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       A República da África do Sul é um país localizado no extremo sul da África, conhecido por sua
biodiversidade e pela grande variedade de culturas, idiomas e crenças. A África do Sul reconhece
11 línguas como oficiais e tem uma população com cerca de 50 milhões de pessoas, composta em
70% por negros, 12% por brancos (descendentes de holandeses e ingleses) e 13% por indianos. Seu
governo é uma democracia constitucional, na forma de uma república parlamentar e trata-se de
um dos poucos países africanos que nunca sofreram um golpe de Estado. O país em questão,
devido à sua posição geográfica estratégica e riqueza mineral, foi amplamente disputado por
nações colonizadoras, como Portugal, Holanda e Reino Unido, e sofreu ocupação britânica até
1910. 

Panorama histórico de Direitos Humanos na África do Sul

   Após a independência, o país aos poucos instaurou uma política racista e excludente,
denominada Apartheid, onde as elites brancas dominavam as instituições políticas e sociais. O
regime foi admitido de fato em 1944 e foi aceito pelas potências mundiais capitalistas durante o
período da Guerra Fria, visto como uma forma de combater o comunismo; mas se tratava de uma
política racista institucionalizada, privilegiando uma minoria branca que desfrutava de um alto
padrão de vida, enquanto a maioria negra esteve em desvantagem em aspectos como renda,
educação, habitação e expectativa de vida, sendo violentamente reprimidos, assim como
manifestantes, mesmo que pacíficos, que se posicionavam contra essa forma de governo. Em
1960, percebendo as atrocidades que eram cometidas pela política de segregação racial, a ONU
veta a África do Sul, que passa a sofrer restrições econômicas e boicote de diversos países. Em
1991, ciente de como o regime racista vigente atrapalhava as relações internacionais do país, o
presidente Frederik de Klerk começa a flexibilizar e negociar uma transição para a democracia
inclusiva, embora líderes do movimento negro e de movimentos antiapartheid ainda sejam
reprimidos  e  diversos  deles  - misteriosamente -  mortos,  violentados e  desaparecidos. 
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Vale também ressaltar que a África do Sul foi um dos pouquíssimos países que se abstiveram na
votação da proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, realizada em dezembro
de 1948 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. 

Conferência de Viena sobre os Direitos Humanos (1993)

    A África do Sul foi um dos países membros da Reunião Preparatória Regional Africana, em
1993, para a Conferência de Viena que viria ocorrer no ano seguinte. Nessa reunião, foi
proclamada a Declaração de Tunis, que ressaltou que a promoção e a proteção dos direitos
humanos deveriam levar em conta as peculiaridades tradicionais de cada sociedade. Além de
enfatizar que cada país deve saber lidar com suas próprias questões da melhor forma, a fim de
consagrar o respeito aos direitos humanos. Vale lembrar que no período a África do Sul ainda
estava sob um regime de Apartheid, ou seja, rompia com a ideia de direitos humanos defendida
pelo ocidente, embora já estivesse diminuindo suas ações violentas e racistas para de certa forma
se “desculpar” com as nações que aplicavam sanções econômicas ao país, assim seu
posicionamento se baseava em tentar se aproximar ideologicamente delas para assim garantir
certa simpatia, em especial dos antigos parceiros econômicos mais importantes do país, como o
Reino Unido e os países em geral membros da Commonwealth; agregado a isso, buscava
reconciliar com os outros países africanos, que faziam certo pressão com o país para acabar com
o regime Apartheid. Com isso, o seu posicionamento defende os princípios acordados na Reunião
Regional Africano, principalmente pelas particularidades de cada cultura, porém, ao mesmo
tempo, segue em busca do reconhecimento dos países ocidentais. 


