
AGNU 1993 - Conferência de Viena

SingapuraSingapura
Geral

     A República da Singapura se localiza no sul da península Malaia e possui como capital a Cidade
de Singapura. Por sua localização privilegiada, entre o Oceano Índico e o Pacífico, o país se tornou
uma importante rota marítima comercial do mundo. O território foi colônia inglesa até 1942,
quando foi ocupado pelo Japão até o final da Segunda Guerra Mundial, retomando então para o
domínio da Inglaterra. Em 1958 a metrópole inglesa aprovou a criação do Estado de Singapura,
que cinco anos depois se juntou aos territórios de Malaya, Sabah e Sarawak - atualmente parte da
Malásia - e formaram a Malásia, porém, apenas dois anos depois a Singapura se retirou e se
tornou independente. Com grandes investimentos em educação, tecnologia e moradias durante
as décadas de 80 e 90, o país teve alto desenvolvimento e se tornou um polo de alta tecnologia e
petroquímica.

Panorama histórico dos Direitos Humanos

    Com um sistema político bastante fechado e com grande censura, é frequente a perseguição e
prisão de opositores políticos, no início de 1987, por exemplo, mais de 20 ativistas foram presos e
acusados de “conspiração marxista” contra o governo. O grande foco no desenvolvimento
econômico é muitas vezes associado a uma forte repressão, principalmente da liberdade de
expressão no país. Sob o governo de Lee Kuan Yew diversos direitos individuais foram proibidos,
desde simples atos como mascar chiclete, até um alto controle sobre o que era publicado em
jornais, ações que tinham como objetivo alcançar uma nação altamente regulada.
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  Seguindo a visão dos demais países asiáticos, Singapura se opõe à criação de um Alto
Comissário, com uma visão de que esse posto poderia ser uma ‘arma’ do ocidente visando
interferir nos direitos internos de outros países. Com um governo que restringia as liberdades
individuais a fim de buscar uma maior regulação do país e o desenvolvimento da economia, a
visão sobre os Direitos Humanos são baseados em questões de merecimento desses direitos.
Desse modo, Singapura segue seus aliados asiáticos e enfatiza que os direitos básicos devem ser
criados tendo em vista os diferentes contextos históricos e ideológicos das nações.


