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Combatente dos direitos humanos, agora preocupado com os problemas ambientais e as 
desigualdades da economia mundial, o ex-embaixador da França Stephane Hessel, 92 anos, 
foi personagem de episódios importantes da história. Foi membro da Resistência Francesa e 
sobrevivente de campos de concentração nazistas. Diplomata em 1948 participou da criação 
das Nações Unidas e da redação do texto original da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. Hessel esteve em São Paulo no lançamento da Carta de São Paulo: Por uma 
Governança.  Mundial, do Collegium International, instituição de debate entre pensadores e 
políticos de vários países. 
 
Com a experiência adquirida nesses 60 anos de vida pública, o senhor acrescentaria 
alguma coisa à Declaração Universal?  
 
A garantia dos direitos humanos e políticos dos cidadãos continua a ser essencial. Mas eu 
acrescentaria algo, sim. Não à Declaração Universal em si, mas ao quadro da ONU. É a 
necessidade de um compromisso global de defesa do meio ambiente e contra a forma como o 
homem degrada e destrói o planeta. E algo na luta contra o terrorismo. 
 
Qual a diferença entre o momento da Declaração Universal e agora, quando é tão 
difícil chegar a um denominador comum entre as nações sobre o clima?  
 
Naquela época, o choque provocado pela Segunda Guerra Mundial possibilitou que fôssemos 
ambiciosos e conseguíssemos obrigar as pessoas a deixar de lado seus egoísmos e suas 
ideologias para chegar a um acordo sobre pontos comuns. Hoje, é mais difícil conseguir esse 
consenso. Isso poderá ocorrer se a humanidade se conscientizar dos problemas que podem 
resultar das mudanças climáticas para todos e se empenhar em criar algo novo para enfrentar 
o desafio de salvar o planeta. 
 
O que está sendo proposto para que se consiga um acordo sem precisar chegar a 
esse ponto extremo? 
 
Na Carta de São Paulo que vamos levar a Copenhague, propomos uma nova governança 
mundial, que seja capaz de ir além das barganhas entre interesses particulares, para tomar 
decisões políticas universais. Queremos uma reflexão sobre um conceito que também estava 
presente em 1948, mas não explicitado dessa maneira, que é a solidariedade, ou o 
reconhecimento da idéia de interdependência. Convocamos os países que se sentem 
ameaçados pelo aquecimento climático a somar suas vozes nas negociações sobre o clima e 
proclamar sua vontade de por em comum uma parte de sua soberania para provocar enfim a 
adoção de medidas eficazes. 
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