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.  

 

Sonham por anos,  

Uma vida inteira,  

Na fome e na miséria,  

Privam-se do mínimo  

Buscam a liberdade.  

 

 

 



Partem sem nada  

Buscando o todo.  

Pedem tão pouco, e, dão tudo.  

 

 

Resistem quanto podem  

A sanha criminosa...  

Alguns morrem na caminhada.  

 

 

 

 

Em alto mar  

Sem repouso definitivo, sem dignidade,  

Seus corpos são jogados,  

 

 

 

 



 

Apátridas, perdidos,  

Sem amarras...  

Sem sonhos,  

Morrem duas vezes.  

 

Sonhos e vidas se perdem,  

Vitimas de guerras, fome, perseguições;  
No mar da morte,  

Muitos, ainda, irão morrer!...  

DD_Campo Grande-MS, 22 julho de 2015. 
 

 

Ao Senhor 
ANTONIO GUTERRES 
Secretário-Geral Nações Unidas  
Nova Iorque, NY 10017  
Estados Unidos  
 

 



Senhor Secretário, 

 

 

 

Venho a vossa presença,  como presidente da  Associação Internacional de Poetas, como 

representante para o Brasil do Cercle Universel des Ambassadeurs de la Paix, e Vice-Presidente 

para o Brasil da GHA -  Global Harmony Association, acompanhada dos pacifistas Valdeck 

Almeida de Jesus e Ana Maria Achkar,  pedir misericórdia, pelos irmãos africanos que se 

encontram a mercê de todas as maldades, expostos a  violenta degradação humana. 

Colocados à venda. Em exposição. Amarrados pelas pernas, tal qual gado. São imagens 

chocantes as que nos chegam pela imprensa e pelas redes sociais, que estariam ocorrendo na 

libia, bem como, em outras nações,  Myanmar, por exemplo. 

 

 

Essas pessoas fogem de seus países para escapar da pobreza e de guerras incentivadas... São 

milhares de negros, de toda África, que se amontoam na Libia 



 

 

No fundo do Mar Mediterrâneo acuculam-se corpos e imigrantes sírios, afegãos, africanos, que 
não resistiram a perigosa travessia para a liberdade. Os que conseguem sobreviver não 
conseguem chegar a seus destinos, ficam ilhados na Libia, onde sobrem estupros, assassinatos, 
torturas, e, escravidão. 
 

 

Impossível que os senhores nada possam fazer ou que desconhecem essas praticas. Tantos já 
se pronunciaram, nos seremos apenas mais um, a apresentar aos senhores o grito de revolta 
que tolhe nossa garganta e nos enche os olhos de lágrimas, de vergonha e de dor, e,  
indignação pela imensa hipocrisia que que abrange a ONU, a União Europeia e demais países. 
Não dá para fingir espanto. Não dá para dizer que não se sabe. Não dá para não chorar a 
impotência que nos assoberba. 

 

 

 



Todos sabiam, a exceção do cidadão comum. O que nos causa espécime é como a imprensa 
demorou para apresentar a “sua  denuncia”. Esse é o resultado  das guerras e intolerâncias 
religiosas que campeiam pelo mundo, em especial,  nos países da África e do Oriente. 
 

 

 
Senhor Secretário, é inadmissível que a ONU sabendo de   tamanha crueldade – parece fazer 
vista grossa, cruza os braços,  e assista  tamanha crueldade se nenhuma ação concreta. Essa 
barbárie da escravidão é a continuação  dos botes com refugiados se afogando, dos campos de 
concentração e das guerras que servem ao interesse das nações mais ricas. 
 

 

É  preciso saber mais uma vez quem são os culpados.  Por quê o negro mata e escraviza outros 
negros? De onde vem o dinheiro para essas chacinas? Por quê, no século XXI assistimos a essas 
selvagerias e o mundo nada faz para acabar com esses fatos que tanto degradam o ser 
humano?  
 



O que, Senhor Secretário, define a condição do homem, do ser humano? A cor da pele? Não! O 
Sexo? Não! Será a aparência? O saldo bancário? A  politica? O pais onde nasce? 
 
 

 

 

O ser humano deveria ser um centro de consciência. Individualizado. Único. As pessoas não 
são coisas e nem propriedade de  ninguém. É inadmissível que sejam vendidos como escravos. 
Quando saem de suas casas, de seus países,  essas pessoas querem apenas ser  livres e 
desfrutar de uma vida melhor.  
 

 

Querem liberdade. Um emprego. Um salário com o qual possa cuidar de seus familiares,. Uma 
vida decente com o seu labor. 
 



O que se tem feito diante desse crime contra a humanidade. Indignar apenas, não resolve. 
Temos que atuar. 
 

 

É preciso que se investigue  quem organiza e é responsável por esse contrabando de pessoas. 
Precisam ser responsabilizados.  

 

 

 

Não existe mais espaço para a escravidão no mundo. É um abuso imenso contra os direitos 
ditos humanos.  
 
 

Cadê atitude do Alto Comissariado das Nações Unidas em Defesa de Vida? 
. 
 



 

. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Atenciosamente, 
. 
. 
Delasnieve Miranda Daspet de Souza  
Lawyer, Poet, Writer,  Speaker, Ambassador of Peace, Peacemaker, Activist Peace and Culture 
of Peace, Human Rights, Environment, Social, Global Citizen - ID number 078 - (Brazil ) . 
Presidente da  Associação Internacional de Poetas 
Representante para o Brasil do Cercle Universel des Ambassadeurs de la Paix 
 Vice-Presidente - Brasil da GHA -  Global Harmony Association 
daspet@uol.com.br   - @Delasnieve 
https://www.facebook.com/delasnieve.daspet 
55-67-99911-1959 
Campo Grande-MS-Brasil 
 
Valdeck Almeida de Jesus 
Poeta, jornalista, Embaixador do Parlamento Internacional de Escritores da Colômbia, 
Embaixador Universal da Paz. 
 
Ana El Achkar  
Embaixadora da Paz, Professora Universitária, Doutora em Psicologia Social, Mestre em 
Psicologia Social, Psicopedagoga, Pedagoga 
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