Alunos do DF criam painel em alusão à Declaração dos Direitos
Humanos
Obra foi instalada na entrada do metrô no centro de Brasília
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O Ministério dos Direitos Humanos, em parceria com o governo do Distrito Federal,
inaugurou hoje (22) um painel de 110 metros quadrados feito por estudantes da rede
pública, em alusão aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Feito
de azulejos de cerâmica, a obra foi instalada na entrada do metrô da Galeria dos
Estados, no centro da capital federal.
De acordo com a proposta, estudantes dos centros educacionais Gisno e 11 de
Ceilândia foram convidados para ilustrar artigos da declaração, definidos por
meio de sorteio. Após serem exibidos em exposições nas duas escolas, as turmas
escolheram os desenhos que iriam compor o painel, mediante votação.
O projeto já foi levado para 1.001 escolas e coloca em perspectiva pautas
relativas à cidadania e aos direitos fundamentais.
Presente na inauguração, o secretário nacional de Cidadania, Herbert Barros, destaca
que a luta pela proteção dos direitos humanos é contínua. "Esse é um tempo muito
relevante para gente fazer uma reflexão sobre isso, sobre quais são os direitos
humanos, qual o valor dos direitos humanos. E no marco dos 70 anos da declaração
há uma necessidade de olharmos para trás e entendermos a razão de ela ter sido
escrita, que é a razão que nos inspira a continuar lutando pelo direito de todos e
todas, independente da condição social, da condição de renda, de classe, sexo,
orientação sexual, religião. Direitos humanos são para todos e são de todos."
A iniciativa também conta com o apoio da Organização das Nações Unidas e da
Aliança Francesa.
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