Elaborar relatórios alternativos é uma das principais atividades da Organização Mundial
Contra a Tortura (OMCT) e uma fonte vital de informação para os organismos de monitoramento de tratados das Nações Unidas, inclusive o Comitê de Direitos Humanos
(CDH). Esta é uma atividade complementar à assistência direta às vítimas prestada pela
organização.
Tais relatórios alternativos constituem-se em fonte inestimável para os Especialistas
Independentes que analisam a implementação dos Tratados de Direitos Humanos das
Nações Unidas. Estes relatórios permitem observar a situação da forma mais objetiva
possível e lançar um olhar crítico sobre a ação governamental para erradicar a tortura
e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes.
Sob os auspícios da União Comissão e da Confederação Suíça, o programa “Adesão dos
Estados a suas Obrigações Internacionais” apresentou o presente relatório sobre
Violência estatal e tortura no Brasil à 85ª sessão do Comitê de Direitos Humanos (17
de outubro a 3 de novembro de 2005), durante a qual o Relatório Oficial do Estado
Brasileiro foi analisado.
Este relatório foi elaborado conjuntamente por três organizações não-governamentais
(ONGs) nacionais de direitos humanos, em colaboração com a OMCT:
•

CEDECA/BA – Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Yves de Roussan

•

CLADEM – Comitê da América Latina e do Caribe para a Defesa dos Direitos da
Mulher

•

FIDDH – Fundação Interamericana de Defesa dos Direitos Humanos

Representantes dessas três ONGs participaram da sessão do CDH, informaram os membros do Comitê sobre a situação dos direitos humanos no Brasil e apresentaram o relatório alternativo ressaltando suas principais preocupações.
A presente publicação contém uma análise da situação dos direitos humanos no Brasil
sob o prisma do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (PIDCP), incluindo enfoques sobre a situação da mulher et da criança brasileira, tal como foi apresentada ao Comitê, assim como a lista de questões e as observações finais emitidas por
este último.

Européia e à Confederação Suíça por seu apoio.
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