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     Oficialmente chamado de Confederação Suíça, o país fica na Europa Central e tem área total de
41.285 km², sendo a superfície produtiva (aglomerados urbanos e áreas agrícolas sem águas,
montanhas e áreas improdutivas) de 30.753 km². A capital da Suíça é a cidade de Berna e o país é
uma república federal composta por 26 estados, chamados de cantões. A população total é de oito
milhões de pessoas, com densidade populacional de 193 habitantes por quilômetro quadrado da
superfície produtiva. A distribuição populacional não é feita por igual, já que os Alpes ocupam a
maior parte do território, mas por lá vive apenas 10% da população. Cerca de dois terços dos
habitantes vivem no Planalto Suíço. A Suíça não integra a União Europeia, mas mantém acordos
de livre comércio com o bloco. 

Panorama histórico dos Direitos Humanos na Suíça

     A Suíça conta com participações de grande importância para o desenvolvimento dos direitos
humanos, como a Convenção de Genebra, onde aconteceu vários tratados internacionais
assinados entre 1864 e 1949 para diminuir os efeitos das guerras a respeito da população civil,
além de oferecer uma proteção para militares feridos. Nesses tratados da Convenção de Genebra
é necessário destacar a criação da ONG Cruz Vermelha, que foi fundada pela Suíça, possuindo o
objetivo exclusivamente humanitário de proteger a vida e a dignidade das vítimas de conflitos
armados e outras situações de violência.
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Conferência de Viena sobre os Direitos Humanos (1993)

    A Suíça exerce um posicionamento que pretende garantir a proteção universal dos direitos e
liberdades essenciais, alegando que a sociedade internacional tem de tratar os direitos humanos
plenamente e de forma justa, desse modo, a defesa e a proteção da honra humana deve se
sobrepor às questões culturais, locais e religiosas. Assim sendo, a Suíça posiciona-se ao lado dos
países ocidentais e universalistas para discutir sobre a promoção dos Direitos Humanos.


