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      A República de Cuba é um país insular, composto de uma ilha central e vários arquipélagos
menores, localizado no mar do Caribe, na América Central e culturalmente considerado
pertencente à América Latina. O território cubano foi colonizado pela Espanha desde o século XV
até os últimos anos do século XIX, período no qual começou sua conturbada relação com os
Estados Unidos, que em 1952 apoiaram um golpe de Estado e a consequente ditadura cubana de
Fulgêncio Batista. Cerca de 7 anos depois, o governo vigente também levou um golpe de Estado,
desta vez longe do apoio dos Estados Unidos e com bases comunistas, liderado por Fidel Castro,
evidenciando um pouco do conturbado contexto político do país, que para combater um golpe de
Estado e a interferência estadunidense, aplicou outro golpe. 

       Cuba é uma república socialista, organizada seguindo a ideologia marxista-leninista, liderada
durante anos por Fidel, o então presidente da República, chefe de governo e comandante das
forças armadas. Além disso, é importante lembrar que Cuba manteve relações estreitas e diretas
com a União Soviética que também era regida pela ideologia comunista, em contraposição ao
vizinho norte-americano, mas no período de organização da Conferência de Viena dos Direitos
Humanos, havia acontecido o recente desmembramento e queda do bloco soviético, deixando
Cuba sem seu principal parceiro. Assim, sem os subsídios e parceria ideológica da URSS, após a
década de 1990, o país passou por um delicado período, mas logo entrou em um processo de
cooperação bilateral com países latino-americanos.

Panorama histórico de Direitos Humanos de Cuba

 Após a instauração do regime socialista, o país aos poucos alcançou níveis surpreendentes de
sucesso em áreas de saúde, igualdade social, educação, pesquisa científica e uma queda drástica
em números referentes à fome e taxa de mortalidade infantil. Entretanto foi um grande fracasso
e retrocesso em questão das liberdades individuais. O governo cubano tem sido acusado pela
Human Right Watch de diversas violações  dos  direitos  humanos,  como  tortura,  detenções
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 arbitrárias, julgamentos injustos e execuções extrajudiciais, havendo, por exemplo, cerca de 112
mil presos políticos no país em 1986. Na década de 1990, a HRW destacou a grande quantidade de
presos políticos, confinados em situações precárias e insalubres, há também indicativos de
perseguições a pessoas LGBTQ+, cristãos, opositores do governo, diversos deles encarcerados em
campos de trabalho forçado.

A Conferência de Viena sobre os Direitos Humanos (1993)

      Cuba foi um dos países membros da Reunião Preparatória Latino-Americana e Caribenha para
a Conferência de Viena. Dessa reunião surgiu a valorização da tríade: direitos humanos,
desenvolvimento e democracia. O grupo em questão propôs diversas questões e pautas, em que
foi destacado a necessidade da cooperação internacional referente aos direitos humanos. O
grupo Latino-Americano e Caribenho ressaltou a necessidade da interdependência e
indivisibilidade de todos os direitos humanos, com atenção especial ao domínio econômico e
social. Entretanto, Cuba agiu em defesa da autonomia nacional, ou seja, de cada país ter o direito
de interpretar e agir de acordo com a cultura e os costumes nacionais, desfrutando plenamente
de seus direitos como país autônomo. Além disso, o país cubano se colocou contra a
ocidentalização e a imposição estadunidense, sendo um dos únicos opositores latinos à essa
grande potência.


