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     O Canadá é o maior país da América do Norte e o segundo maior do mundo. Faz fronteira com
os Estados Unidos da América (EUA) ao Sul e com o Alasca ao norte. O Canadá possui estreitos
laços com o Reino Unido, que vem de uma longa tradição e parceria estratégica, estando juntos
nos campos de batalha da Primeira e Segunda Guerra Mundial, e nas relações comerciais. As
relações internacionais canadenses têm entre seus princípios a diplomacia, os laços políticos e o
multilateralismo, visando estreitar sua ligação com os EUA, França e, principalmente, o Reino
Unido. Tendo em vista esta política multilateralista, o Canadá se empenha cada vez mais para
solucionar problemas globais, e preservar a paz. Como exemplo, pode ser citado que em 1956
durante a Crise de Suez (guerra entre Israel e Egito por relações comerciais), com o intuito de 
 diminuir as tensões, o diplomata canadense Lester B. Pearson propôs esforços de paz e a criação
das Boinas Azuis da ONU, assim, servindo como mediador.  

Panorama histórico dos Direitos Humanos no Canadá

     O Canadá é conhecido por ser uma “democracia plena” e uma ideologia política moderada e
igualitária. O país possui ênfase na questão de justiça social e preza pela pacificidade e um bom
governo. No que tange aos Direitos Humanos (DH) em âmbito nacional vale ressaltar a conquista
dos direitos das mulheres, por meio dos movimentos sufragistas, em 1916, na província de
Manitoba. Também devem ser citados os movimentos trabalhistas de 1914 a 1919, em busca de
melhores condições de trabalho e salários mínimos. Em 1929, com a Grande Depressão, apesar de
os cidadãos canadenses passarem por grandes dificuldades, também serviu para esclarecer a
responsabilidade do governo de estabelecer um padrão mínimo de direitos e qualidade de vida
para sua população e criar uma rede de segurança. Neste histórico, é importante citar o advogado
canadense especialista em Direitos Humanos, John Humphrey, que foi um dos autores da
Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) em 1948, visando respeito, igualdade,
dignidade e direitos básicos para os indivíduos.
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     Sendo assim, é válido rememorar as importantes participações canadenses como a criação dos
Boinas Azuis, já citados acima, para a manutenção da paz, e da elaboração da Declaração
Universal dos Direitos Humanos (DUDH). Ressaltando o seu caráter mediador nas questões
referentes aos Direitos Humanos nos moldes defendidos pelos princípios ocidentais. Tendo em
vista as informações citadas anteriormente, nota-se, então, que o Canadá possui um
posicionamento progressista, e a favor de uma constante evolução nas conquistas de direitos
humanos, de maneira universalista, tendo como principais parceiros o Reino Unido, os EUA e a
França. 


