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   O Japão é um país insular da Ásia Oriental, possuindo a décima maior população do mundo,
com cerca de 124,5 milhões de habitantes. O país contou com a participação na Segunda Guerra
Mundial aliando-se com as potências do Eixo em 1941 e foi bombardeada pelos Estados Unidos no
ano de 1945. Desde então, o Japão aprovou constituições pacifistas e se tornou membro das
Nações Unidas em 1956. Além disso, após o fim da Segunda Guerra, o país passou por um
crescimento econômico, se consolidando na economia em 1990.

Panorama histórico dos Direitos Humanos no Japão

    Os direitos humanos japonês são caracterizados por influências do direito ocidental. Eles foram
espelhados nos ideais liberalistas praticados pela França, na presença alemã no Código Civil e
com ampla influência da ideologia norte-americana, para que assim surgisse um direito japonês
próprio. Desse modo, a Constituição pós-guerra de 1946 consagrou os seguintes princípios
fundamentais: 1) o governo democrático – soberania popular; 2) a paz mundial permanente; 3) a
dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade de seus direitos. Em seu preâmbulo, a
Constituição declara que esses três princípios constituem o princípio universal da humanidade.

     O movimento dos direitos humanos, por sua vez, teve seus altos e baixos na história japonesa -
surgiu em 1868 na época da restauração Meiji, que tentava estabelecer um Estado moderno,
perde força com a Constituição Imperial de 1868 e redobrou suas forças em 1912 e durante a
“Democracia Taisho” o conceito dos direitos humanos mudou, dando-se maior ênfase aos
direitos sociais como o sufrágio universal.
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  Durante as negociações preparatórias, ficou evidente um grande obstáculo que teria a
Conferência, tendo em vista que maioria dos países asiáticos eram contra os ideais universalistas
do ocidente. Assim, mesmo que o Japão possuía uma visão que ressaltava a ideia da
indivisibilidade e a universalidade dos Direitos Humanos, no entanto, também enfatizava a
importância de considerar a diversidade cultural e as tradições de cada país na constituição dos
assuntos referentes aos Direitos Humanos. Com isso, seu posicionamento tinha um caráter
mediador, em que contribuía com os pensamentos defendidos pelos países asiáticos e na mesma
instância defendiam a criação de um ACNUDH. 


