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     A Dinamarca, oficialmente Reino da Dinamarca, é um país nórdico com cerca de 5 milhões de
habitantes, composto por uma grande península e outras diversas ilhas menores. O país é
membro da União Europeia desde 1973, sendo marcado por uma economia mista capitalista e um
governo de bem-estar social, com baixíssimo índice de desigualdade social, um dos menos
corruptos e mais pacíficos do mundo. Durante a Segunda Guerra Mundial o país, que possuía um
regime socialista, buscou um posicionamento o mais neutro possível, embora tenha sido ocupado
pela Alemanha Nazista. O país é governado pela rainha Margarida II desde 1972 e, em 1993, o
cargo de primeiro-ministro era assumido por Poul Nyrup Rasmussen, um governante social-
democrata com postura majoritariamente de esquerda.
  
Panorama histórico dos Direitos Humanos na Dinamarca

    O país é conhecido internacionalmente pela elevada qualidade de vida que sua população
desfruta. É considerado um país com os mais altos índices de desenvolvimento humano, com
programas que vão desde preocupações com a saúde, escolaridade até questões ambientais, além
de um notável e eficiente sistema previdenciário que garante boa qualidade de vida à população
mais idosa. Embora a grande fama do país, quando analisado mais a fundo, encontram-se
preconceitos profundamente enraizados em seu sistema judicial, o que gera um destaque para a
desigualdade de gênero e impunidade em casos de violência sexual, já que suas leis se encontram
antiquadas.

     Vale ressaltar que, após a Segunda Guerra, o país rompeu com sua postura neutra e totalmente
pacífica ao adentrar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e formar alianças
militares. Durante os anos 80 tiveram diversos conflitos com os Estados Unidos a respeito de
questões de política de segurança. Entretanto, com o fim da Guerra Fria, a Dinamarca passou a
apoiar a ideologia estadunidense, especialmente no referente à questões de segurança e na
OTAN.
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      A Dinamarca sempre defendeu a importância do respeito aos direitos nacionais, sendo assim,
contra a ideologia da intervenção e invasão. Desse modo, a sua política externa era baseada na
sua identidade e reconhecimento da defesa da liberdade nacional, havendo assim uma boa
relação com outras nações pelo mundo. O país tinha um posicionamento favorável aos princípios
universalistas dos Direitos Humanos como os outros países europeus, porém devido às suas
preocupações com as questões de segurança, também enfatizava a importância dos Direitos
Humanos abordar o respeito às liberdades e direitos territoriais de cada país.  


