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     A Federação da Malásia é um país do Sudeste Asiático e seu território compreende partes da
Península da Malásia e da Ilha de Bornéu, sua capital é Kuala Lumpur. Durante o século XX seu
território foi ocupado por diversas colônias britânicas e durante a Segunda Guerra Mundial ficou
sob domínio do Japão, voltando a ser comandado pela Inglaterra após o fim da guerra. Sua
independência ocorreu em 1957 e em 1967 teve a adesão da Singapura para formar a federação,
mas o último país se retirou da formação dois anos depois devido à desconfiança e diferenças
ideológicas dos líderes políticos. O país também ficou em estado de emergência entre 1948 até
1960 em vista de uma insurgência comunista. Mesmo com alguns conflitos internos e disputas
territoriais externas, a Malásia teve um grande crescimento econômico durante a década de 90.

Panorama histórico dos Direitos Humanos na Malásia

    O pensamento predominante na Malásia é de Direitos Fundamentais, com a nação sendo
baseada na liberdade e justiça, tendo menos foco nos direitos individuais e mais nos direitos da
comunidade em si. Seguindo alguns valores asiáticos, o governo autoritário é visto em alguns
momentos como essencial para um crescimento econômico, assim, muitas vezes o argumento de
“estabilidade política” para alcançar um crescimento econômico era usado para validar restrições
da liberdade de expressão e detenções preventivas. A questão dos povos indígenas já recebeu
atenção internacional, visto que, muitos indígenas foram obrigados a abandonar suas terras em
detrimento de projetos de desenvolvimento econômico. Na reunião preparatória que aconteceu
na Tailândia, o país, junto a outras nações asiáticas, defendeu que é importante considerar as
particularidades, histórias e culturas de cada país.
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Conferência de Viena sobre os Direitos Humanos (1993)

   Na Conferência a Malásia segue o posicionamento dos países asiáticos, defendendo a
necessidade dos Direitos Humanos em considerar e compreender as diferenças culturais pelo
mundo. Segundo Primeiro Ministro Mahathir bin Mohamad “direitos humanos universais são
uma nova forma de colonialismo com potencial para destruir a diversidade inerente de culturas
e mover a sociedade global em direção à homogeneização cultural”. Dessa forma, o país dá
grande importância para o contexto e cultura de cada país e pelo predomínio de seus direitos
nacionais e territoriais.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mahathir_bin_Mohamad#:~:text=Mahathir%20bin%20Mohamad%20(Jawi%2C%2010,1%20de%20mar%C3%A7o%20de%202020.

