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     A República do Chile é um país da América do Sul, que ocupa uma longa e estreita faixa
costeira encravada entre a cordilheira dos Andes e o oceano Pacífico. Durante o século XIX, os
laços comerciais do Chile foram principalmente com o Reino Unido e a França, que influenciou os
sistemas legal e educacional do Chile, havendo um impacto decisivo sobre o país. Em 1945, o Chile
participou como membro fundador das Nações Unidas por estar entre os 50 países que assinaram
a Carta das Nações Unidas. Com o golpe militar de 1973, o Chile tornou-se isolado politicamente,
como resultado das violações dos Direitos Humanos pela ditadura de Pinochet. Nos anos 90 o
país passou por um período de redemocratização com a eleição de Patricio Aylwin Azócar, que
buscava romper com as brutalidades da ditadura. 

Panorama histórico de Direitos Humanos no Chile

   No decorrer da ditadura de Augusto Pinochet no Chile entre 1973 e 1990, houve um
encadeamento de violações contra os Direitos Humanos. De acordo aos relatórios da Comissão
Nacional de Verdade e Reconciliação e a Comissão Nacional sobre Prisão Política e Tortura, a
quantidade de vítimas diretas de violações aos Direitos Humanos no Chile, seria de, pelo menos,
35.000 pessoas, havendo grande número de pessoas torturadas, executadas e desaparecidas.
Dado que as violações dos direitos humanos durante o Regime Militar correspondiam a uma
política de Estado, a quantidade de pessoas envolvidas nesses atos é elevada, com o processo de
rompimento com a ditadura militar, diversos dos responsáveis por esses crimes foram
processados e alguns deles responsabilizados. Nesse sentido, até os anos 90 o país é marcado por
diversas formas de opressão e violência por parte do governo, mas com a redemocratização
rompia com a postura ditatorial e o país, que se encontrava fragilizado, buscava mais parceiros
econômicos, principalmente na América Latina.
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    Desde o fim da ditadura militar chilena, já quase absolutamente redemocratizada, assumia
uma posição de novos mecanismos voltados para a proteção dos direitos civis e políticos
postulados na tradição liberal. Assim sendo, o Chile possui um posicionamento que visa enfatizar
os direitos humanos, a democracia e o desenvolvimento em seus diferentes aspectos, frisando
grupos vulneráveis, mulheres, jovens, povos indígenas e migrantes. Desse modo, o país que
vinha num período de redemocratização, na busca de um maior reconhecimento internacional,
apresentou num caráter mediador no período de negociações preparatórias à Conferência, assim,
enfatizando os interesses da região latino-americana, tanto como nas negociações e relações
entre as potências ocidentais e os países menos desenvolvidos. 


