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      A Comunidade da Austrália é o maior país da Oceania, um dos mais desenvolvidos do mundo e
sua capital é a cidade de Camberra. O país foi colonizado em 1788, quando a Inglaterra passou a
enviar presos com pena maior que 7 anos para o território australiano, situação que durou até
aproximadamente 1845, quando os presos pararam de ser enviados e aqueles que estavam lá e já
haviam cumprindo sua pena receberam um pedaço de terra para sobreviverem. A independência
veio apenas em 1941, mas os últimos laços com a ex-metrópole foram cortados em 1986 e como
consequência da colonização e da intensa imigração a partir da década de 40, os aborígenes -
indígenas australianos - se tornaram cerca de apenas 1% da população australiana.

Panorama histórico dos Direitos Humanos 

     O tema de Direitos Humanos sempre esteve em discussão no país, com a principal situação de
violações ocorrendo em relação ao racismo contra a parte aborígena da população, visto que a
liberdade de expressão muitas vezes é utilizada para discriminar essa minoria. A partir da década
de 80 diversas convenções e leis no país tinham como foco regulamentar e discutir os Direitos
Humanos no país, como a Convenção contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis e a
Lei de Discriminação de Deficientes. Foi criada também uma comissão nacional de Direitos
Humanos e outros temas como a discriminação sexual e contra a mulher também tiveram espaço
para discussão.
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   Como um reflexo do que buscava implementar dentro do país, durante a conferência a Austrália
se posiciona a favor da universalização dos Direitos Humanos. Com uma visão considerada
ocidental, o país defende principalmente os direitos civis e políticos durante a discussão, se
aliando a países como o Estados Unidos e o Canadá e se colocando como um dos líderes da visão
ocidentalizada dos direitos básicos. Neste sentido, a Austrália é um dos principais defensores da
criação do ACNUDH.


