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    O Civil Rights Defenders foi fundado em 1982, conhecido originalmente como International
Helsinki Federation for Human Rights e se trata de uma organização não-governamental
internacional que possui sede em Estocolmo, na Suécia. Essa ONG realiza um trabalho de defesa
dos Direitos Humanos no âmbito internacional, com foco nos direitos civis e políticos, agindo de
forma independente tanto política quanto religiosamente. O Comitê busca apoiar e defender os
ativistas dos direitos humanos locais, fornecendo-lhes capacitação, treinamento e financiamento,
além de segurança e apoio jurídico para aqueles defensores de direitos humanos que são
perseguidos. A principal forma de atuação dessa organização é buscando responsabilizar os
governos e os detentores de poder, para que assim haja devida responsabilização quando direitos
civis ou políticos da população são violados.

  Essa organização defende veemente que uma sociedade civil forte e que funcione bem,
respeitando a democracia e os direitos humanos, são fundamentos básicos e essenciais, se
colocando contra qualquer violação, como discriminação de gênero, tortura e penas de morte. No
contexto da Assembleia Geral da ONU sua atuação foi especialmente investigando e apontando
violações dos direitos humanos na Eurásia e na África. Nesse sentido, embora as ONGs não
tenham tido permissão para participar diretamente das negociações, elas tiveram constante
interação com as delegações e ampla participação na pauta, influenciando em muitas das
questões discutidas, agindo sempre em defesa das minorias, contra qualquer tipo de violação aos
direitos básicos; destacando que esse comitê também buscava compreender as diferenças socio-
culturais, em especial dos países orientais.

   No período em questão, essa organização trabalhava em monitorar e melhorar a situação dos
direitos humanos e de questões sociais em países que estavam debilitados devido ao fim da
URSS; como a Alemanha, que recentemente tinha passado pela queda do muro de Berlim. Além
disso, também tinha uma forte atuação na região da antiga Iugoslávia, por isso, mantinha uma
grande crítica aos governos socialistas e antigos parceiros da URSS. 
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     Contudo, o Civil Rights Defenders é uma organização que apresenta um posicionamento que  
 defende a promoção e disseminação de políticas favoráveis aos Direitos Humanos que respeita
as diversidades culturais e a importância do apoio aos países em desenvolvimento,
principalmente em questões referentes ao desenvolvimento socioeconômico. O comitê critica
qualquer abordagem que visa apenas o favorecimento dos países ocidentais, e assim, busca
facilitar a negociação e trazer à tona os interesses dos países asiáticos e africanos. Portanto, os
Direitos Humanos deve ser algo que respeite as diversas culturas, assim, nada deve ser imposta
de forma que quebre com tradições de imediato, mas sim havendo um diálogo político entre o
direito internacional e o nacional em prol da população. Dessa maneira, os direitos básicos de
cada cidadão deve ser respeitado mesmo que a cultura pratique o contrário, no entanto, é
defendido pelo Civil Rights Defenders que essas tradições devem ser quebradas de forma
educacionais e não de modo intervencionista pelos países e interesses ocidentais. 


