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Em 1948 foi criada pela ONU (Organizações das Nações Unidas) os direitos humanos
que possuíam como objetivo garantir a dignidade humana em todo o planeta. Essa declaração
tem como fundamento a justiça, a paz e a liberdade.
Esses direitos são considerados universais ,pois todo ser humano estaria incluído;
indivisíveis ,pois cada indivíduo possui todos os direitos listados, sem possibilidade de divisão;
e interdependente, pois um direito está relacionado a outro e, portanto para se cumprir um
deles, os demais também devem ser seguidos.
Tal proposta foi elaborada pela ONU após um contexto histórico muito importante e de
grande impacto para a humanidade, a segunda guerra mundial. Nessa época a europa se
encontrava em um estado crítico e, em todo mundo, se iniciavam movimentos, como o
feminismo, e reflexões, como no caso dos países colonizados. Diante dessas situações, a
declaração teve um envolvimento planetário por enaltecer direitos baseados na igualdade e em
melhores condições de vida.
Ao longo do tempo, tais direitos acabaram perdendo espaço. O aumento da
concentração da riqueza e do desemprego e outras crises sociais acabaram por desvalorizar
os direitos humanos. O grande problema que envolve essa questão, é a imprevisibilidade de
melhorias na situação.
Em previsões futuras, problemas econômicos, sociais, ambientais e políticos não
apresentam boas perspectivas. Nesse contexto caótico, é importante refletir que as condições
futuras não serão as mesmas que as encontradas atualmente e, portanto, os direitos humanos
deverão ser repensados a longo prazo.
Com relação a universidade, a UNICAMP se vê praticante dos direitos humanos. No
campus, há a Diretoria Geral de Recursos Humanos, diretoria executiva que trabalha
diretamente com a temática e possui vários departamentos estruturados que lidam com
diversas questões. Dentre seus trabalhos, a diretoria está envolvida com assuntos de
acessibilidade, inclusão, liberdade de expressão, combate ao assédio, à violência, ao racismo e
ao preconceito; e apoio a saúde física e mental.
Embora tenha pontos a serem melhorados, a diretoria vem desempenhando com
grande êxito suas atividades. Seu atendimento preza pelo auxílio completo aos alunos e isso é
demonstrado por várias iniciativas sociais na universidade, sempre estando presente o conceito
de inclusão e equidade.
Apesar da existência da diretoria demonstrar uma preocupação com a temática, o
trabalho envolto dos direitos humanos poderia ser mais difundido na universidade. Poucos
trabalhos se concentram no tema, assim como poucos alunos conhecem a fundo os direitos
humanos, ponto que ainda há muito a ser desenvolvido.

