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     A Argentina, oficialmente República Argentina, é o segundo maior país da América do Sul, uma
das maiores economias dessa região, e o quinto maior em extensão territorial do mundo. Entre os
anos de 1976 a 1983 o país passou por uma ditadura militar marcada por graves violações dos
direitos humanos, passando por um período de transição democrática, após grandes
manifestações da população reivindicando menos repressão e mais democracia. Em 1993 o
presidente vigente foi Carlos Menem, que seguia uma política peronista, caracterizada por uma
aparência populista, focada nos direitos trabalhistas, entretanto, com um caráter fascistizante.
  

Panorama histórico dos Direitos Humanos a Argentina

   O país passava por um momento delicado, uma adaptação à democracia ao fim das
características repressivas do regime militar. Haviam diversos movimentos que lutavam por
maiores direitos sociais e participação da sociedade civil na política, embora houvessem certos
programas sociais, o governo de Menem reduziu drasticamente o financiamento de políticas
públicas. Mesmo com tantos conflitos internos, a Argentina foi o único país da América do Sul a
se envolver em guerras exteriores, como a Guerra do Golfo, em 1991, além de enviar tropas sob
mandato da ONU, chamados de capacetes azuis, para a manutenção da paz em vários locais.
Dessa maneira, o país buscava consolidar alianças internacionais, por isso se aproximou da OTAN
e, especialmente, dos Estados Unidos, implicando uma tendência a se aproximar dos
posicionamentos norte-americanos. A Argentina defendia a necessidade de investigar a situação
dos direitos humanos em Cuba, sendo uma grande crítica do governo Castro.
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   No período de redemocratização a Argentina buscou maior reconhecimento no cenário
internacional, participando mais ativamente de instituições internacionais assim tendo um papel
fundamental na Reunião Preparatória Latino-Americana e Caribenha. Na reunião em questão foi
valorizada a tríade Direitos Humanos-Desenvolvimento-Democracia sendo essa vista como uma
possibilidade de superar os problemas socioeconômicos que a maioria dos países apresentavam,
assim, conforme esse panorama, uma das grandes preocupações debatidas era sobre o
desenvolvimento econômico e o direito político. Desse modo, por assumir uma postura
neoliberal, o governo vigente no país enfatizava essas questões econômicas, sendo essa uma das
maiores preocupações argentinas. Com isso, o posicionamento da Argentina baseava-se na sua
aproximação com os EUA e a defesa da universalidade dos Direitos Humanos, porém ressaltando
o apoio aos interesses econômicos defendidos pelos países latinos. 


