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      A República da Polônia é um país do Leste Europeu, com uma população de mais de 38 milhões
de habitantes em 1993 e sua capital é Varsóvia. O país se tornou independente em 1918 e já se
encontrava como um território de disputa entre a Alemanha e a União Soviética, e em 1939 foi
palco do estopim da Segunda Guerra Mundial quando a Alemanha invadiu seu território. Após o
fim desse conflito a URSS impôs um governo comunista no país e nas décadas posteriores foram
constantes as manifestações e greves trabalhistas contra o governo e rebeliões contra o domínio
soviético. Sua independência só foi retomada em 1989, após o início do declínio da União
Soviética. 

Panorama histórico dos Direitos Humanos na Polônia

    Durante a Segunda Guerra Mundial, sob o domínio Alemão, o território polonês foi ocupado
com vários campos de concentração que fizeram parte do grande genocídio contra o judeus. Nas
décadas seguintes o país sofreu com uma grande recessão econômica e entre 1981 e 1983 o
governo adotou a “Lei Marcial” que tinha como objetivo combater a oposição política. Nesse
período diversos ativistas políticos foram presos sem acusação e dezenas foram mortos. Anos
depois ocorreu a Revolução de 1989, que foi uma onda de eventos, sem derramamento de sangue,
que buscavam a queda do comunismo e melhorias no país, visto que a maior parte da população
vivia na pobreza e havia grande restrição de liberdade política no país. Após a independência, a
Polônia adotou mudanças, como a abertura do mercado, e teve uma grande melhoria em
questões como liberdade de expressão, diminuição da censura, direitos civis e políticas. 
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Conferência de Viena sobre os Direitos Humanos (1993)

    Visando melhorar as condições domésticas de seu país, na conferência a Polônia vai atuar
próxima aos demais países europeus. Após sua independência, a nação busca garantir direitos
iguais a toda sua população e dentro das discussões vai defender a pauta dos Direitos Humanos
Universais. Questões que visam uma supervisão internacional e grupos de trabalho nos países
para verificar as políticas de direitos humanos adotadas também são defendidas pelo país. 


