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    Os Estados Unidos, oficialmente Estados Unidos da América é o maior país do continente
americano, com cerca de 260 milhões de habitantes e extremamente diversificado etnico e
culturalmente. Trata-se de um país desenvolvido, sendo a maior economia nacional e uma das
maiores renda per capita do mundo. Os anos 60 e 70 no país foram marcados pelo crescimento de
movimentos civis, que foram violentamente reprimidos. Após anos de disputa ideológica com a
União Soviética, envolvimento em diversas guerras em outros países - como a guerra das Coreias
e a guerra do Vietnã - o ano de 1993 significava um ano de conquista para os EUA, com a queda do
muro de Berlim e a dissolução da União Soviética. Dessa forma, os Estados Unidos assumiram a
supremacia internacional ao exercer uma das mais fortes influências, seja ela econômica, política
ou militar, em todo o mundo.

Panorama histórico dos Direitos Humanos nos Estados Unidos 
 
     Com o fim da Guerra Fria, o atual presidente Bill Clinton elevou a importância dos direitos
humanos na política dos EUA, assim, diferenciando de seu antecessor, George H. Bush, altamente
criticado por sua indiferença em relação ao tema e as suas relações com países orientais - como a
China. Assim eleito, Clinton modificou a estrutura da política dos EUA em prol deste tópico, logo,
o Departamento de Estado se abriu mais à pauta de criação do ACNUDH e à participação das
ONGS de Direitos Humanos. Além disso, o país passava por um período de ascensão dos
movimentos civis, que levantavam pautas sociais como o antiracismo e o feminismo.
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    Durante a Guerra Fria, os EUA apresentaram um apoio discreto da proposta da criação da
ACNUDH, sendo que na sua agenda política eles priorizaram outras questões, principalmente a
de segurança. Desse modo, o país considerado a liderança democrática do Ocidente apenas surgiu
com maior força após o fim da Guerra Fria e, assim, o fim da oposição da URSS à criação; tendo
em vista que esse último fator facilitou para que essa proposta voltasse a ser debatido com maior
força nas reuniões internacionais. Dado às diversas pressões realizadas pelas ONGS de Direitos
Humanos, EUA reconhece como uma prioridade política que há uma necessidade de reconfigurar
os princípios postos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou seja, reafirmar os ideais
ocidentais que foi assinado no documento em 1948 para um mundo moderno em que a ideologia
capitalista se concretizou ‘vitorioso’. Essa expectativa foi fundamentada no projeto de
disseminação dos direitos humanos, da democracia e do desenvolvimento, logo, estimulando a
convocação da Conferência. 

     Nesse sentido, o posicionamento dos Estados Unidos, e seus aliados europeus, é de forte apoio
à construção de um Alto Comissariado que irá visionar e promover a democracia de forma justa e
igualitária a todos os cidadãos do mundo. Assim, os EUA tinha um posicionamento ‘autoritário’
em querer que a ACNUDH fosse criada com urgências, sem considerar nenhuma outra proposta
em primeira mão. Porém, várias dessas propostas apresentadas de modo imediata e unilateral
pelos EUA foi julgada por vários países, assim, EUA teve que mudar a sua estratégia na busca de
um consenso internacional. Contudo, o país norte-americano tem um posicionamento forte
favorável à criação da ACNUDH e conta com os seus aliados para que essa aconteça de modo que
o beneficia e que ainda consiga seguir de certa maneira os princípios clássicos da Declaração
Universal dos Direitos Humanos. 


