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     O Paquistão, oficialmente República Islâmica do Paquistão, é um país soberano do Sul da Ásia,
com uma população de cerca de 120 milhões de habitantes, estando entre os mais populosos do
mundo. O país se trata de uma potência regional, tendo o quarto maior exército do mundo e a
única nação do mundo islâmico que possui armamento nuclear. A história do Paquistão é
conturbada, caracterizada por períodos de ditadura militar, instabilidade política e conflitos com
países vizinhos, em especial com a Índia. No ano de 1993 o país passava por um período de altas
tensões, com acusações de corrupção política e uma grande tensão militar, que era altamente
repressiva com a população paquistanesa. No período em questão, o Paquistão era governado por
Benazir Bhutto, a primeira mulher a ocupar o cargo de chefe de governo. 

Panorama histórico dos Direitos Humanos no Paquistão

    O país em questão foi criado, teoricamente, sob princípios democráticos que buscavam garantir
a liberdade de expressão, de religião e de imprensa. Entretanto, o Paquistão é marcado pelo uso
de ameaças, repressão violenta e coerção, em especial contra a população não-muçulmana. Em
geral, há muitos ataques à minorias, sejam por questões de gênero ou etnicidade, mas a maioria
ocorre contra minorias religiosas, como cristãos e hindus; esses ataques, muitas vezes
extremamente violentos, são feitos por parte da população, mas como as leis do Código Penal do
Paquistão não coloca restrições à essa violência, entende-se o próprio governo como conivente a
essas situações.

   Vale destacar também que as autoridades paquistanesas responsáveis não consideram violência
de gênero como um crime e se recusam a registrar qualquer caso do tipo. De acordo com a
Human Rights Watch, grande parte das mulheres no Paquistão sofreram algum tipo de abuso,
sendo registradas numerosas mortes em decorrência da violência de gênero, o que o país entende
como normal e cultural. Na cultura paquistanesa, mulheres possuem pouco ou quase nulo acesso
à escolaridade, quase não participam do mercado de trabalho e é comum sofrerem violência física
e sexual. 
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Conferência de Viena sobre os Direitos Humanos (1993) 

    O Paquistão participa ativamente das Nações Unidas e da Organização da Conferência Islâmica.
Integra também a Associação Sul-Asiática para a Cooperação Regional e a Organização para
Cooperação Econômica. No passado, as relações do Paquistão com o Ocidente, principalmente
com os EUA, passaram por períodos de aproximação e de afastamento. Essa relação durou até os
anos 1990, quando as relações se estreitaram tendo em vista a aplicação de bloqueios econômicos
pelos EUA, que suspeitavam as atividades nucleares paquistanesas. Assim, o caráter antiocidental
do país fortaleceu e influenciou ainda mais a sua posição contra as políticas e princípios
defendidos pelos países ocidentais referentes aos Direitos Humanos. Com isso, o posicionamento
do Paquistão reflete o contexto histórico da sua política interna em qual defende seus atos como
tradicionais e justos conforme a sua cultura, além de também refletir um forte receio contra a
ocidentalização que o projeto apresentado da ACNUDH manifesta. O país é um forte
representante regional do Oriente Médio e defende a defesa da diversidade cultural, do respeito
aos direitos nacionais de cada país e à não intervenção territorial. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_da_Confer%C3%AAncia_Isl%C3%A2mica

