Discurso da ministra Damares na ONU: mentiras a favor da
vida desde a concepção.
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REDEH – Rede de Desenvolvimento Humano (Rio de Janeiro

Descripcion
-No dia 22 de fevereiro de 2021, a ministra Damares Alves, representante do governo
brasileiro compartilhou com o ministro das relações exteriores o discurso de abertura da
reunião do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra.
Destacamos na sua fala, a defesa da vida desde a concepção:
“Defenderemos tenazmente o pleno exercício por todos do direito à vida desde a concepção e à segurança da pessoa,
em linha com a Declaração Universal dos Direitos
Humanos e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, bem como, no âmbito
regional, com o Pacto de São Jose da Costa Rica”; e a defesa da família.
O pronunciamento foi duramente criticado por autopropaganda e criação de uma
realidade alheia ao que vive o país atualmente, omissão dos dados sobre o que o
governo tem deixado de fazer, e tem promovido em contrário, aos DHs, DS e DR.

Mas Informacion
Discurso da ministra da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos,
Damares Alves, na abertura do
Segmento de Alto Nível da 40ª sessão
do Conselho de D |
http://funag.gov.br/index.php/pt-br/201502-12-19-38-42/2961
Pronunciamento da Damares na ONU
com comentários de Débora Diniz e
Maria José Rosado |
https://www.youtube.com/watch?v=s46RBRCJ87k

As mentiras e omissões no discurso de
Damares Alves na ONU |
https://catarinas.info/as-mentiras-eomissoes-no-discurso-de-damaresalves-na-onu/
OPINIÃO: NA ONU, BRASIL FAZ
DISCURSO DESCOLADO DO RESTO
DO MUNDO |
https://www.conectas.org/noticias/opiniaona-onu-brasil-faz-discurso-descoladodo-resto-domundo?utm_campaign=newsletter__fevereiro_2021_pt&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
Discurso de Damares no Conselho de
Direitos Humanos da ONU foi repleto
de omissões, denuncia ONG. |
https://noticias.uol.com.br/ultimasnoticias/rfi/2020/02/24/discurso-dedamares-no-conselho-de-direitoshumanos-da-onu-foi-repleto-deomissoes-denuncia-ong.htm
EM DISCURSO NA ONU, DAMARES E
ARAÚJO DIZEM QUE BRASIL
GARANTIU VACINAÇÃO DE IDOSOS
E PROFISSIONAIS DA SAÚDE |
https://epoca.globo.com/mundo/emdiscurso-na-onu-damares-araujo-dizemque-brasil-garantiu-vacinacao-deidosos-profissionais-da-saude-

24893461
Nota conjunta contra o discurso dos
ministros Damares Alves e Ernesto
Araújo no Conselho de DH da ONU |
https://vladimirherzog.org/nota-conjuntacontra-o-discurso-de-damares-e-araujona-onu/
Damares defende 'vida desde a
concepção' em discurso na ONU e
contraria legislação brasileira sobre
aborto |
https://rollingstone.uol.com.br/noticia/damaresdefende-vida-desde-concepcao-emdiscurso-na-onu-e-contraria-legislacaobrasileira-sobre-aborto/
ONG denuncia omissões em discurso
de Damares na ONU... Leia mais em
https://www.cartacapital.com.br/politica/ongdenuncia-omissoes-em-discurso-dedama |
https://www.cartacapital.com.br/politica/ongdenuncia-omissoes-em-discurso-dedamares-na-onu/

Brasil continua firme na defesa da
família’, diz Damares na ONU |
https://pleno.news/brasil/politicanacional/brasil-continua-firme-nadefesa-da-familia-diz-damares-naonu.html

