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     O Estados Unidos Mexicanos fica localizado na América do Norte, tem como capital a Cidade
do México e em 1993 possuía mais de 88 milhões de habitantes. No período em questão o país
enfrentava um governo autoritário, que era composto por revolucionários que participaram da
Revolução Mexicana em 1920 e se revezaram no poder por 80 anos. Em 1977 teve início uma série
de reformas no processo eleitoral e com isso começou uma transição democrática no país que se
estendeu por mais de 20 anos. Assim, durante a década de 80 e 90, quando grande parte da
América Latina já havia passado pela onda democrática e retomado sua liberdade, o território
mexicano permanecia na transição que durou décadas e enfrentava várias greves, protestos e
mobilizações contra os governos e as políticas adotadas.

Panorama histórica dos Direito Humanos no México

      Sob um contexto de ditadura o país sofreu com diversos protestos que eram violentamente
repreendidos pelo governo, o que acabava gerando protestos ainda maiores. Durante as décadas
de 60 e 70 o país enfrentou um conflito chamado de “guerra suja” no qual o Estado fazia uso de
diversas ações como prisão ilegal, tortura e desaparecimentos forçados contra diversos grupos
guerrilheiros que eram formados por médicos, camponeses, professores e estudantes. A questão
dos direitos humanos começa a ganhar espaço de discussão na década de 80, junto ao
crescimento do número de ONG’s sobre o tema que começavam a pressionar o governo devido,
por exemplo, aos desaparecimentos de guerrilheiros nos anos anteriores. Em 1988, Carlos Salinas
chegou à presidência através de uma eleição que foi considerada, por muitos pesquisadores,
como fraudulenta. Com um posicionamento neoliberal o governo dava mais atenção a assuntos
que poderiam interferir na imagem internacional do país e, consequentemente, em possíveis
acordos econômicos.
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     No começo da década de 90 o México buscava reconhecimento internacional e tinha como
prioridade grandes acordos econômicos com países como Estados Unidos e Canadá, acordos que
os beneficiaram. Na conferência, assim, ele defende a criação do Alto Comissário, mas dá
destaque também para a importância dos direitos econômicos, sociais e de desenvolvimento.
Como tinha relações próximas com EUA e Canadá, o país não se coloca como um opositor da
posição desses países, mas destaca a relevância dos princípios defendidos por outros países da
América Latina, principalmente com a defesa da liberdade e dos direitos nacionais de todos os
países. 


