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     Hungria é um país localizado no leste europeu, especificamente na Bacia dos Cárpatos, sendo
sua capital a cidade de Budapeste. No passado, após o período entreguerras, a Hungria aderiu às
Potências do Eixo na Segunda Guerra Mundial, quando sofreu danos significativos. A Hungria
ficou sob a esfera de influência da União Soviética, o que contribuiu para o estabelecimento de
um governo comunista que governou por quatro décadas. Em 23 de outubro de 1989, a Hungria
tornou-se uma república parlamentar democrática. Os mais de 10.37 milhões de cidadãos contam
com eficientes serviços de saneamento ambiental, saúde e educação – apenas 1% da população é
analfabeta. Para mais, o país participa da União Europeia, participa como membro das Nações
Unidas desde dezembro de 1955 e ingressou na OTAN em 1999. Etnicamente, os habitantes são
constituídos a partir de húngaros, apesar de haver algumas minorías étnicas. 

Panorama histórico dos Direitos Humanos na Hungria

     Desde a mudança do governo comunista em 1989 para um governo de centro-direita, muitos
de seus feitos políticos são de caráter autoritário, como a implantação da educação religiosa
católica no currículo escolar, acarretando em críticas sobre o “estado laico” e a promoção de
discursos contra a imigração no país, focando apenas na população húngara. Além disso, com as
fortes dificuldades socioeconômicas, como o aumento da inflação, mais de um terço da população
ficou abaixo do nível de subsistência, desse modo contribuindo para a desigualdade social no
país.
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    Dado o seu histórico recente, a política externa da Hungria demonstra ser bem restrita e atenta
aos seus direitos nacionais e contra quaisquer políticas que dão o direito de invasão ou
investigação territorial. A Hungria apresenta um posicionamento contrária dos seus vizinhos
europeus, mesmo que apresente um governo democrático, ela não é favorável aos princípios
apresentados pelos ocidentais dos Direitos Humanos Universais, principalmente em relação
àqueles que interferem nos seus direitos internos. 


