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      A República do Iraque é um país do Oriente Médio, na região historicamente conhecida como
Mesopotâmia, com uma extensão territorial de 438 mil km² e uma população de
aproximadamente 30 milhões de pessoas. O Iraque moderno surgiu em 1919, se aproveitando do
desmembramento do Império Otomano após a Primeira Guerra Mundial para declarar sua
independência, embora o território ainda tenha sido colocado sob a tutela da Inglaterra e o
governo iraquiano é definido como uma república árabe parlamentar desde 1958. 

       Durante a Segunda Guerra Mundial e de outras guerras no Oriente Médio, o país iraquiano foi
um importante fornecedor de armas e suprimentos, principalmente para os Estados Unidos e
para a Grã-Bretanha, se tornando uma área de grande influência estadunidense. Entre os anos de
1960 e 70, o país iraquiano sofreu a rebelião do famoso povo curdo, que buscava e ainda busca
autonomia; o Irã colaborou com os rebeldes e isso iniciou oficialmente uma rivalidade entre os
dois países. 

Panorama histórico dos Direitos Humanos no Iraque

      Em 1979, o general Saddam Hussein tornou-se presidente do país, estabelecendo um poder
autocrático, totalitário, repressivo e violento, além de envolver o país em diversos conflitos
armados, entre eles a Guerra Irã-Iraque e a Guerra do Golfo. Dados comprovam que durante a
década de 80, Saddam chegou a executar cerca de 6.000 presos por anos, com variados requintes
de crueldade, além de um suposto uso de armas químicas contra o povo curdo e o
aprisionamento e execução de líderes opositores. O governo do ditador Hussein enfraqueceu as
relações entre o Iraque e os Estados Unidos, assim como com diversos outros países ocidentais,
que acusam a radicalidade de Hussein de infringir gravemente os direitos humanos e de causar
uma instabilidade internacionalmente, com o surgimento de grupos terroristas.



AGNU 1993 - Conferência de Viena

Conferência de Viena sobre os Direitos Humanos (1993)

      O Iraque, assim como diversos outros países do Oriente Médio e da Ásia, possui uma visão
contrária ao proposto pelo bloco ocidental. Seu posicionamento é de que ao ceder às imposições
universalistas dos países ocidentais potencializa-se a probabilidade de intervenção e desrespeito
à liberdade e aos direitos nacionais dos países Orientais e mais ‘fracos’, desrespeitando também
sua cultura e os preceitos das religiões árabes e asiáticas. A ideia de investigadores em cenários
de violações de direitos humanos, propostas pelos países ocidentais, é vista pela delegação do
Iraque como exageradamente intervencionista e muito além dos limites, infringindo a liberdade
e os direitos nacionais dos países. 

      O país iraquiano classifica a visão ocidental como simplista, visto que não leva em conta as
diferenças culturais e históricas entre as diferentes partes do mundo. Como forma de defender
seu pensamento, o Iraque se aliou no debate em questão com delegações de países como China,
Cuba, Egito, Índia e Indonésia, sendo esse, um grupo de países que em grande medida se opôs
historicamente à criação do ACNUDH, inclusive nas negociações de Viena.


