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    A República da Coreia é um país da Ásia Oriental, localizado na parte sul da Península da
Coreia. Sua única fronteira terrestre é com a Coreia do Norte, com a qual formou apenas um país
até 1945. Sua população tem sido modelada pela migração que se seguiu à separação da Península
da Coreia, acontecida após a Segunda Guerra Mundial, quando cerca de quatro milhões de norte-
coreanos cruzaram a fronteira em direção ao sul. A economia do país tem se desenvolvido
rapidamente desde a década de 1950, assim, apresentando um PIB de 392.7 bilhões e um IDH alto.  

Panorama histórico dos Direitos Humanos na Coreia do Sul

     Na década de 1980, a Coreia do Sul passava por uma transição interna na sua política, tendo
ocorridos diversos protestos contra o governo em prol de uma mudança na Constituição do país.
Esse movimento ficou conhecido como a Revolta Democrática, que não apenas desempenhou um
papel central na democratização da Coreia do Sul, mas também afetou outros países do Leste
Asiático, dissolvendo a estrutura da Guerra Fria e alcançando a democracia. Após a década de
1980, vários movimentos democráticos aconteceram em diversos países asiáticos. Desse modo,
desde a sua democratização, como também, a sua entrada nas Nações Unidas em 1991, a Coreia do
Sul se envolve ativamente para promover os direitos humanos no seu país, além disso por meio
de uma colaboração direta com a comunidade internacional para o fortalecimento dos
mecanismos internacionais de direitos humanos. Assim, a democracia sul-coreana tem direitos
legalmente protegidos para indivíduos políticos, civis e socioeconômicos.
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     A Coreia do Sul adota o posicionamento que garante certificar a proteção dos direitos humanos
e das liberdades fundamentais, colaborando no âmbito internacional, sendo pela cooperação ou
instituições, na propagação desses valores como a defesa da dignidade humana e propagando a
democracia, assim assumindo o posicionamento universalista desses direitos, em parceria com as
potências ocidentais como os países europeus e os EUA.


