 



 

Assembleia. Os outros atores, países ou organizações convidadas pela mesa diretora, não 

possuem direitos a votos em questões substanciais. Isto possibilita que as minorias tenham 

direitos a voz e voto durante os debates e que desta reunião saia resoluções que visam 

proteger à integridade de viver em um ambiente mais sadio, que os acordos possam 

beneficiar os povos minoritários, respeitando assim, os preceitos da democracia e dos 

Direitos Humanos, conforme a Carta da Organização das Nações e Povos Não 

Representados exige de seus delegados. 

 Neste sentido, é sabido que os Estados devem agir de acordo com a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de dezembro de 1948 que determina direitos pertencentes 

a todas as pessoas, independente de limitações como a nacionalidade, cor, raça, sexo ou 

religião (GODINHO, 2006). Nos termos do parágrafo 5º dessa Declaração, 

  

todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e 
interrelacionados. A comunidade internacional deve tratar os direitos humanos 
globalmente, de maneira justa e equânime, com os mesmos parâmetros e com a 
mesma ênfase. As particularidades nacionais e regionais e bases históricas, 
culturais e religiosas devem ser consideradas, mas é obrigação dos Estados – 
independente de seu sistema político, econômico e cultural – promover e proteger 
todos os direitos humanos e liberdades fundamentais (BEETHAM, 1995, p. 85). 

  

Deste modo, a UNPO estabelece que haja resoluções pacíficas de conflito que possibilite 

incluir e dar direto à todos, sem ultrapassar a soberania dos Estados. A organização 

recomenda que através dos princípios elementares expostos em sua Carta, todos possam 

chegar a uma conclusão benéfica entre as partes (UNPO, 2012). É sabido que, através da 

argumentação e do diálogo, é possível haver maior harmonia entre aqueles que detêm voz e 

reconhecimento e aqueles que buscam alcançar sua autodeterminação, empoderamento, 

independência e reconhecimento. A harmonização e cooperação entre as minorias étnicas e 

as ações dos Estados, na busca do respeito aos direitos e liberdades humanas, podem ser 

positivas no sentido de garantir que as diferenças culturais no mundo sejam relevantes no 

exercício dos direitos fundamentais, não suprimindo ou impedindo o exercício daqueles que 

ainda não representados, mas que são indispensáveis à própria existência humana 

(GODINHO, 2006). 

 A UNPO objetiva que haja proteção dos direitos das nações e povos não 

representados na sociedade internacional. No entanto, as resoluções da Assembleia Geral 

da UNPO não são dotadas de natureza obrigatória, não sendo, portanto, um tratado 

internacional que force determinadas atitudes dos países do orbe. Todavia, as resoluções 

gerais não se restringem somente ao papel. Toda discussão feita é importante para que haja 

divulgação e exposição dos fatos e situações que ocorrem nas sociedades para os Estados, 

a elaboração de recomendações e possíveis soluções de conflitos, reconhecimento dos 

povos minoritários, e a consequente pressão sobre os respectivos governos para que haja 



 

reais mudanças (GODINHO, 2006). A prova de que a organização consegue alcançar os 

resultados esperados, sem precisar recorrer à violência, é o fato de que seis antigos 

membros – Estônia, Letônia, Armênia, Geórgia, Palau e Timor Leste – conseguiram 

conquistar suas independências desde a fundação da entidade, há pouco mais de vinte 

anos, e foram admitidos às Nações Unidas (UNPO, 2012). 

  

5.1 A importância das minorias no processo de tomada de decisão 

 

A todo momento, atores devem tomar decisões, dentro de organizações 

internacionais, sobre os mais diversificados problemas e situações, com a finalidade de 

resolver impasses e gerar cooperação. Utilizam para isso suas experiências passadas, seus 

valores e crenças, seus conhecimentos técnicos, suas habilidades, doutrinas e filosofias, os 

quais norteiam a forma pela qual tomam decisões. Alguns entes são mais conservadores, 

sendo partidários da manutenção da ordem social e política estabelecida; outros possuem 

características inovadoras, diversificadas e empreendedoras e estão mais dispostas a 

assumir riscos em potencial. Esses diversos comportamentos que influenciam a tomada de 

decisão podem representar tanto o sucesso quanto a falha das pessoas que decidem e 

daquelas que dependem desse processo, além da organização na qual estejam inseridas. 

(GONTIJO; MAIA, 2004) 

 Tomar decisões é crucial e determinante para as organizações. Essa atividade 

ocorre a todo momento, em todos os níveis, e influencia diretamente a performance e a 

condução da instituição. Sua relevância é bastante clara e pode ser percebida 

empiricamente, ao analisar-se a organização. De fato, é impossível pensar a organização 

sem considerar a ocorrência constante do processo decisório (GONTIJO; MAIA, 2004). 

Neste sentido, todos os atores envolvidos em um processo de decisão são essenciais e 

importantes para que se chegue a resoluções que tragam benefícios aos envolvidos. 

 Quando inseridos em um processo de tomada de decisão, em que os participantes 

estão presentes em um espaço representativo em processos de comunicação e debate, 

autoridades públicas e cidadãos se encontrem para discutir determinadas experiências e 

questões, a fim de encontrar soluções para questões substanciais de convivência. No 

entanto, se pensado no nível interno de cada Estado, em que as relações em sociedade são 

complexas, uma vez que há milhares de pessoas, a querela, o debate e a comunicação, 

exercícios de base democrática, consistem em discussões e decisões divergentes, 

dispersas tanto no tempo como no espaço (YOUNG, 2006). 

 As queixas, na conjuntura dessas sociedades, são muito frequentes, uma vez que 

apontam o caráter excludente das normas de representação. Muitos reclamam, em alguns 

momentos, que os povos e grupos sociais dos quais fazem parte ou com os quais têm 



 

simpatia e afinidade “não são devidamente representados nos organismos mais influentes 

de discussões e tomadas de decisão, tais como legislaturas, comissões e conselhos, assim 

como nas respectivas coberturas dos meios de comunicação” (YOUNG, 2006, p. 140). 

Essas ações comprovam que numa sociedade ampla e com muitas questões complexas os 

representantes formais e informais canalizam a autoridade que as pessoas podem exercer.  

Por esses motivos, muitas sugestões atuais que propõem maior inclusão política nos 

processos decisórios e democráticos defendem medidas que propiciem maior representação 

dos grupos sub-representados ou até mesmo não representados, especialmente quando 

esses grupos são minorias ou estão sujeitos a desigualdades estruturais (YOUNG, 2006). É 

questionável, por exemplo, que legislaturas em que não são ocupadas por índios e/ou 

minorias étnicas não podem e não são capazes de representar devidamente esses povos. 

Em outros casos, ativistas e sociólogos demonstram que todas as instâncias devem ter 

representantes de diversos grupos – incluindo os minoritários – para que haja uma 

representação legal de todos (BEETHAM, 1995). Em resposta a isso, alguns governos têm 

decretado medidas voltadas a proporcionar maior presença – mesmo que ainda tímida – de 

minorias nos órgãos legislativos. Em alguns países, já há a determinação que os partidos 

incluam uma certa proporção de minorias nas suas listas de candidatos e na ocupação de 

cargos públicos, possuem ou discutem esquemas de representação de grupos sociais 

específicos, na forma de conselhos corporativos, cadeiras parlamentares reservadas, regras 

para listas partidárias, comissões direcionada, entre outros. Nos países que não contam 

com tais dispositivos é perceptível a crescente mobilização destes grupos pela adoção de 

medidas nesse sentido, ao passo que diversos partidos têm reconhecido que suas listas não 

são devidamente representativas sem uma certa proporção de candidaturas de povos 

minoritários, ainda que a lei não o exija. (YOUNG, 2006)  

Contudo, conforme observa Young (2006): 
  

as políticas, as propostas e os argumentos acerca da representação especial de 
grupos são alvo de muitas objeções. Uma delas, particularmente relevante, presume 
um posicionamento que enseja diferenças sociais em vez de reduzi-las. Segundo essa 
objeção, a idéia de representação especial assume que um grupo de mulheres, ou de 
afro-americanos, de maoris, de muçulmanos, de pessoas surdas, tem um conjunto de 
atributos e interesses comuns que pode ser representado, o que na maioria das vezes 
não seria verdadeiro. Diferenças de raça e de classe perpassam o gênero, diferenças 
de gênero e etnia perpassam a religião e assim por diante. Os membros de um grupo 
de gênero, racial etc. têm histórias de vida que os tornam muito diferentes entre si, 
com diferentes interesses e diferentes posicionamentos ideológicos. Assim, o 
processo unificador requerido pela representação de grupos buscaria congelar 
relações fluidas numa identidade unificada, o que pode recriar exclusões opressivas. 
(YOUNG, 2006, p. 141) 
 

Se pensado nesta ótica da objeção de políticas e propostas de representação 

especial de grupos, nenhum representante único poderia falar por qualquer grupo, já que “os 

indivíduos que o compõem mantêm relacionamentos por demais entrecruzados” (YOUNG, 

2006, p. 142). No entanto, as exigências e as demandas por representação de grupos 



 

marginalizados e minoritários não parecem ser danificados por esses julgamentos, pois no 

contexto das disputas e da falta de reconhecimento por parte da maioria, “muitos acreditam 

que tais medidas são a melhor forma de dar voz a muitas questões, análises e posições 

injustamente excluídas” (YOUNG, 2006, p. 142).  

É exatamente por isso, e sob esta perspectiva, que as minorias são importantes para 

o processo de decisão. Através delas, é possível que haja ações orientadas para 

determinado objetivo, diminuição de conflitos, possibilidade de diminuir violência e guerra 

civil armada, maior paridade entre os grupos de uma sociedade, conservação e manutenção 

da ordem, aumento da participação política e das oportunidades de emprego e inserção em 

escolas e universidades. Ao dar voz às nações e povos não representados, a UNPO 

consegue, através do diálogo e da negociação, promover ideais de justiça, democracia e 

paz entre duas partes, uma em vantagem sobre a outra. Além disso, questões, 

questionamentos e reivindicações são colocadas em pauta, muitas vezes até pela primeira 

vez. Tudo isso pode fazer com que governos modifiquem seus cursos de ação, suas 

decisões e passem a aderir e incorporar outras.  

Dessa forma, ao protestarem por maiores direitos e reconhecimentos, grande parte 

das vezes as minorias e povos não representados conclamam por promover e proteger o 

gozo de todos os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais; medidas de 

assessoramento e assistência social, política, técnica e financeira; que haja programas de 

informações e de educação efetivos; que haja racionalização, fortalecimento, adaptação, 

simplificação e aumento da eficiência de órgãos, mecanismos e organizações capazes de 

protegê-los e empoderá-los (GODINHO, 2006). Isto mostra que ainda “permanece sendo 

uma importante tarefa analisar as medidas adotadas em diferentes Estados com o intuito de 

assegurar a participação de minorias e de determinar quais elementos, favoráveis a situação 

de uma particular minoria, devem ser tratados” (FROWEIN; BANK, 2010, p. 78). Ou seja, os 

Estados que conseguem proporcionar às minorias diferentes formas de autonomia e de 

participação são exemplos que devem seguidos. 

Caso não houvesse a possibilidade de minorias se reunirem e utilizarem o direito à 

liberdade de associação para exporem seus pontos de vista e suas reivindicações, sua 

significância tornaria cada vez menor, podendo até mesmo ser banida da proteção que os 

Estados deveriam assegurar-lhes e/ou ser extinto enquanto grupo social. Como bem notado 

por Stefan Oeter (1994),  

 

sem a possibilidade de se organizar como um grupo ‘particular’ e sem apresentar 
seus interesses particulares enquanto um grupo através de uma organização 
independente incluindo a defesa de sua própria causa na esfera política através de 
um partido específico representante da minoria, a integração da minoria continuará 
sendo um fantasma (OETER, 1994, p. 496) 
 



 

 Isso mostra que, apesar de tudo, a UNPO visa promover o livre exercício de 

associação por pessoas integrantes de minorias nacionais, individualmente ou em conjunto 

com outras, dos seus direitos humanos e liberdades fundamentais, incluindo a completa 

participação na vida política. Dessa forma, o problema de um pode servir de ajuda para 

outros e ainda pode servir de resolução de conflitos. Dado a possibilidade de todos terem, 

em igualdade, o direito de voz e pronunciamento, espera-se que as minorias se fortaleçam e 

sejam mais notadas, capazes de mudar e conduzir as decisões em processos decisórios por 

parte dos Estados. 

 

6 A AUTODETERMINAÇÃO DAS NAÇÕES E POVOS NÃO REPRESENTADOS 

 

 Segundo a Declaração e Programa de Ação de Viena, realizado em 1993, “todos os 

povos têm direito à autodeterminação. Em virtude desse direito, determinam livremente sua 

condição política e promovem livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural” 

(DECLARAÇÃO E PROGRAMA DE AÇÃO DE VIENA, Artigo 2, 1993, p. 3). Este tratado foi 

importante porque, através dele, algumas questões ligadas à proteção e promoção dos 

direitos humanos foram discutidas, dentre elas o direito de autodeterminação, princípio 

importante que rege a Organização das Nações e Povos Não Representados (UNPO, 

2012). Por este motivo, faz-se necessário compreender o que significa autodeterminação. 

 

6.1 O que é autodeterminação 

 

Por autodeterminação entende-se o direito de um povo determinar o seu destino 

comunitário, suas leis, sua regras, suas instituições, seus símbolos, de modo especial seu 

próprio status político e a sua forma de desenvolvimento econômico, cultural e social 

(UNPO, 2012). É um princípio que decorre do direito à existência inerente de cada Estado e, 

portanto, se relaciona diretamente ao conceito de soberania – autoridade suprema interna e 

independência externa. Dessa forma, cada Estado tem o direito de exercer este princípio 

sem sofrer interferência estrangeira. Conforme Junior (1999) acrescenta, “a 

autodeterminação se define como o direito de um povo (...) de escolher livremente o regime 

político que melhor lhe convier. A autodeterminação é uma escolha ou opção interna cujo 

característico deve ser a liberdade absoluta” (JUNIOR, 1999, p. 447). O direito à 

autodeterminação das nações e povos está vinculado, portanto, à esfera política.   

Essencialmente, o direito à autodeterminação é o direito que um povo tem de 

determinar seu próprio destino. Em particular, o princípio permite que um povo escolha o 

seu próprio status político e determine a sua própria forma de desenvolvimento econômico, 

cultural e social.  O exercício desse direito pode resultar em uma variedade de resultados 



 

diferentes que vão desde a independência política à plena integração dentro de um estado. 

Na prática, o resultado possível de um exercício de autodeterminação, muitas vezes, 

determina a atitude dos governos em relação ao povo ou nação. Assim, enquanto 

reivindicações de autonomia cultural podem ser mais facilmente reconhecidas pelos 

Estados, reivindicações de independência são mais prováveis de serem rejeitadas por 

eles. No entanto, o direito à autodeterminação é reconhecido como um direito pertencentes 

a povos e não aos Estados ou governos, ou seja, um direito individual.  

Para as Nações Unidas o direito à autodeterminação é inalienável, pois não se pode 

impedir um povo de ser autônomo em suas decisões (ARCHIBUGI, 2003). Ele é 

reconhecido como um direito de todos os povos no primeiro artigo comum ao Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (1976) e ao Pacto Internacional sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais (1976). A Confederação Mundial sobre os Direitos 

Humanos, CMDH, considera ainda que a negação da autodeterminação constitui uma 

violação dos Direitos Humanos.  

Após a Primeira Guerra Mundial, o princípio à autodeterminação se tornou orientador 

para a reconstrução da Europa, principalmente devido à competição do sistema capitalista. 

Sua inclusão na Carta da ONU marca o reconhecimento universal da autodeterminação 

como sendo fundamental para a manutenção de relações amistosas e pacíficas entre os 

Estados. O princípio da autodeterminação dos povos preliminarmente fora avocado por 

grandes políticos como Lênin e o presidente norte-americano Woodrow Wilson, e fora 

assegurado, em 1945. 

O exercício do direito à autodeterminação pode levar a uma variedade de resultados, 

tais como a independência política de um povo ou a sua integração dentro de um Estado 

(GARCIA, 2007). Na prática, por muitas vezes o resultado do cumprimento desse princípio 

determina a atitude do governo em relação a um povo ou nação. Assim sendo, as 

reivindicações de autonomia cultural podem ser mais facilmente reconhecidas por um 

Estado do que reivindicações de independência, pois esta envolve, em maior grau, questões 

políticas, econômicas e sociais. 

O conceito de autodeterminação é muito poderoso. Como Wolfgang Danspeckgruber 

(2002) colocou: "Nenhum outro conceito é tão poderoso, visceral, emocional, rebelde, tão 

íngreme na criação de aspirações e esperanças como a autodeterminação" 

(DANSPECKGRUBER, 2002, p. 122). Ela evoca emoções, expectativas e medos, que 

muitas vezes levam a conflitos e derramamento de sangue. O princípio e direito fundamental 

à autodeterminação de todos os povos está firmemente estabelecido no direito internacional 

(DANSPECKGRUBER, 2002).  

 

6.2 A autodeterminação, os Tratados Internacionais e os limites à sua aplicação 



 

 

O princípio da autodeterminação é destaque consagrado no Artigo I, Capítulo I, 

parágrafo 2 da Carta das Nações Unidas (1945), que sugere como propósito “desenvolver 

relações amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao princípio de igualdade de 

direitos e de autodeterminação dos povos, e tomar outras medidas apropriadas ao 

fortalecimento da paz universal” (BRANT; DINIZ, 2008, p. 58). Através deste artigo, Todos 

os povos têm o direito de autodeterminação. Em virtude desse direito, determinam 

livremente sua condição política e perseguem livremente seu desenvolvimento econômico, 

social e cultural (NAÇÕES UNIDAS, 1978). Em virtude desse direito, as nações e povos não 

representados determinam livremente sua condição política e têm o direito e a prerrogativa 

de usufruírem e perseguirem seu desenvolvimento econômico, social e cultural (GARCIA, 

2007). 

O direito à autodeterminação dos povos é reconhecido em muitos outros 

instrumentos internacionais e regionais. Para que se perceba e evidencie a importância da 

autodeterminação dos povos, à título de exemplos, tem-se: a Declaration of Principles of 

International Law Concerning Friendly Relations e a Co-operation Among States adotada 

pela Assembleia Geral da ONU em 1970; a Acta Final de Helsínquia adotada pela 

Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa (CSCE) em 1975; a Carta Africana 

dos Direitos Humanos e dos Povos, de 1981;a Carta da CSCE de Paris para uma Nova 

Europa, adotada em 1990; a Declaração de Viena e o Programa de Ação de 1993; o direito 

à autodeterminação tem sido afirmado pelo Tribunal Internacional de Justiça no caso da 

Namíbia, no caso do Saara Ocidental e no  caso do Timor Leste. Além disso, o alcance e o 

conteúdo do direito à autodeterminação foi elaborado em cima dos Direitos Humanos das 

Nações Unidas e do Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial, elaborado por 

muitos líderes juristas internacionais (BRANT; DINIZ, 2008, p. 58). 

O direito à autodeterminação dos povos é reconhecido em muitos instrumentos 

internacionais, como na Declaração de Princípios do Direito Internacional relativo às 

relações Amigáveis e de Cooperação entre os Estados, adotada pela Assembleia Geral da 

ONU em 1970 com a intenção de contribuir com a paz mundial e o desenvolvimento do 

direito internacional e das relações entre Estados, como na Ata Final de Helsínquia, que 

representava um passo significativo para reduzir as tensões da Guerra Fria, adotada pela 

Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa (CSCE) em 1975. A Ata Final 

enumerava dez importantes pontos que contribuem para a ratificação do princípio de 

autodeterminação.   

I Igualdade soberana, quanto aos direitos inerentes à soberania 

II Abstenção de recorrer à ameaça  ao uso da força 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Soberania
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Uso_da_for%C3%A7a&action=edit&redlink=1


 

III Inviolabilidade das fronteiras 

IV Integridade territorial dos estados  

V Resolução de controvérsias por meios pacíficos 

VI Não intervenção nos assuntos internos 

VII Respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais 

VIII Igualdade de direitos e Direito à autodeterminação dos povos 

IX Cooperação entre estados 

X Comprimento de boa fé das obrigações do direito internacional (DEHOVE, 2004, 
p.63) 

 

 Os Pactos Internacionais de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), o Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos, de 1976, da mesma maneira, tiveram como 

objetivo a promoção do respeito universal e efetivo dos direitos e das liberdades da pessoa 

humana e foram de extrema importância para que se pudesse alcançar uma maior 

igualdade dos povos. No Artigo I deste primeiro, observa-se um compromisso e dedicação 

dos Estados ratificadores para com a autodeterminação dos povos: 

 

Art. 1º - 1.Todos os povos têm direito à autodeterminação. Em virtude desse direito, 
determinam livremente seu estatuto político e asseguram livremente seu 
desenvolvimento econômico, social e cultural.  
(...)  
3. Os Estados-partes no presente Pacto, inclusive aqueles que tenham a 
responsabilidade de administrar territórios não autônomos e territórios sob tutela, 
deverão promover o exercício do direito à autodeterminação e respeitar esse direito, 
em conformidade com as disposições da Carta das Nações Unidas. (PACTO 
INTERNACIONAL, 1966) 

 

O princípio é reconhecido ainda na Carta Africana dos Direitos Humanos e dos 

Povos, de 1981, que tratava de assegurar a promoção e a proteção dos direitos e liberdades 

dos homens e dos povos tendo em vista a importância tradicionalmente reconhecida pela 

África a esses direitos e liberdades. Em seu Artigo 2° convenciona: 

 

Toda a pessoa tem direito ao gozo dos direitos e liberdades reconhecidos e 

garantidos na presente Carta, sem nenhuma distinção, nomeadamente de raça, de 

etnia, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou de qualquer outra 

opinião, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer 

outra situação. (Artigo 2°da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos). 

 

 O direito à autodeterminação tem sido afirmado pelo Tribunal Internacional de Justiça 

no caso do Timor Leste. Neste caso, O direito do povo do Timor-Leste à autodeterminação 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fronteira
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Integridade_territorial&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A3o_interven%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Assuntos_internos&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Igualdade_de_direitos&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Autodetermina%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Povoo&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Boa_f%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_internacional


 

foi clara e formalmente reconhecido pela comunidade internacional. O Conselho de 

Segurança e a Assembleia Geral das Nações Unidas afirmaram repetidamente, a partir de 

1960, a existência deste direito e a responsabilidade de todos os Estados de o respeitarem. 

O reconhecimento deste princípio afirmou a legitimidade da causa timorense no direito 

internacional e traçou uma linha clara de demarcação em relação a outras reivindicações 

contestadas de autodeterminação por parte de outros povos.  

 O direito à autodeterminação conferiu ao povo timorense a capacidade de pôr fim à 

sua situação colonial, levando-o a escolher livremente pela independência. Esta decisão 

tem, necessariamente, de ser tomada pelo povo, mediante a expressão livre e genuína da 

sua vontade.  

Para que possa ser aceita e válida internacionalmente, a decisão de um povo relativa 

ao seu futuro tem de ser o resultado de um processo informado, justo e democrático, livre de 

intervenções e ameaças externas, realizado de forma imparcial e sob supervisão, de 

preferência, das Nações Unidas. No caso do Timor, dado que este direito pertencia 

coletivamente ao povo do Timor Leste na sua totalidade e não a um grupo específico, o seu 

exercício tinha de ser igualmente representativo. O povo do Timor Leste tinha o direito de 

lutar pela autodeterminação e a procurar e obter apoio para essa luta. Os Estados têm o 

direito de responder a essas solicitações de assistência moral e material.  Eles não podem 

invocar que a preparação política, econômica, social ou educativa de um povo é inadequada 

como pretexto para adiar a independência de um povo. 

A inclusão da autodeterminação dos povos em acordos, tratados e em diversas 

Resoluções da Assembleia Geral da ONU, aponta para o reconhecimento universal 

deste princípio como fundamental para a manutenção das relações harmoniosas, 

visando à paz entre os Estados (FALK, 1998). Durante muitos anos, este princípio foi 

considerado mais como um postulado político do que como um direito de fato. Por isso, 

faz-se necessário o maior comprometimento dos Estados para que se reafirme a 

autodeterminação como base fundamental para qualquer povo ou nação.  

 Além disso, todos os Estados têm certas obrigações no que tange ao direito à 

autodeterminação. Todos os Estados devem respeitar e promover o direito dos povos à 

autodeterminação e empreender ações positivas a fim de facilitar a sua realização 

(DANSPECKGRUBER, 2002). Em particular, todos os Estados devem evitar interferir nos 

assuntos internos de outros e, consequentemente, afetar adversamente o exercício do 

direito à autodeterminação. Os Estados devem coibir-se de recorrer a qualquer ação de 

força que prive o povo de determinar seu destino comunitário. 

A inclusão do direito à autodeterminação nos Pactos Internacionais sobre Direitos 

Humanos, na Declaração de Viena e no Programa de Ação, enfatiza que a 



 

autodeterminação é parte integrante dos direitos humanos, cuja aplicação é universal. Ao 

mesmo tempo, reconhece-se que o cumprimento do direito à autodeterminação é uma 

condição fundamental para o gozo de outros direitos humanos e liberdades fundamentais, 

sejam eles civis, políticos, econômicos, sociais ou culturais (BRANT; DINIZ, 2008, p. 58). 

O resultado preferido do exercício à autodeterminação varia muito entre os membros 

da UNPO. Para alguns, o único resultado aceitável é a independência política plena. Para 

outros, o objetivo é um grau de autonomia política, cultural e econômico, às vezes na forma 

de um relacionamento federal. Para outros ainda, o direito de viver e gerir as terras 

tradicionais de um povo livre de interferência externa e incursão é o objetivo essencial de 

uma luta pela autodeterminação (UNPO, 2012). Nesta perspectiva, o exercício à 

autodeterminação pode derivar uma série de distintos resultados, que vão desde a 

independência política até a integração completa dos requisitos formadores de um Estado, 

tais como, território, povo e governo. 

 

A livre determinação fundamenta-se na consulta à vontade popular, podendo, desta 
forma, ser garantida inclusive em territórios que não tenham alcançado 
completamente sua autonomia, como no caso dos Estados Associados, como se 
observa no seguinte excerto da Resolução n. 2.625:  
“O estabelecimento de um Estado soberano e independente, a livre associação ou 
integração com um Estado independente ou a aquisição de qualquer outra condição 
política livremente decidida por um povo constituem formas de exercício do direito de 
livre determinação desse povo” (SILVA, 2002, p.) 

 

Isto demonstra que a presente razão, compreensão, entendimento, e aplicação do 

princípio da autodeterminação dos povos fazem-se insuficientes na prevenção dos 

pequenos grupos, os minoritários e muitas vezes não representados. Sendo assim, urge 

uma necessidade de se desenvolver uma justa e equitativa compreensão internacional na 

interpretação e aplicação deste princípio. Apesar da relevância do direito à 

autodeterminação, sua análise e aplicação por parte dos Estados soberanos e da 

comunidade internacional é ainda muito difícil e até mesmo rara. 

 

6.3 Efetivação da Autodeterminação por parte da ONU e da UNPO 

  

Os relatos anuais da Organização das Nações e Povos Não Representados 

apontam que nos últimos anos houve um considerável aumento nos conflitos étnicos em 

todo mundo e que envolvem a real efetivação do princípio da autodeterminação dos 

povos. As estatísticas destes relatórios apontam que existem hoje 22 conflitos armados 

em curso, 51 grupos que utilizam meios convencionais de política para perseguir a 

autodeterminação e 29 grupos com uso de estratégias militantes de violência armada 

(UNPO, 2012). As razões pelas quais levam tais tumultos acontecerem desenvolvem-se 



 

a partir de uma série de objetivos, que vão desde o preconceito racial, o multilinguismo, 

diferenças religiosas e costumes culturais das minorias, até a revisão fronteiriças e a 

criação de novos Estados. Aspirações estas que, apesar de muitas vezes contraditórias, 

levantam a mesma bandeira da autodeterminação dos povos (UNPO, 2012).  

Segundo pesquisas e estudos realizados pela UNPO, há cerca de 6.500 nações, 

minorias e povos indígenas no mundo, os quais quase 5.000 são grupos étnicos, e 

menos de 200 fazem-se representados pela ONU, restando às nações e povos não 

representados continuar voluntariamente, ou involuntariamente, incluídos por Estados 

representados pelas Nações Unidas (UNPO, 2012).  

É dever dos líderes mundiais, através de acordos de cooperação, possibilitar que 

todos os povos desfrutem dos direitos da autodeterminação, sejam melhorar representados, 

tenham maior autonomia das suas decisões, tenham plena capacidade de manifestar suas 

vontades e opiniões, tenham maior representação na atuação da política mundial. Para isto, 

faz-se necessário que as minorias étnicas sejam reconhecidas na sociedade internacional 

enquanto povos que possuem direitos e que estes direitos devem ser respeitados sem 

nenhum tipo de julgamento. Esta necessidade é alcançada, sobretudo, quando se alcança a 

autodeterminação dos povos.  

Os problemas resultantes dos confrontos envolvendo nações e povos não 

representados, minorias étnicas, políticas, linguísticas, culturais, religiosas e sociais têm sido 

os mais notáveis na nova ordem mundial com o fim da Guerra Fria. Diante das mais 

diversas manifestações de violência por todo o globo, atitudes como pactos e tratados 

internacionais são de extrema importância, mesmo parecendo somente simples textos 

normativos, pois representam as aspirações a um mundo melhor, com maior relevância dos 

valores de igualdade, direitos humanos, diversidade e respeito a todo e qualquer povo que 

habita a Terra. 

 

7 AUTONOMIA E EMPODERAMENTO 

 

Dada a possibilidade de todos terem, em igualdade, o direito de voz e 

pronunciamento, a idéia é que as minorias se fortaleçam e sejam mais notadas, capazes de 

mudar e conduzir as decisões em processos decisórios por parte dos Estados. Ou seja, que 

se promova em cada uma delas o exercício de autonomia - de deliberar livremente sobre 

seus interesses próprios e agir na direção de tal, de exercer o princípio de autodeterminação 

(PROBLEMATIZANDO O CONCEITO DE EMPODERAMENTO, 2012).   

Na conjuntura atual, a característica da autonomia é fundamental para a manutenção 

de costumes, tradições e outros aspectos socioculturais de um povo, os valores que formam 



 

a identidade de indivíduos e grupos. Somente um indivíduo/grupo autônomo pode prosperar 

na sociedade contemporânea, pois ele deve ser capaz de uma “atividade refletida própria” 

(CASTORIADIS apud SINUS, 2011). 

A UNPO enquanto Organização intenta encorajar as minorias a se fortalecer e a 

procurar recursos para conseguir maior representação internacional, garantindo o 

reconhecimento de seus direitos e necessidades. Assim sendo, enuncia-se aqui a busca por 

empoderamento, movimento consequente da discussão sobre o tratamento dado por 

governos e povos às suas minorias, e da evolução nas concepções de autonomia e 

responsabilidade dos indivíduos e povos (UNITED NATIONS DEVELOPMENT 

PROGRAMME, 2012). 

Do original inglês empowerment3, a noção de “empoderamento” definida por Paulo 

Freire parte na contramão ao transformar o sujeito em objeto ativo, entendendo o processo 

pelo qual as pessoas, as organizações e/ou as comunidades assumem o controle de 

assuntos pertinentes a eles, e tomam consciência da sua habilidade e competência para 

produzir, criar e gerir seus recursos (ACTION AID, 2012), permitindo-lhes ter voz, 

visibilidade, influência e capacidade de ação e decisão. Segundo Paulo Freire, trata-se da 

conquista da “liberdade do oprimido”: 

 

Os oprimidos, tendo internalizado a imagem do opressor e adotado suas 
linhas de atuação, têm medo da liberdade. A liberdade requereria deles 
rejeitar essa imagem e preencher o seu lugar com autonomia e 
responsabilidade. Liberdade se adquire pela conquista, não como um 
presente. Ela deve ser buscada constantemente. Liberdade não é um ideal 
localizado fora do ser humano; nem é uma idéia que se torna um mito. É 
sem dúvida a condição indispensável para a busca da humana 
complementação. 

 

Além da igualdade de oportunidades, o empoderamento também tem como premissa 

o caráter emancipatório por parte dos que desejam ser empoderados: envolve um processo 

de conscientização das verdadeiras condições atuais e das necessidades. Empoderar 

implica na formulação das mudanças necessárias para alcançar as condições desejadas. 

Como o acesso a esses recursos normalmente não é automático, ações estratégicas 

mais ou menos coordenadas são necessárias para sua obtenção. Ademais, como os 

sujeitos que se quer ver empoderados muitas vezes estão em desvantagem e dificilmente 

obtiveram os referidos recursos espontaneamente, intervenções externas de indivíduos e 

organizações são necessárias, consubstanciadas em projetos de combate à exclusão, 

promoção de direitos e desenvolvimento, sobretudo em âmbito local e regional, mas com 

                                                
3
 Definição de Empowerment: “the giving of an ability” (COLLINS, 1998). O termo em inglês 

designa um sujeito passive. 



 

vistas à transformação das relações de poder de alcance nacional e global (MINORITY 

RIGHTS GROUP INTERNATIONAL, 2012). 

 

8 NÃO-VIOLÊNCIA E CONFLITO 

 

A UNPO tem se esforçado para que a organização adapte-se continuamente para 

enfrentar os desafios, prevenir e estabelecer resoluções de conflitos pelos quais seus 

membros passam, respeitando os cinco princípios estabelecidos na Carta da organização. 

Desde a sua criação, em 1991, a UNPO estabeleceu a não utilização da violência e a 

utilização de estratégias de resistência civil pacífica como meios de resolução desses 

conflitos, que se intensificaram com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e 

seus desdobramentos oriundos do fim da Guerra Fria. Sendo assim, na visão da instituição, 

os meios violentos e suas consequências geram mais opressões e atos violentos, não 

sendo benéfico para os povos minoritários (UNPO, 2012). 

Para que o princípio da não-violência seja cumprido é necessário primeiramente 

compreendê-lo. Este visa acabar com a injustiça, fazendo com que o perpetuador da 

violência, do abuso e da agressão raciocine e desfaça o mal que foi feito por ele. O termo 

não-violência refere-se a uma série de conceitos sobre moralidade, poder e conflito que 

rejeitam completamente o uso da violência nos esforços para a conquista de objetivos 

sociais e políticos (CA, 2010). Comumente usado como sinônimo para pacifismo, o termo é 

designado também para designar conflitos sociais que não se utilizam da violência, assim 

como movimentos políticos e filosóficos que aderem aos mesmos conceitos 

(WALLENSTEEN, 2004).  

A não-violência é uma atitude frente à vida cuja característica fundamental é a 

rejeição e o repúdio a todas as formas de violência. É geralmente associada a luta pela 

independência da Índia, liderada por Mahatma Gandhi, e a luta pelos direitos civis dos 

estadunidenses de origem africana, que foi liderada por Matin Luter King (DISKIN, s.d.). Em 

geral, o termo é interpretado como uma negativa – ausência da violência. No entanto, a não-

violência, em teoria e prática, pode e deve ser vista como uma força positiva, ativa e potente 

para atingir determinados objetivos (CA, 2010). 

Duas categorias de definição podem ser citadas: a que age sob princípios e a 

pragmática (UNPO, 2012). Estas categorias não são necessariamente excludentes em sua 

aplicação, e alguns movimentos utilizam ambas as definições para um efeito mais 

significante. A primeira categoria, não-violência sob princípios, é normalmente arraigada em 

credos tradicionais ou religiosos, ou em princípios morais apenas. Isso consiste em dizer 

que esse tipo de não-violência está “encrustado” na sociedade vigente, faz parte da cultura 



 

agir sobe os preceitos da não violência. É baseada em um pilar moral, um código de ética 

que proíbe a prática da violência, às vezes mesmo nas ações diárias. No entanto, os 

praticantes da não-violência sob princípios não necessariamente deixarão de utilizar ações e 

estratégias violentas, nem também se limitarão às mesmas (MULLER, 2007). 

A segunda categoria da não-violência definida como pragmática é melhor 

compreendida como a decisão de utilizar a não-violência baseada em considerações 

práticas e estratégicas (UNPO, 2012). Os praticantes dessa vertente comprometem-se em 

agir de forma não violenta apenas em situações específicas e delimitadas. A prerrogativa da 

não-violência muitas vezes não se encontram na cultura dessa sociedade, que pode, ou 

não, ter um histórico conflitos violentos ou da falta de negociações. A não violência 

pragmática se baseia no uso proativo e positivo de estratégias e ações não violentas 

(MULLER, 2007).  

É uma vertente que muda mudar o status quo, ou seja, mudar as configurações 

vigentes, alcançando casos individuais de políticas específicas, que afetam desde um grupo 

específico até as dinâmicas globais de poder em uma sociedade (UNPO, 2012). Ou seja, 

fazem parte da não-violência pragmática aqueles que estão insatisfeitos com o que ocorre e 

pretendem mudar de forma pacífica (MULLER, 2007). Isso quer dizer que se uma minoria 

busca os seus direitos perante ao Estado a que está vinculada por meio de negociações e 

debates ela pretende alterar o status quo, mudar a forma como o Estado a vê e ter uma 

maior representatividade dentro do sistema (CA, 2010). 

Com a não-violência pragmática, cabe ao povo escolher agir se vai utilizar ou não a 

violência, caso esta se faça necessária, diferentemente da não-violência por princípios, em 

que o uso da atos violentos não costumam se caracterizar uma ação contra os 

ensinamentos e a cultura das sociedades adeptas a mesma. Os praticantes dessa vertente 

optam por agir de forma pacífica mesmo quando não há nenhuma base tradicional ou 

religiosa para aquela escolha em sua cultura (MULLER, 2007). 

As campanhas em prol da não-violência tem se mostrado eficientes para que haja 

diminuição de conflitos. Contudo, elas exigem sacrifício, paciência e disciplina, além de 

grande coragem por parte do grupo que deseja empregá-la (MULLER, 2007). A UNPO 

acredita que o princípio da não-violência garante não apenas a resolução pacífica como 

também a legitimidade governamental da minoria que, independente da categoria defendida, 

age sobre estes preceitos (UNPO, 2012). 

Deste modo, o princípio da não-violência, como metodologia de ação pessoal e 

social, promove ações concretas com o fim de criar consciência do problema da violência, 

de suas verdadeiras raízes, de suas diferentes formas de manifestação, como violência 

física, racial, econômica, religiosa, psicológica e moral, ao mesmo tempo em que impulsiona 



 

ações exemplares que tendem a erradicar as práticas violentas e os conflitos entre os povos 

(CA, 2010). 

 

8.1 Resoluções pacíficas de conflitos 

 

Partindo do pressuposto de que o princípio da não-violência é seguido, passamos 

para a resolução pacífica de conflitos. Como uma organização que age no direito dos que 

muitas vezes não são levados em consideração na tomada de decisão, ou mesmo que 

desejam se desvincular ao Estado, ao qual estão ligados por direito, esse se torna um 

momento de profunda negociação e dilemas. 

Os conflitos gerados entre Estado de direito e as nações e povos não representados 

ocorre em quase todos os casos onde a separação e/ou independência é pretendida 

(MULLER, 2007). Podemos citar os casos do Tibete em suas múltiplas tentativas 

fracassadas de se desvincular da China, assim como o povo do Havaí não consegue 

garantir sua independência dos EUA (UNPO, 2012). Peter Wallensteen (2004) nos 

apresenta uma concepção para resolução de conflitos, em que a define como 

  

a adopção de medidas tendentes a resolver o cerne da incompatibilidade 
que esteve na origem do conflito, incluindo as tentativas de levar as partes a 
se aceitarem mutuamente. Compreendendo o conjunto de esforços 
orientados no sentido de aumentar a cooperação entre as partes em conflito 
e aprofundar o seu relacionamento, focalizando-se nos aspectos que 
conduziram ao conflito, promovendo iniciativas construtivas de 
reconciliação, no sentido do fortalecimento das Instituições e dos processos 
das partes (WALLENSTEEN, 2004, p. 8).  

 

Esta definição, muito utilizada em contexto acadêmico, expõe a relevância do diálogo 

e do mútuo entendimento com vista à cooperação estratégica para a resolução do conflito, 

apontando algumas áreas prioritárias de intervenção (WALLENSTEEN, 2004). Noutra 

perspectiva, Charles-Philippe David (2001), citando Fetherston, refere que a:  

 

aplicação não coerciva de métodos de negociação e de mediação, por 
terceiros, com vista a desarmar o antagonismo entre adversários e a 
favorecer entre eles uma cessação durável da violência (…), pode constituir 
o cerne da problemática em torno da resolução de conflitos (DAVID, 2001, 
p. 284).  

 

Neste sentido, existem atualmente um conjunto de mecanismos ao dispor dos povos, 

que vão desde a diplomacia preventiva, associado à prevenção de conflitos e às operações 

de paz (como o peacemaking, peacekeeping e peacebuilding), com o objetivo de cessar as 

hostilidades e levar as partes em confronto a aceitar a paz e acabar, ou senão diminuir, os 

conflitos étnicos (BRANCO, 2004). 



 

  São justamente nesses momentos de tensão, e muitas vezes de conflito, que a 

UNPO interfere, propõe iniciativas e sugere resoluções baseadas em suas políticas 

apaziguadoras, como a troca de experiências e a luta comum para que todas as minorias 

possam ter seus direitos garantidos. Deste modo, a instituição acredita que as soluções são 

alcançadas por meio do diálogo e da representação formal, visando conseguir que seus 

membros atinjam a autodeterminação, sejam mais reconhecidos e tenham seus direitos 

assegurados (UNPO, 2012). 

 

9 CONCLUSÃO 

 

Os problemas resultantes dos confrontos envolvendo nações e povos não 

representados, minorias étnicas, políticas, linguísticas, culturais, religiosas e sociais 

têm sido frequentes na nova ordem mundial desde o fim da Guerra Fria. Diante das 

mais diversas manifestações de violência por todo o globo, atitudes como pactos e 

tratados internacionais são de extrema importância, mesmo parecendo somente 

simples textos normativos, pois representam as aspirações a um mundo melhor, com 

maior relevância dos valores de igualdade, direitos humanos, diversidade e respeito a 

todo e qualquer povo que habita a Terra. As metas e objetivos desta conferência tem 

sido sempre o de proporcionar um ambiente produtivo, colaborativo e respeitoso em 

que o diálogo permite que os problemas a serem levantados sejam solucionados, 

seguindo os princípios da não-violência e do não-confronto.  

Isto posto e a partir da reflexão dos assuntos discutidos até aqui, espera-se 

que os excelentíssimos senhores delegados baseiem seus discursos em dois 

importantes pontos: a autodeterminação e empoderamento das nações e povos 

não representados. Dentro dessas temáticas, e de todas as implicações que surgirão 

dela, espera-se que os senhores encontrem maneiras e formas de alcançarem – 

efetivamente – estes dois princípios. Além disso, os presentes representantes na 

Assembleia Geral da UNPO deverão elaborar um guia de ações para gestores 

públicos, aplicável em qualquer esfera política, para qualquer Estado e direcionável 

para toda e qualquer minoria. Este guia instrutor e genérico direcionado para 

representantes, governantes e gestores públicos – em várias esferas de 

atuação – permitirá uma melhor orientação de como agir frente às minorias 

(toda e qualquer minoria, em todas as partes, independente se fazem parte da 

UNPO ou não). Vai servir, também, para que, através de políticas integradas, 

as minorias consigam pressionar os governos, visando uma maior igualdade 

entre os povos. Neste sentido, os governos serão melhores orientados com o 



 

que fazer para que haja reconhecimento dos povos minoritários, haja maior 

igualdade e diminua os conflitos internos (principalmente relacionados à 

xenofobia). Por fim, espera-se que vossas excelências discutam formas de tornar a 

UNPO uma instituição mais forte, propondo melhoras em suas estruturas, aumento 

do seu escopo, estabelecer formas de aumentar seu recurso financeiro, ter maior 

destaque internacional e ser uma referência para as questões relacionadas a minorias 

étnicas. Os membros irão apresentar declarações ou resoluções aprovadas pela 

Assembleia Geral da UNPO em busca de objetivos para promover os seus direitos 

humanos e culturais, para preservar seus ambientes, e para encontrar soluções não 

violentas para conflitos que os afetam.  

Deste modo, a UNPO visa incluir seus membros de forma legítima como atores 

conscientes, ativos e responsáveis do Direito Internacional, acreditando ser esta a 

forma mais eficiente e adequada de alcançar o aspirado reconhecimento de seus 

direitos, garantindo representação digna a nações e povos que não possuem este 

reconhecimento da forma necessária tanto no âmbito internacional quanto intraestatal. 

Grande parte dos membros da organização encontra-se tutelado por um Estado 

reconhecido, no entanto, muitas vezes estes não são eficientes na tarefa de satisfazer 

suas necessidades básicas e fundamentais. Daí, portanto, a importância da 

Organização das Nações e Povos Não Representados no panorama contemporâneo 

ao proporcionar a estes povos a oportunidade de se inserirem na sociedade como 

grupos legítimos e com seus devidos direitos. 
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TABELA DE DEMANDA DAS REPRESENTAÇÕES 

 
 
Na tabela a seguir cada representação do comitê é classificada quanto ao nível de 
demanda que será exigido do delegado, numa escala de 1 a 3. Notem que não se 
trata de uma classificação de importância ou nível de dificuldade, mas do quanto 
cada representação será demandada a participar dos debates neste comitê. 
Esperamos que essa relação sirva para auxiliar as delegações na alocação de seus 
membros, priorizando a participação de delegados mais experientes nos comitês em 
que a representação do colégio for mais demandada. 
 
 

Legenda 
 

 

 

Representações frequentemente demandadas a 
tomar parte nas discussões 

 

 

 
Representações medianamente demandadas a 

tomar parte nas discussões 
 

 

 
Representações pontualmente demandadas a 

tomar parte nas discussões 
 

 

REPRESENTAÇÃO 
 

DEMANDA 
 

Abecásia (Geórgia) 
 

Aborígenes (Austrália) 
 

Afrikâners/Bôereres (África do Sul) 
 

Assíria (Iraque, Turquia e Síria) 
 

Baluchistão Ocidental (Paquistão) 
 

Cabinda (Angola) 
 

Camarões do Sul (Camarões) 
 

Chechênia (Rússia) 
 

Cordillera (Filipinas) 
 



 

REPRESENTAÇÃO 
 

DEMANDA 
 

Curdistão Iraniano (Irã) 
 

Curdistão Iraquiano (Iraque) 
 

Havaí (Estados Unidos da América) 
 

Khmer Krom (Vietnã) 
 

Kosovo (Sérvia) 
 

Maasai (Quênia e Tanzânia) 
 

Mapuche (Chile e Argentina) 
 

Minoria Grega na Albânia 
 

Minoria Húngara na Romênia 
 

Nagalândia (Índia e Mianmar) 
 

Pigmeus Batwa (Ruanda) 
 

Sandzak (Sérvia e Montenegro) 
 

Scania (Suécia) 
 

Sindis (Paquistão) 
 

Somalilânda (Somália) 
 

Taiwan (China) 
 

Tártaros da Crimeia (Ucrânia) 
 

Tibete (China) 
 

Turcomenos (Iraque) 
 

Tuva (Rússia) 
 



 

REPRESENTAÇÃO 
 

DEMANDA 
 

Zanzibar (Tanzânia) 
 

Catalunha (Espanha) 
 

Groelândia (Dinamarca) 
 

Nação Cigana (Europa) 
 

Ossétia do Sul (Geórgia) 
 

País Basco (Espanha e França) 
 

China 
 

Espanha 
 

Estados Unidos da América 
 

França 
 

Irã 
 

Noruega 
 

Países Baixos 
 

Paquistão 
 

Rússia 
 

Estônia 
 

Geórgia 
 

Palau 
 

Timor-Leste 
 

Alto Comissariado das Nações Unidas para 
Refugiados (ACNUR) 

 



 

REPRESENTAÇÃO 
 

DEMANDA 
 

Centro Internacional para Direitos Humanos 
e Desenvolvimento Democrático (ICHRDD). 

 

 
 
  



 

ANEXOS 

ANEXO A – POSIÇÃO GEOGRÁFICA DAS NAÇÕES E POVOS NÃO 

REPRESENTADOS 

 

 

Fonte: Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO). 

 
ANEXO B – POSIÇÃO DAS MINORIAS 

 Para ver o posicionamento das minorias, bem como outras notícias relacionadas à 

temática deste comitê, acesse constantemente nosso blog: 

http://www.unpo13minionu.wordpress.com. O blog, preparado pela mesa diretora da UNPO, 

visa orientá-los melhor sobre os assuntos do comitê, além de possibilitar o melhoramento na 

preparação da simulação. Não deixe de acessá-lo! 

 

ANEXO C – CARTA DA UNPO 
Afirmando os princípios da Democracia, como consagrado na declaração de Viena, 

como direitos humanos fundamentais e inalienáveis;  

 

Constatando que direitos civis e políticos são garantidos aos indivíduos e 

comunidades através do direito internacional e pactos e convenções vinculativas, tais como 

os Pactos Internacionais dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais, e Culturais;  

 

Cientes que os direitos individuais são indissociavelmente relacionados ao 

reconhecimento e proteção dos direitos coletivos, tais como a livre expressão da identidade 

coletiva, crenças religiosas, e dignidade;  

http://unpo13minionu.wordpress.com/minorias/
http://www.unpo13minionu.wordpress.com/


 

 

Convencidos de que a existência e gozo destes direitos políticos e civis são por si 

mesmos o produto de lutas passadas e solidariedade, e que um empenho contínuo e 

comprometido é ainda necessário a fim de alcançar sua implementação efetiva e universal;  

 

Enquanto que o direito à autodeterminação é consagrado na Carta das Nações 

Unidas, os Pactos Internacionais dos Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional dos 

Direitos Econômicos, Sociais, e Culturais, e a Declaração da ONU sobre os Direitos dos 

Povos Indígenas, sua implementação deveria ser baseada em seu entendimento mais 

amplo e mais compreensivo; incluindo autonomia, devolução, e divisão de poderes, e 

federalismo em todas suas formas, rejeitando desta forma um foco limitado e acusações de 

secessionismo;  

 

Convencidos de que os princípios, metodologia, e prática da não-violência 

Gandhiana e da resistência civil pacífica são os meios mais efetivos de perseguir e fazer 

cumprir os direitos coletivos e individuais, nós, os Povos e Nações signatários, reafirmamos 

nosso comprometimento sem reservas a tais princípios, rejeitando durante o processo o 

terrorismo, o extremismo, e a violência em todas as suas formas;  

 

Convencidos de que a proteção do meio ambiente e seus recursos naturais, em 

particular no contexto das mudanças climáticas e a relacionada escassez de água potável, é 

atrelada aos direitos fundamentais de Nações e Povos em todos os lugares, necessitando 

respeito aos consagrados direitos de livre, prévia, e informada anuência, de modo a garantir 

seu direito a determinar seu próprio futuro e a proteção e respeito por suas terras ancestrais 

e recursos;  

 

Conscientes de que ao passo que a transferência forçada de populações e outras 

formas de manipulação demográfica, incluindo a limpeza étnica, representam sérias 

violações de direitos universais, a livre circulação de ideias, informações, pessoas e capitais 

devem ser garantidas fundamentais à promoção e afirmação da liberdade e da democracia 

em todo lugar;  

 

Portanto, pela presente Carta, as Nações e Povos Participantes, representadas pelos 

Representantes signatários, estabelecem entre si a Organização das Nações e Povos Não-

Representados (a "Organização"). 

 

ANEXO D – DEFINIÇÃO DE ESTADO E NAÇÃO 



 

A palavra Estado é um conceito político que designa uma forma de organização 

social soberana e coercitiva. Desta forma, o Estado é o conjunto das instituições que 

possuem a autoridade para regular o funcionamento da sociedade dentro de um 

determinado território. 

Pelas palavras do alemão Max Weber, o Estado é uma organização que conta com o 

monopólio da violência legítima, pelo que dispõe de instituições como as forças armadas, a 

polícia e os tribunais, pelo facto de assumir as funções de governo, defesa, segurança e 

justiça, entre outras, num determinado território. O Estado de direito é aquele que enfoca a 

sua organização na divisão de poderes (Executivo, Legislativo e Judicial). 

É importante esclarecer que os conceitos de Estado e governo não são sinônimos. 

Os governantes são aqueles que, temporariamente, exercem cargos nas instituições que 

conformam o Estado. Por outro lado, há que distinguir o termo Estado do termo nação, já 

que existem nações sem Estado e Estados que reúnem e abarcam várias nações. 

A palavra nação vem do latim nātio que, por sua vez, deriva de nāscor (“nascer”). 

Este vocábulo latim significa “nascimento”, “povo”, “espécie” ou “classe”, entre outras 

acepções. Atualmente, o conceito de nação inclui duas representações: a nação política, 

que se refere ao âmbito jurídico-político e à soberania que constitui um Estado, e a nação 

cultural, que é uma noção sócio ideológica mais subjetiva e que faz referência a uma 

comunidade humana com determinadas características culturais comuns. De qualquer 

forma, na linguajem quotidiana, a palavra nação é usada como sinónimo de país, território, 

povo e Estado, por exemplo. 

A concepção cultural de uma nação indica que os seus membros têm consciência de 

que constituem um corpo ético-político diferente dos restantes, pelo facto de partilharem 

certas características (etnia, idioma, religião, tradição ou história comum). 

Sempre que um Estado se identifica explicitamente como sendo o lar de uma certa 

nação cultural, fala-se da existência de um Estado-nação. Há Estados que, apesar das 

disputas e das contradições que implica esta definição, tentam legitimar-se desta forma. 

Fontes: http://conceito.de/estado e http://conceito.de/nacao 

 
ANEXO E – AGENDA DO COMITÊ 

Agenda da Assembleia Geral da Organização das Nações e Povos Não 

Representados: 

1- Guia de ação para gestores públicos 

- Orientações de como os Estados podem agir perante suas minorias 

- Ações que podem ser feitas para inserção das minorias na sociedade 

-Medidas que colaboram para maior igualdade dos povos 

http://conceito.de/estado
http://conceito.de/nacao


 

- Recomendar aos Estados ações que visam diminuir conflitos étnicos e 

violência xenófoba 

 

2- Autodeterminação e empoderamento 

- Formas de garantir que a autodeterminação seja alcançada e reforçada 

- Medidas que visam empoderar as minorias 

 

3- Fortalecimento da UNPO  

-Maneiras de ampliar o orçamento da organização 

-Ampliação de parcerias 

-Formas de melhorar e aumentar o escopo da instituição 

 

ANEXO F – QUESTÕES DIRETRIZES PARA AS DISCUSSÕES 

 Quais são os limites da UNPO enquanto uma instituição? 

 O que a UNPO, enquanto organização, pode fazer para resolver os problemas 

posto pelas minorias e buscar suas maiores representatividades frente aos 

Estados? 

 Até onde a UNPO pode ir, quais são os seus papeis e sua legitimidade no 

sistema internacional? 

 O que a instituição pode fazer para que as nações e povos não representados 

sejam empoderados e melhorem o princípio de autodeterminação? 

 O que se pode fazer para que a UNPO se fortaleça enquanto uma 

organização, aumente seu escopo, tenha maior notoriedade no sistema 

internacional, seja reconhecida e seja um destaque para as questões sobre 

minorias étnicas? 

 Como conseguir mais financiamento, que é vital para a sobrevivência da 

organização? 

 O que a UNPO fazer para melhorar e garantir que os direitos humanos sejam 

preservados? 

  Como conseguir que os princípios democráticos, da não-violência e da 

autodeterminação sejam preservados e aderidos pelos Estados? 

 O que as nações e os povos não representados podem fazer para que seus 

direitos sejam assegurados? Quais são as medidas que eles podem tomar? O 

que está ao alcance dessas minorias e da própria organização? 

 Quais são as formas de haver representação e empoderamento às minorias? 



 

 O que os Estados podem fazer para acabar com a xenofobia e os conflitos 

internos? 

 Ao proporem o guia de ação para gestores públicos, é preciso uma legislação 

geral ou de legislação em cada país?  

 Como fazer com que a minoria exerça seus direitos?  

 Minoria deve se juntar ao Estado? Deve se integrar à população?  

 Como diminuir a discriminação? Como apaziguar problemas? Como dar 

suporte às minorias? 

 Como as minorias podem pressionar governos visando igualdade? O que os 

Estados podem fazer para que a igualdade seja assegurada? 

 O que a UNPO pode fazer para dar mais espaço e voz para as minorias 

mesmo sabendo que a organização é frágil? 

 As minorias não mudam porque não tem condições, justamente por viverem a 

margem da sociedade, ou porque não querem? É mais cômodo estar na 

situação de minoria? 

 Por que eles não se rendem e se juntam ao Estado? 

 O Estado pode proibir coisas das “partes culturais”? Até onde o Estado pode 

intervir e interferir na cultura das minorias? 

 Como garantir maior representatividade das minorias no plano domésticos dos 

Estados e na esfera internacional? 

 

ANEXO G – INDICAÇÕES DE WEBSITES ÚTEIS PARA PESQUISA 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES E POVOS NÃO REPRESENTADOS (UNPO): 

<http://unpo.org/> 

 

GRUPO INTERNACIONAL DOS DIREITOS MINORITÁRIOS (MRIG): 

<http://www.minorityrights.org/> 

 

CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS DAS NAÇÕES UNIDAS (OHCHR): 

<http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx> 

 

AMNESTY INTERNATIONAL (AI): <http://www.amnesty.org> 

 

HUMAN RIGHTS WATCH (HRW): <http://www.hrw.org> 

 

 

http://unpo.org/
http://www.minorityrights.org/
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx
http://www.amnesty.org/
http://www.hrw.org/


 

ANEXO H – INDICAÇÕES DE FILMES A RESPEITO DO TEMA 

7 anos no Tibete (EUA, 1997) 

Tartarugas Podem Voar (Irã, 2004) 

Quilômetro Zero (França/Iraque, 2005) 

Newen Mapuche – A força do povo da Terra (Chile, 2008) 

Mapuches, um pueblo contra El Estado (Brasil/Chile, 2010) 

Tierra Adentro (Argentina, 2007) 

Samson & Delilah (Austrália, 2009) 

Geração Roubada (Austrália, 2002) 

Dez Canoas (Austrália, 2006) 

Encantadora de Baleias (EUA, Alemanha, 2002) 

Soldado – a história de Kosovo (Itália, 2002) 

Kosovo – cirmes de guerra (2005) 

Adeus Tibete (Alemanha, 2010) 

Tibete: O Grito do Leão da Neve (2002) 


