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     A República da Costa Rica se localiza na América Central, tem como capital a cidade de São
José e no ano de 1993 contava com uma população de pouco mais de 3,3 milhões de habitantes.
Apesar de ter um histórico com conflitos internos e até uma breve guerra civil, a Costa Rica teve
um grande desenvolvimento social, político e econômico no período de 1950 a 1980. Dentro desse
período também ocorreu a consolidação de sua democracia, resultando em um momento de
relativa estabilidade nas décadas de 80 e 90, colocando o país como uma exceção na onda de
conflitos e governos ditatoriais que assolaram a América Latina. Neste contexto, na década de
1980 e 1990 o país recebeu cerca de meio milhão de refugiados vindos dos países vizinhos que
enfrentavam esses governos autoritários.

Panorama histórica dos Direito Humanos na Costa Rica

       O histórico do país, principalmente nas décadas de 70 e 80, demonstra seu apoio à defesa dos
direitos humanos com a adesão a vários tratados internacionais sobre esse tema. Os direitos das
mulheres, das crianças e dos refugiados tinham grande importância no país, no entanto, os
direitos dos LGBTQ+ não possuíam muito espaço. Em 1969, por exemplo, a Costa Rica foi sede da
Convenção Americana de Direitos Humanos e em 1993 sediou uma das reuniões preparatórias
para a Convenção de Viena sobre Direitos Humanos. Ainda, desde a década de 60 o governo
costa-riquenho defende internacionalmente a criação de um Alto Comissário das Nações Unidas
sobre os Direitos Humanos (ACNUDH).

Conferência de Viena sobre os Direitos Humanos (1993)

       Na conferência a delegação costa-riquenha continuou com sua posição de defesa da criação
do ACNUDH, argumentando que ele poderia ocupar lacunas que ocorriam no sistema de direitos
humanos da ONU, sendo uma  resposta  mais  efetiva  frente ao  discreto  papel  que  o  Secretário 
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Geral exercia e à ineficiência das instâncias intergovernamentais na questão dos Direitos
Humanos. Diferentemente do que ocorria com o restante da América Latina, que demonstrava
um tímido apoio, considerando o contexto de governos ditatoriais, a Costa Rica teve um apoio
histórico e firme na questão.


