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     O Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte é um país insular localizado em frente à
costa noroeste do continente europeu. O atual Reino Unido foi formado após o surgimento do
Estado Livre Irlandês em 1922, que ganhou independência da coroa britânica. O país localiza-se
na ilha da Grã-Bretanha, e na parte nordeste da ilha da Irlanda, além de muitas outras ilhas
menores. A Irlanda do Norte é a única parte do Reino Unido com uma fronteira terrestre, no caso,
com a República da Irlanda. Na época o cargo de primeiro-ministro era assumido por Sir John
Major, um político conservador que deu continuidade às ideias de Margaret Thatcher; o enfoque
do então primeiro-ministro se dava em questões econômicas, reduzindo políticas sociais e dando
menor enfoque no bem-estar social, por alegar que esse seria alcançado através da economia.
Assim, foi apenas com a Convenção Europeia de Direitos Humanos em 1951, com o Humans
Rights Act, que foi imposto um plano de governo em prol dos Direitos Humanos.

Panorama histórico dos Direitos Humanos no Reino Unido

       No Reino Unido, foi ratificada a Convenção Europeia de Direitos Humanos em 1951, vigorando
internacionalmente em 1953. Os britânicos exerceram um papel importante na criação da
Convenção Europeia, já que naquela época o objetivo era diminuir uma nova onda de abusos aos
direitos civis e políticos que ocorreram antes e durante a Segunda Guerra Mundial sob os regimes
nazistas e fascistas, além de prevenir a expansão do comunismo e autoritarismo do bloco
soviético. Além disso, destaca-se a participação do Reino Unido na Organização de Segurança e
Cooperação na Europa foi criada nos anos 70, como um programa de conferência e negociação
entre o Leste e o Oeste do continente europeu. Resultou dos Acordos de Helsínquia, assinados a 1
de agosto de 1975. Esses acordos foram separados em três secções, que diziam respeito a: (1)
questões relacionadas com a segurança na Europa; (2) cooperação no campo econômico,
científico e tecnológico, e do meio-ambiente; (3) cooperação humanitária.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_insular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Continente_europeu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_Livre_Irland%C3%AAs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A3-Bretanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Irlanda_(ilha)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Irlanda_do_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_da_Irlanda
https://www.infopedia.pt/$europa?intlink=true


AGNU 1993 - Conferência de Viena

Conferência de Viena sobre os Direitos Humanos (1993) 

    Após o fim da Guerra Fria, a Conferência de Viena foi vista como uma oportunidade de
reconfigurar os princípios dos Direitos Humanos na sociedade internacional, assim, os países do
Ocidente buscaram reafirmar a universalidade dos direitos humanos e consagrar a legitimidade
da preocupação internacional com aqueles direitos. Assim sendo, o Reino Unido possui uma
importante participação a favor dos direitos igualitários a toda a sua população, ressaltando
também perspectivas de gênero, e defendendo a questão do Universalismo nesses direitos,
contribuindo próxima aos outros países europeus.


