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    A China, oficialmente República Popular da China, é o maior país da Ásia Oriental e o mais
populoso do mundo, com mais de 1 bilhão de habitantes. Seu sistema político é caracterizado por
ser uma república popular socialista unipartidária, sob liderança do Partido Comunista da China
com base na aliança de trabalhadores e camponeses. A China, desde 1978, é uma das economias
nacionais de mais rápido crescimento no mundo, com alta taxa de industrialização e sendo
considerada uma superpotência emergente. O mesmo período marca o início da implementação
da Política do Filho Único, que visava conter o avanço de sua população através de severas multas
ao casal. 
 
Panorama histórico dos Direitos Humanos na China

      Buscando reconhecimento internacional e aliados políticos para se fortalecer contra as frentes
ideológicas, a China promoveu em 1955 com a Conferência de Bandung, uma cooperação entre os
países asiáticos e africanos. A conferência promovia uma cooperação mais unificada entre as
nações, visando o crescimento econômico e fortalecimento cultural. Assim, essas relações
constituíram um movimento reconhecido como “Terceiro mundista” e, assim, sendo adotado os 5
princípios da “coexistência pacífica” - Respeito mútuo pela soberania e integridade territorial; a
não agressão mútua; a não interferência em assuntos internos de cada nação; igualdade e
benefício mútuo; e a coexistência pacífica. A China nesse período estava se redefinindo
politicamente por efeito das novas oportunidades estratégicas que o país via com essa nova
estruturação da ordem mundial pós-Guerra Fria, logo, buscou se aliar mais com os países
ocidentais. 

    Entretanto, em 1989, ocorreu a maior demonstração pró-democracia da história do regime
comunista da China, em que houveram protestos entre  estudantes  universitários  em  Pequim e 
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espalhou por todo o país e, consequentemente, tiveram fim poucos meses depois com um ataque
fatal realizada por uma força estimada de 300.000 soldados do Exército de Libertação do Povo
(PLA). Com os eventos de Tiananmen Square, a China perde apoio dos países ocidentais e, assim,
foi submetida a focar em outras relações, ressaltando a cooperação com os países asiáticos e o
continente africano. Contudo, a China continuou promovendo os 5 princípios no âmbito
internacional e nacional. 

Conferência de Viena sobre os Direitos Humanos (1993) 

    Em relação ao tópico da criação da ACNUDH e aos princípios defendidos pelos países ocidentais
referente aos Direitos Humanos, a China sempre foi opositora, tendo em vista que o governo
alegava que esses princípios apenas favoreciam os países ocidentais e seus interesses. Com o fim
da Guerra Fria e a dissolução da URSS, a maior opositora nesse período, os ideais
‘antiunversalistas’ ganharam força entre os países asiáticos e sendo que entre eles a China possui
a maior influência no cenário internacional - sendo um dos membros permanentes do Conselho
de Segurança -, o seu papel de liderança nas negociações foram fundamentais no decorrer das
reuniões regionais preparatórias. Em outras palavras, as negociações na busca de conseguir um
breve consenso, visando a aprovação da realização da Conferência, entre os principais países
ocidentais com a China foi considerado um processo fundamental para as ONGS de Direitos
Humanos. Isso se dava em razão de que a China apresentava forte influência entre os países que
eram contra os ideais ocidentais, e assim, caso a China não aceitasse participar da conferência,
poderia haver um impasse e bloqueio da realização da conferência. Porém, a China apresenta um
posicionamento cooperativo e aberto para tais debates, mesmo que nos períodos de negociações
ele não demonstrava ser a favor desses princípios declarados pelos EUA e os países europeus
para a construção da ACNUDH, acusando esses interesses para a criação de um Alto
Comissariado como uma oportunidade de ‘ocidentalizar’ os Direitos Humanos no cenário
internacional. Com isso, a China apresentou forte resistência aos seus ideais na conferência,
defendendo que os Direitos Humanos deveriam favorecer mais os países em desenvolvimento e
também respeitar as diversas culturas existentes no mundo. 


