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    A Gâmbia, oficialmente República da Gâmbia, é um país localizado na África Ocidental com
cerca de 1 milhão de habitantes, de maioria muçulmana, e um território relativamente pequeno.
Gâmbia assumiu uma postura aliada ao governo norte-americano desde a Segunda Guerra
Mundial, mantendo relações de parceria desde então. O país foi uma colônia britânica até 1965 e,
com sua independência passou a ser governada por Dawda Jawara, que inclusive era o chefe de
Estado no ano de 1993. O governo vigente possuía um caráter progressista, com a intenção de
garantir a melhoria da qualidade de vida no país.

Panorama histórico dos Direitos Humanos na Gâmbia

     É notório que estamos nos referindo a um país subdesenvolvido, com alto nível de mortalidade
infantil, grandes taxas de analfabetismo e uma expectativa de vida bem baixa. No período em
questão, o país garantia direitos plenos a todos seus cidadãos, sem que haja distinção de raça,
gênero, religião ou de qualquer tipo. Em geral, os direitos civis e políticos são garantidos por lei
na Constituição. 

Conferência de Viena sobre os Direitos Humanos (1993) 
 
    Nas reuniões regionais preparatórias africana, foi acordado em consenso a Declaração de Tunis,
que salientava e defendia a universalidade dos direitos humanos independentemente dos
sistemas políticos, econômicos e culturais do Estado. Entretanto, ao mesmo tempo, os países
africanos defendiam que a promoção e proteção dos direitos humanos deveriam levar em conta
as   diferenças   e   individualidades   históricas,   culturais   e   tradicionais   de   cada   sociedade. 
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Desse modo, para os países africanos não havia contraposição entre o universalismo e as
particularidades culturais, sendo que os direitos humanos deveriam ser constituídos
naturalmente baseados no respeito de todas as culturas. Com isso, a Gâmbia tinha um
posicionamento que seguia esses princípios defendidos na Reunião Regional Africana, seguindo o
seu trajeto histórico de garantir os direitos civis e políticos dos seus cidadãos. 


