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    A França, oficialmente República Francesa, é um país localizado no oeste da Europa. É o
terceiro maior país do continente europeu e um dos mais antigos do mundo. Possuía uma
população de 59,11 milhões, a segunda maior população da Europa. No ano de 1789, relacionado
com a Revolução Francesa, foi criado um dos primeiros moldes do que se diz respeito aos direitos
humanos, chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Desde então, o país passou
por diversas mudanças até aceitar a Declaração Universal dos Direitos Humanos proposta pela
ONU.

Panorama histórico dos Direitos Humanos na França

       Os direitos humanos na França faz-se presente durante uma boa parte da sua história, desde
1789 com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, porém, é importante distinguir as
expressões “direitos do homem” e “direitos do cidadão''. Além disso, o tema da revolução -
Liberdade, Igualdade e Fraternidade - é um dos princípios adequados para a construção dos
direitos humanos. Seguidamente é ressaltado que é na França, através da sua Constituição em
1848, que se vislumbra a ideia de Direito Social e solidariedade social e é em 1982 que é
reconhecida a ideia de proteção à saúde pública, o respeito à liberdade e moradia. Do mesmo
modo, destaca-se a importância da França nessa declaração, uma vez que a proclamação da
Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, pela Assembleia Geral das Nações Unidas,
foi em Paris, na França. Em 1993, as Leis Pasqua foram introduzidas, abolindo direitos que
datavam da Revolução Francesa de 1789. As novas medidas incluíam: restringir a possibilidade de
pessoas nascidas na França de pais estrangeiros reivindicarem a cidadania (anteriormente
automática); tornando muito mais difícil obter autorizações de residência permanente e
expandindo os poderes das autoridades de imigração para deportar não cidadãos. As leis Pasqua
impõem uma filosofia cada vez mais repressiva e restritiva, transformando o imigrante ilegal em
inimigo do estado, e assim, foram julgadas pelo conselho europeu como sendo amplamente
xenofóbicos. 
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        Em 1947, durante a criação da Declaração Universal, a França sugere a criação da ACNUDH
(Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos) à Comissão de Direitos
Humanos da ONU. Desde então, a França apoiou amplamente a criação da ACNUDH, prezando a
universalização e o melhor controle dos assuntos referentes aos direitos humanos por meio de
uma sociedade internacional. Na realidade francesa, o progresso dos Direitos Humanos pode ser
considerado relativamente ideal tanto a nível de Justiça interna como principalmente nos
julgamentos dos recursos apresentados à Corte Europeia dos Direitos Humanos. Assim sendo,
desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a França assumiu uma posição de forma
adepta à proteção e à promoção dos direitos humanos universais.


