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       Human Rights Watch foi fundada em 1978, derivada da criação de diversos comitês nacionais
em defesa dos direitos humanos, como o Helsinki Watch, Asia Watch e a África Watch, até que,
em 1988, esses comitês foram unidos devido seus grandes sucessos de atuação, formando a
Organização Não Governamental denominada Human Rights Watch, com atuação expandida a
nível global e sede em Nova York, nos Estados Unidos. Essa ONG atua se guiando pela Declaração
Universal dos Direitos Humanos e tem como metodologia 3 passos essenciais: investigar, expor e
mudar. A HRW analisa a situação da população em determinados países, após analisar os fatos
expõe a condição de vida neles e, sendo assim, busca através da mídia, chamar atenção para que
sejam feitas mudanças para a melhoria, de acordo com os preceitos dos direitos humanos.

      No contexto da Assembleia Geral da ONU, embora as ONGs não tenham tido permissão para
participar diretamente das negociações, elas tiveram constante interação com as delegações e
ampla participação na pauta, influenciando em muitas das questões discutidas, agindo sempre
em defesa das minorias, contra qualquer tipo de violação aos direitos básicos e pautados pela
sobreposição dos direitos humanos em detrimento da soberania estatal. A Human Rights Watch
se posiciona veemente contra qualquer tipo de violação aos direitos humanos, como a
discriminação de gênero e social, tortura, violações do sistema judicial e das leis e a pena de
morte; nesse sentido, ela defende a defesa dos direitos humanos acima de qualquer crença ou
cultura local.
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        A Organização, no debate em questão, conta com amplo apoio das delegações ocidentais, em
especial norte-americanas e europeias, com enfoque nos Estados Unidos, país onde fica sua sede
e suas principais influências; tendo como principais opositores as delegações Orientais, que por
sua vez são guiados pela oposição ideológica em defesa da própria soberania. Em especial, tendo
como principais opositores países do Oriente Médio, como Iraque, Afeganistão e Irã; alguns
países asiáticos como a China e a Indonésia, que, de modo geral, são países que defendem a
autonomia do país a respeito de como definir o que se trata de “direitos humanos”, defendendo a
possibilidade da aplicação de pena de morte e punições físicas para alguns crimes, de acordo com
a cultura e costume de cada região, que segundo eles precisa ser levada em consideração e é dada
como uma boa justificativa para cometer tais violações.


