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     A República da Irlanda é um país localizado na Europa Ocidental, possui dois idiomas oficiais,
inglês e irlandês. Conquistou sua independência em 1922, e continuou membro do
Commonwealth, um grupo formado por diversos países, que concordam em cooperar entre si
economicamente e socialmente, tendo como um dos principais e mais influente deles o Reino
Unido. Em 1949, foi declarada República, perdendo lugar no Grupo, porém manteve-se como
grande parceiro do antigo grupo. Assim, em 1955 aderiu-se à ONU, e posteriormente, em 1973,
ingressou na União Europeia. 

Panorama histórico de Direitos Humanos na Irlanda 

     A Irlanda durante o século XX foi marcada por diversos conflitos relacionados à independência
e ao sistema de governo que seria adotado na ilha. Desde a guerra pela independência em 1922, a
Irlanda passou por períodos de ataques proveniente dos que eram contra os movimentos
separatistas, e defendiam a dominação britânica no país, o que gerou instabilidade e insegurança
de seus habitantes. Na Irlanda livre, diversos atores de movimentos sociais lutavam para o
estabelecimento de leis e a organização do novo país, juntamente com movimentos prol
organização de sindicatos e estabelecimento de leis trabalhistas. A pena de morte é proibida no
país por meio de constituição e qualquer forma de discriminação - seja ela por gênero, orientação
sexual, raça, entre diversos outros - é dada como ilegal. No ano de 1993 o país anulou a lei que
proibia atos homossexuais, sendo um dos países pioneiros em defesa dos direitos LGBTQ+  

      Vale também ressaltar a existência do Exército Republicano Irlandês, conhecido pela sigla IRA,
um conjunto de grupos paramilitares que lutaram contra a influência britânica, sendo acusados
de terrorismo, ataques à bomba e e emboscadas com armas de fogo, assassinando protestantes
civis e políticos que defendiam a união com o governo britânico.
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Conferência de Viena sobre os Direitos Humanos (1993) 

  Juntamente com outros países europeus e grandes potências, a Irlanda defende a
universalidade dos Direitos Humanos. Seu posicionamento refletiu a sua história progressista
recente que buscava maiores direitos referente a igualdade de gênero, questões LGBTQ+, e
raciais. Desse modo, no período retratado o país era um representante importante dos interesses
à criação da ACNUDH, visando uma maior supervisão aos assuntos relacionados aos Direitos
Humanos; destacando que essas questões deveriam ser mais abordadas e debatidas no âmbito
internacional. 


