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ÍndiaÍndia
Geral

      A República da Índia é um país no sul do continente asiático, cuja capital é Nova Delhi e é o
segundo país mais populoso do mundo. O país conseguiu sua independência em 1947 e desde
então sofre com questões territoriais sobre a região da Caxemira envolvendo disputas com a
China e o Paquistão. A religião predominante é o hinduísmo e, mesmo que tenha sido abolido na
Constituição indiana de 1950, o sistema de castas permanece na cultura do país.

Panorama histórica dos Direito Humanos na Índia

     Em relação às disputas territoriais, o governo indiano já enfrentou alguns conflitos diretos
com a China e o Paquistão e desde 1989 o exército indiano é acusado de implementar políticas de
segurança agressivas nesta região. O governo paquitanês também acusou o exército da Índia de
utilizar da tortura, estupro e assassinato contra os povos da Caximira. Mesmo sendo
inconstitucional, o sistema de castas permanece e constantemente ocorre acusações de
discrimanação contra os povos de castas inferiores. O sistema de casta é uma das formas de
estratificação social mais antigas do mundo, sendo esse um sistema que divide os hindus em
rígidos grupos hierárquicos. O sistema concedeu muitos privilégios às castas superiores,
enquanto permitia a repressão das castas inferiores pelos grupos privilegiados. Em 1991 ocorreu
um massacre dos Dalits - povos das castas mais baixas - no qual oito Dalits foram mortos e vários
outros ficaram feridos em uma pequena aldeia, o evento foi planejado por homens de castas
superiores e eles não foram condenados.

Conferência de Viena sobre os Direitos Humanos (1993)

     Na conferência a Índia se distancia da ideia de Direitos Humanos Universais. Segundo seus
argumentos, as particularidades e a cultura de cada país devem ser levadas em consideração para
determinar  os  fundamentos  desse  direito, o  que  se  aproxima  da  visão   Oriental  de  Direitos 
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Humanos. Alinhando-se também aos posicionamentos latino-americanos em relação à defesa da
presença do direito ao desenvolvimento. Sobre a criação de um Alto comissário, instância que
tenha maior supervisão sobre as medidas adotadas pelos países, o governo indiano se posiciona
contra. 


