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     O Reino da Suécia é um país situado no norte europeu, mais precisamente na península
Escandinava, possuindo uma área com cerca de 407 mil km² e na época com cerca de 8 milhões de
habitantes. Seu governo é definido como uma monarquia constitucional, sendo assim, possui um
sistema parlamentar e um monarca como chefe de Estado mas com poderes reduzidos a funções
representativas e cerimoniais. A Suécia é um país nórdico com alto nível de desenvolvimento,
qualidade de vida e reconhecida por ter sido um país neutro tanto durante a Primeira quanto na
Segunda Guerra Mundial, também não se posicionando ideologicamente de forma direta no
contexto de Guerra Fria, embora mantenha diversas alianças e negociações com países do bloco
capitalista, em especial os do bloco europeu, dessa forma, se posicionando de forma vantajosa
para seus parceiros comerciais. No início dos anos 1990 o país, que era governado pelo Primeiro
Ministro Carl Bildt, um político conservador de centro-direita, passava por uma crise econômica,
tentava se ajustar aos moldes europeus e estar em harmonia com as potências europeias, pois
passava por negociações para se integrar à União Europeia.

Panorama histórico dos Direitos Humanos na Suécia

     O país em questão, um dos mais ricos da Europa, possui um nível exemplar de boa qualidade
de vida, um dos países que melhor retorna o dinheiro de impostos pagos por seus cidadãos em
serviços públicos de boa qualidade, como na saúde e na educação. A Suécia apresenta um
histórico extremamente pacífico, não se envolvendo em guerras e sem graves acusações de
violação dos direitos humanos, assumindo uma postura em defesa da vida, da inclusão e da
pacificidade. 
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Conferência de Viena sobre os Direitos Humanos (1993)

     A Suécia adota um posicionamento que visa assegurar a proteção universal dos direitos e
liberdades fundamentais, defendendo que a comunidade internacional deve tratar os direitos
humanos globalmente e de forma justa, assim, a defesa e a proteção da dignidade humana deve
se sobrepor às questões culturais e locais. A Suécia assume uma postura que lidera aqueles que
defendem a universalidade dos direitos humanos, em parceria de grandes potências, como os
Estados Unidos e os países europeus. 


