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Mas também acredito que na UE existe uma preocupação com os direitos humanos e

Não há falta de exemplos flagrantes. Na Rússia, a energia é utilizada como uma
ferramenta económica e política. O povo chinês luta diariamente contra vários tipos de
abusos, mas a UE é muito compreensiva.

Ana Gomes: Fechamos os olhos à violação dos direitos humanos quando há negócios
importantes em cima da mesa. Esta situação é particularmente evidente nos países
produtores de petróleo, como a Arábia Saudita, as repúblicas caucasianas e os países
africanos.

Muitos países com elevados índices de corrupção são também economias
emergentes e, por isso, parceiros estratégicos de comércio e negócios para a UE.
Como pode a União encontrar o equilíbrio entre beneficiar das relações com estes
países e lutar contra casos de corrupção?

Acredito que isto também pode ser muito útil para a UE, e para o bom senso dos nossos
próprios métodos. Pode melhorar a transparência dos nossos procedimentos, para que
não cooperemos com práticas que aumentem a opacidade, como a lavagem de dinheiro.

Ana Gomes: Devemos tentar compreender de que forma podemos lutar pelos direitos
humanos e tornar as comunidades anti-corrupção mais eficazes. Acredito que o papel da
UE, como principal doador e parceiro, podia ser mais importante se houvesse uma
insistência para que haja uma boa governação. Também devemos lutar contra as
situações de corrupção no Estado e nas empresas - a responsabilidade das empresas é
uma área na qual a UE tem muitas possibilidades de intervir.

Como pode a UE tratar este problema nos encontros com os países com "elevados
níveis de corrupção"?

Ana Gomes: Aqueles países onde existe mais corrupção são também os mesmos onde
ocorrem violações dos direitos humanos de uma forma persistente e que passam
impunes. Para assegurar essa mesma impunidade, as elites corruptas têm muito
interesse em cometer abusos contra os direitos humanos e recusam o acesso aos direitos
básicos, como o acesso à informação, à liberdade de expressão e opinião e julgamentos
justos.

Que impacto tem a corrupção nos direitos humanos?

Petróleo caucasiano, gás russo e empresas chinesas: as economias emergentes
oferecem oportunidades irresistíveis num momento de crise na UE. Até que ponto
nos importamos com o respeito pelos direitos humanos nos países com quem
negociamos? Muito pouco, segundo a eurodeputada socialista portuguesa, Ana
Gomes, que está a preparar um relatório sobre a ligação entre corrupção e direitos
humanos em países terceiros. Falámos com Ana Gomes sobre a estratégia para
encontrar um equilíbrio.
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Ana Gomes: "Fechamos os olhos aos direitos
humanos quando há negócios em jogo"
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A comissão parlamentar dos Direitos do Homem promove uma audição pública, na
quinta-feira, dia 18 de fevereiro, sobre os direitos humanos em países terceiros. O
relatório será apresentado no final do mês de março e votado em plenário em maio ou
junho.

acredito que é um fundamento base da nossa União, assim como o requisito de um
mundo em que respeite o direito internacional. Catherine Ashton disse que os direitos
humanos são o "fio de prata" das nossas políticas. É necessário pôr esse lema em
prática. Quando Catherine Ashton nomeou Stavros Lambrinidis como representante dos
direitos humanos, deu já um grande passo nesse sentido.
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