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     A Federação Russa é o maior país em extensão territorial do mundo, fazendo parte de dois
continentes, o europeu e o asiático. Moscou é sua maior cidade e também a capital nacional e no
período em questão o país possuía cerca de 149 milhões de habitantes. O país fez parte da União
das Repúblicas Socialistas Soviéticas de 1922 a 1991 e, após voltar a ser independente, a Rússia
passou por vários conflitos internos, com grandes instabilidades políticas, disputas por poder e
questões territoriais. 

 Panorama histórica em relação aos pensamentos e defesas aos Direito Humanos

       Com a recente independência da URSS na década de 1990 o país sofria com uma instabilidade
política e os conflitos envolvendo a disputa por poder geraram comentários internacionais
referentes a restrição a opositores e presos políticos. Outra questão envolvia a região da
Chechênia que, principalmente após a Guerra Fria, começou a ter maiores demandas por
independência, o que resultou em vários momentos de conflitos armados e denúncias de forte
repressão por parte do governo russo. Assim, mesmo aderindo a vários tratados internacionais
sobre a questão dos Direitos Humanos, tanto as forças governamentais como os soldados russos
eram acusados de violar os direitos humanos em seu território.

Conferência de Viena sobre os Direitos Humanos (1993)

       Uma das grandes preocupações da Rússia era sobre a aprovação de qualquer autoridade que
tivesse poder de constranger suas ações internas, dessa forma ela se posiciona de forma a buscar
uma saída na qual seus direitos nacionais não fosse invadida. No entanto, em vista da grande
oposição que a  URSS  representou  anteriormente,  o  governo  russo  não  se  colocava  como  um     
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grande obstáculo a criação de um Alto Comissário, mas trazia para a discussão a importância
disto não ter caráter colonizador, no qual alguns poucos países decidem o que é melhor para os
demais, considerando que muitos Estados haviam adquirido sua independência recentemente e
a instabilidade política e a luta pela autonomia eram muito presentes. Outro ponto era a defesa
das diferenças culturais, se referindo diretamente a tentativas do ocidente de impor suas ideias
de Direitos Humanos Universais.


