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      A Alemanha é um país localizado na Europa central Após as grandes guerras mundiais, das
quais a Alemanha foi protagonista, o país sofreu ocupação dos países aliados e houve uma divisão
do território, de um lado Alemanha Ocidental, que se tornou parceira dos antigos “Aliados” do
bloco capitalista, sendo comandada especialmente pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. Por
outro lado a Alemanha Oriental, que ficou sob o domínio de um governo soviético, gerando
tensões entre sua população que demonstrava desejo em migrar para a Alemanha Ocidental,
levando o governo a construção do Muro de Berlim durante a Guerra Fria, aumentando ainda
mais as tensões do mundo bipolarizado. Em 1989 após pressão popular foi decretada a ''Queda do
Muro de Berlim” que deu início ao processo de reunificação da Alemanha. Os anos 90 foram
marcados pela denominada “Revolução Pacífica”, quando houveram diversos protestos da
população em busca da unificação e melhores condições de vida, em especial para a população
vinda do leste.

Panorama histórico de Direitos Humanos na Alemanha 

      A questão dos direitos humanos na Alemanha foi pauta de discussão até a Segunda Guerra,
quando grande parte da população judia alemã, teve seus direitos básicos restituídos, e foram
isolados em campos de concentração, onde foram torturados e massacrados pelo governo. Após o
fim da Segunda Guerra, a Alemanha Ocidental tomou parte no tratado de defesa dos direitos
humanos de 1946 da ONU, e a partir daí o país passou por uma mudança significativa na sua
ideologia nacional, uma vez que o nazismo deixou resquícios fortes de segregação e preconceito.
Após a reunificação alemã, a população buscou obter mais liberdade de expressão e direitos
sociais e políticos; assim, em 1990 houve a primeira eleição livre.
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     A Alemanha, que passava por um período de conflitos e preconceito anti-imigrantes, assumiu
o compromisso de diminuir os índices de violência de sua nação recém unificada, dessa forma, se
tornou um dos principais atores no cenário internacional sobre direitos humanos. Assinou
tratados como Pacto Internacional Sobre Direitos Econômicos Sociais e Culturais, o Pacto
Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos, ambos de 1966. Com isso, a Alemanha que estava
economicamente fragilizada buscava se redimir com as grandes potências, assim, visando
parceiros econômicos e um maior reconhecimento nas instituições internacionais. Logo, seu
posicionamento durante o período de negociações preparatórias foi uma em que defendia os
princípios dos países ocidentais, o universalismo dos Direitos Humanos. 


