
Mensagem de Boas-vindas da Chefe do Comité de coordenação, a Professora Annika 
Rudman  
 
Eu tenho o grande prazer de convidar a todos vós a Stellenbosch em 2021 para que se juntem 
a nós afim de celebrar o 30º aniversário do Concurso Africano de Julgamento Fictício sobre 
diritos Humanos e o centenário da Faculdade de Direito da Universidade de Stellenbosch. 
Temos a satisfação de nos associar ao Centro para os Direitos Humanos  para comemorar 
as nossas realizações. Agradecemos o Prof. Frans Viljoen pela sua visita à nossa Facudade 
nestas cicunstâncias difíceis para nos oferecer uma parceria para co-organisar o evento. Nos 
partilhamos do mesmo cometimento em relação a proteção do direitos humanos e a mesma 
paixão pelo continente. Por onsequência, temos a satisfação de acolher os paticipantes 
vindos de todas as regiões do continente africano e fazêmo-lo dentro do espírito do proverbio 
africano sengundo o qual: «as viajens nos ensinam a ver». 
Esperamos sempre poder assitir as semi-finais em Dakar, no Senegal e celebrar as 
realizações da Universidade Virtual do Senagal e da Universidade Cheikh Anta Diop, 
organisando a 29ª edição do Concurso em circunstânias tão difíceis e nos familiarizamos com 
os dirferentes aspectos da organização do concurso. 
 
 
«Nós somos todos diferentes - nós somos todos iguais» 
 
A agenda 2063 da União Africana aspira um continente onde a iguldade de sexos e de direitos 
de grupos vulneráveis são respeitados e celebrados em todas as comuniddes e culturas de 
África. Assim, a plena iguladade de sexos em todas as esperas da vida sendo um objectivo 
central de UA constitui centro de todos os esforços continentais inclusive do Concurso 
Africano de Julagamento Fictício sobre Direitos Humanos. Tomando como ponto de partida  
o slogan oficial do Concurso Africanos « África : dos erros aos direitos humanos » o lema do 
Concurso Afriano de Julgamento Fícticio sobre Direitos Humanos - 2021 é «Nós somos todos 
diferentes – Nós somos todos iguais». A igualdade, a diferença e identdade serão os temas 
principais em 2021, incitar os estudantes a participar do Concurso e explorar a divrsidade 
humana do prima de direitos humanos, reconhecendo tudo o que nos une nas nossas 
diferenças 
 
Bem-vindos a Stellenbosch  
 
A África do Sul, enquanto nação, acolheu o Concurso Africano por muitas vezes. Contudo, é 
a primeira vez que o Concurso será organisado e acolhido pela Faculdade de Direito da 
Universidade de Stellenbosch. Muito trabalho já foi realizado dentro das preparações do 
evento mas muito ainda se tem à fazer. 
Em conclusão, este dia marca o inicio de uma parceria entre a Faculdade de Direito da 
Universidade de Stellenbosch e o Centro para os Direitos Humanos da Universidade de 
Pretória, mas também entre a nossa Fcauldade de Direito et cada uma das Facldades de 
Direito que se juntão a nós para celebrar o 30º aniversário do Concurso e o centenário da 
nossa existência.  
Nosso cometimento é de oferecer uma calorosa boas-vindas ao Cape Winelands a todos 
participantes, pese do inverno, e nos assegurar que o evento dê lugar a muitas parcerias 
sustentáveis.  
 
 


