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      Os Países Baixos, também conhecido como Holanda, tem como capital a cidade de Amsterdã,
fica localizado na Europa Ocidental e em 1993 contava com pouco mais de 15 milhões de
habitantes. Durante as duas Guerras Mundiais o país se manteve neutro, porém, foi invadido
pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial e retomou sua liberdade apenas em 1945. Desde
1815 a Holanda é governada por uma Monarquia Constitucional e após o fim da Segunda Grande
Guerra ela começou a libertar alguns de seus territórios ultramarinos como a Indonésia em 1949 e
o Suriname em 1975. 

 Panorama histórico dos Direitos Humanos na Holanda

       Sem grandes conflitos no século XX, após sua independência a Holanda buscou focar no seu
desenvolvimento econômico e reconstruir sua nação após a invasão alemã, já na década de 90 ela
possuía um alto Índice de Desenvolvimento Humano e um baixo índice de Gini, ou seja, baixo
nível de concentração de renda no país. Portanto, internamente o país adotava políticas que
buscam o desenvolvimento econômico, a melhoria da vida da população e o aumento da
igualdade entre a população. Ademais, desde a década de 1950, a Holanda tem visto um
crescimento constante de organizações não governamentais (ONGs) dedicadas à causa dos
direitos humanos. Nas décadas seguintes, eles proliferaram e expandiram sua influência. Ao
mesmo tempo, os direitos humanos alcançaram uma posição mais segura na agenda de política
externa do governo holandês.
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Conferência de Viena sobre os Direitos Humanos (1993)

   Durante a discussão os Países Baixos defendem os Direitos Humanos Universais, se
posicionando também a favor da criação de um Alto Comissário, vendo esse mecanismo como
algo essencial para a aplicação das políticas de direitos humanos que forem aprovadas. Com
argumentos próximos a de outras nações europeias, a Holanda vê como fundamentais os direitos
individuais e o bem estar da população.


