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     A República do Equador é um país sul - americano que faz fronteira com a Colômbia e o Peru e
possui como capital a cidade de Quito. Colonizado pela Espanha, o país conseguiu sua
independência em 1822 e logo depois se integrou à Grã-Colômbia por alguns anos, juntamente
com o Panamá, Venezuela e Colômbia, porém, já em 1830 o país retomou sua autonomia. No
início da década de 1940 o Peru invadiu o sul do país, dando início a um curto conflito que se
encerrou em 1942, com o Equador perdendo parte de seu território. Durante grande parte das
décadas de 60 e 70 a nação equatoriana viveu sob um regime militar e alguns anos após um golpe
de Estado a democracia foi restaurada em 1979.

 Panorama histórica em relação aos pensamentos e defesas aos Direito Humanos

     O presidente Rodrigo Borja Cevallos, que atuou de 1988 até 1992, sempre expressou seu forte
apoio aos Direitos Humanos e durante seu governo concedeu significativo acesso aos
monitoradores de direitos internos. No entanto, as violações desses direitos costumam ser
frequentes no país, com diversas denúncias de torturas e maus tratos de suspeitos de crimes
comuns por parte de funcionários do Serviço Nacional de Investigação Criminal da Polícia (SIC),
serviço que foi abolido pelo presidente após a conclusão de um grande caso de desaparecimento
de dois irmãos menores de idade, crime que foi associado ao SIC. As Forças Armadas também são
acusadas de violações, sendo ligados a crimes de tortura, detenção ilegal, homicídio, entre outros
delitos contra prisioneiros e ativistas indígenas. A violência rural também é um grave problema,
assim como os frequentes incêndios, roubos de propriedades e espancamento de líderes e
membros da comunidade indígena.
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     Apesar dos problemas com Direitos Humanos enfrentados dentro do país, o Equador se mostra
favorável a colaborar internacionalmente para melhorar essa questão em seu território. Durante
a conferência ele apoia a criação do Alto Comissário, se posicionando próximo aos demais países
da América Latina em relação à defesa das particularidades e respeito às multiculturas do
mundo. Outros argumentos equatorianos são em relação à questão econômica e social,
associando os Direitos Humanos com o desenvolvimento econômico do país, visto que além de
defender as particularidades dos direitos básicos, discutem também sobre a coligação entre eles.


