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Resumindo….
1. Os direitos humanos não podem ser entendidos separadamente das instituições
culturais
2. A cultura não pode justificar modelos de
vida que retiram direitos humanos essenciais
3. Os valores transmitidos através das praticas culturais devem respeitar as varias esferas da pessoa humana (i.e. educativa,
sexual, económica, social, laboral, …)
4. Os valores culturais transmitidos não devem situar os rapazes em posição dominante e as raparigas em posição hierárquicas de subordinação
5. Resistências ou não aceitação das normas culturais e tradicionais, muita das vezes, provoca violência
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O que são os direitos humanos?
Os direitos humanos são direitos inerentes a todos
os seres humanos, independentemente de raça,
sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou
qualquer outra condição.
Incluem o direito à vida e à liberdade, à liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre e muitos outros. Todos
merecem estes direitos, sem discriminação.
Os direitos humanos são garantidos legalmente
pela lei de direitos humanos, protegendo
indivíduos e grupos contra ações que interferem
nas liberdades fundamentais e na dignidade
humana.
Algumas das características mais importantes dos
direitos humanos são:

·

Os direitos humanos são fundados sobre o
respeito pela dignidade e o valor de cada
pessoa;

·

Os direitos humanos são universais, o que quer
dizer que são aplicados de forma igual e sem
discriminação a todas as pessoas;

·

Os direitos humanos são inalienáveis, e
ninguém pode ser privado de seus direitos
humanos; eles podem ser limitados em situações
específicas.

·

Os direitos humanos são indivisíveis, interrelacionados e interdependentes, já que é
insuficiente respeitar alguns direitos humanos e
outros não.
Todos os direitos humanos devem, portanto, ser
vistos como de igual importância, sendo
igualmente essencial respeitar a dignidade e o
valor de cada pessoa.*

O que é cultura e tradição?

O que acontece em Moçambique
hoje?
Moçambique - enquanto estado democrático de
direito - rege-se por um sistema institucional, no
qual cada um é submetido ao respeito do direito,
do simples indivíduo até a potência pública. O
estado de direito é assim ligado ao respeito da
hierarquia das normas e dos direitos fundamentais.

Cultura é a representação e práticas que orientam os comportamentos e saberes das pessoas e as identificam com um grupo ou lugar.
Tradição é o conjunto de bens culturais que se
transmite de geração em geração no seio de
uma comunidade. Trata-se de valores, costumes e manifestações que são conservados pelo facto de serem considerados valiosos aos
olhos da sociedade e que se pretende incutir
às novas gerações. A tradição, por conseguinte, é algo que se herda e que faz parte da
identidade cultural e social.
Destaca-se que, muitas das vezes, a tradição é
associada ao conservadorismo, pois implica
manter, ao longo do tempo, determinados valores. Neste sentido, tudo aquilo que não é tradicional pode ser encarado como algo de estranho ou não convencional.
Os sociólogos assinalam, porém, que a tradição
deve ser capaz de se renovar e de se actualizar de modo a manter o seu valor e a sua utilidade. Posto isto, uma tradição pode perfeitamente adquirir novas expressões sem ter necessariamente de perder a sua essência.

Pois a legislação moçambicana respeita a Constituição da República de Moçambique e os instrumentos regionais e internacionais que Moçambique ratificou, tais como:

· Declaração Universal dos direitos do homem —
1948
· CEDAW – 1979;

· Carta africana dos Direitos humanos e dos Povos —1981;
· Protocolo sobre os Direitos Humanos das Mulheres – 2004;
· Protocolo da SADC sobre género e desenvolvimento – 2008.
Isso significa que cultura e tradição não pode ser
separada dos direitos humanos e não pode ser em
contrasto com eles.

