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RESUMO 

 

O presente Guia Anexo possui caráter complementar ao Guia de Estudos e, por isso, também, 

irá ser um facilitador nas orientações para a simulação da Conferência de Teerã (1968), a qual 

celebra os vinte anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Com o objetivo de 

estabelecer de forma mais específica, pontual e individual a relação entre delegado e a nação 

representada, o documento em questão detalha sobre cada membro da Conferência e destaca 

conjunturas internas de relevância acerca dos pontos abordados no comitê, a exemplo da 

política do Apartheid, o Neocolonialismo presente na Ásia, África e América Latina e a 

efetivação dos direitos das mulheres. Nesse âmbito, após apresentado o contexto histórico de 

cada país, destacando-se o período pós Segunda Guerra Mundial até a eclosão da Guerra Fria, 

há explanação acerca da situação particular de cada Estado num panorama interno, assim como, 

internacional, informando relações exteriores com outros países. Dito isto, faz-se necessário 

destacar a complexidade e individualidade desde características físicas e construções históricas, 

à interesses, posicionamentos e objetivos de cada nação presente na Conferência e, portanto, 

evidenciar a necessidade de uma leitura que perpasse por um olhar atencioso e aprofundado 

diante destas singularidades. 

Palavras-chave: Direitos Humanos. Apartheid. Neocolonialismo. Guerra Fria. Direitos das 

Mulheres. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde os primórdios da Idade Contemporânea, a humanidade passa por conflitos que 

surgem com o objetivo de eliminar desigualdades entre classes sociais, bem como eliminar 

formas de preconceito seja, por exemplo, motivado por questões de gênero, cor, raça, etc. Sendo 

assim, torna-se mister discutir maneiras que ensejem a resolução desses conflitos, para que seja 

possível uma convivência pacífica em sociedade. 

Ademais, é importante destacar que muitos desses conflitos surgem de uma construção 

imperialista que geram a conquista e manutenção da dominação de territórios muitas vezes 

hipossuficientes. Dessa forma, os territórios ao sofrerem com o fenômeno não possuem força 

suficiente para resistir a subjugação que lhes é imposta, fazendo com que desenvolvam um 

vasto histórico de servidão forçada. 

Não obstante, ao passo em que ocorriam esses conflitos mecanismos eram 

desenvolvidos para tentar dirimir as situações que surgiam, para que os direitos pudessem ser 

resguardados e garantias fundamentais inerentes a todo ser humano preservadas.  Posto isso, é 

sabido que para que esses direitos sejam efetivados em sua totalidade, é necessária a cooperação 

mútua dos países para que os objetivos sejam atingidos. 

Além disso, a efetivação dos direitos fundamentais também encontra resguardo nos 

fatos decorrentes tanto da Primeira Guerra Mundial, quanto da Segunda Guerra Mundial, 

gerando uma preocupação com a usurpação desses direitos. Diante disso, o cenário pós-guerra 

denotou a necessidade do estabelecimento de novas garantias, como por exemplo, a criação da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) em 1948. 

Portanto, como dito anteriormente, para que as formas de discriminação do Século XX 

sejam erradicadas, é necessário que haja uma cooperação entre os países para que sejam criados 

instrumentos capazes de efetivar e aperfeiçoar o que está disposto nela, isto é, a criação de 

medidas que objetivem promover direitos inerentes a todos os seres humanos. 
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2 AFEGANISTÃO 

 

O Afeganistão é país multiétnico sem litoral localizado no coração do centro-sul 

asiático. Além disso, encontra-se ao longo de importantes rotas comerciais que conectam o sul 

e o leste da Ásia à Europa e ao Oriente Médio e, portanto, durante milênios se revelou como 

um verdadeiro prêmio procurado e conquistado por diversos impérios e exércitos.1 Nesse 

contexto, foi apenas em 1747 que o país Afeganistão foi fundado, após a unificação das tribos 

pashtun por Ahmad Shan Durrani.2 

Posteriormente, o país serviu de amortecedor entre os impérios britânico e russo, haja 

vista o interesse da Grã-Bretanha em proteger seu verdadeiro império indiano da Rússia e, 

assim, tentou anexar o Afeganistão, resultando em uma série de guerras britânico-afegãs (1838-

42, 1878-80, 1919-21). É de salientar o conflito denominado Terceira Guerra Britânico-Afegã 

(1929-21), a qual cominou na independência do país e, também, no início do período 

monárquico liderado por Amir Amanullah Khan.3 

Torna-se válido destacar que a construção do Afeganistão como nação se dá através, 

justamente, do “Grande Jogo”, título dado a rivalidade estratégica entre os governos imperiais 

britânicos e russo pela supremacia na Ásia Ocidental e Central. Destarte, assuntos internos e 

externos do Afeganistão foram interferidos consistentemente por essas potências coloniais, a 

exemplo do controle rígido dos assuntos externos do país por meio da forward policy4, qual 

impediu avanços em tecnologia e relações internacionais, liderada pelo governo britânico.5 

Ainda sobre a temática, é importante ressaltar que a política britânica no Afeganistão 

resultou na concepção de um corpo literário, no qual o país é uma região rebelde e remota, 

isolada do mundo exterior, onde a mudança pode apenas ser possível se for induzida de fora. 

Diante disso, faz-se necessário mencionar que após sua plena independência diplomática, em 

1921, o país formou uma esfera transnacional única, estando, assim, bem conectado tanto com 

regiões vizinhas e com o desenvolvimento do modernismo muçulmano na Índia e, portanto, a 

                                                
1 ENCICLOPÉDIA BRITANNICA. Afghanistan. Disponível em: 

https://www.britannica.com/place/Afghanistan. Acesso em: 05 maio 2020. 
2 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. Afghanistan. Disponível em: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html. Acesso em: 05 maio 2020. 
3 PBS. A Historical Timeline of Afghanistan. Disponível em: https://www.pbs.org/newshour/politics/asia-jan-
june11-timeline-afghanistan. Acesso em: 05 maio 2020. 
4 “Política de Encaminhamento”, isto é, um conjunto de doutrinas de política externa aplicáveis, as quais tem 

como objetivo garantir o controle de territórios-alvo a partir de invasões e anexações.  
5 REED, Jonathan. Neocolonialism in Cold War Afghanistan. James Madison University. Harrisonburg, 2010. 

Disponível em: https://commons.lib.jmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=mecmsrps. Acesso em: 

05 maio 2020. 

https://www.britannica.com/place/Middle-East
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representação do Afeganistão como intelectualmente e economicamente isolado se mostra 

apenas como uma consequência da ação imperialista.6 

Após a independência do país, Amir Amanullah Khan iniciou uma rigorosa campanha 

de reformas socioeconômicas, a exemplo de programas educacional e projetos de construção 

de estradas, assim como, planos de reformas legislativas e emancipação das mulheres.7 No 

entanto, suas propostas modernizadoras fizeram com que seu apoio popular diminuísse e 

enfurecesse líderes religiosos muçulmanos e, por isso, após seus críticos pegarem em armas, 

em 1928, Khan abdicou e deixou o país no ano seguinte.8 

Então, em 1933, Zahir Shah se torna rei e governa o país pelos próximos 40 anos. Ao 

tratar disso, faz-se de suma importância evidenciar o general pró-soviético Mohammed Daoud 

Khan, primo do rei, o qual se tornou primeiro-ministro, em 1953. Ele se destacou pela séria de 

reformas sociais introduzidas na política afegã, a exemplo de reformas educacionais, a 

permissão do uso voluntário do véu pelas mulheres, a abolição do purdah9 e o ingresso das 

mulheres na universidade e mercado de trabalho.10 

Ademais, Daoud Khan estreitou relações com URSS se tornando, assim, nações 

aliadas. Nesse contexto, o primeiro-ministro recorreu à União Soviética para obter assistência 

econômica e militar e, assim, os soviéticos acabaram se tornando o principal parceiro de ajuda 

e comércio do Afeganistão. Entretanto, os afegãos durante a Guerra Fria se permaneceram 

neutros. 11 

Diante disso, durante a Conferência de Teerã, o Afeganistão será representado, entre 

outros, pelo Sr. Abdul Rahman Pazhwak, representante permanente para as Nações Unidas. 

12Por último, é importante ressaltar o avanço nas conquistas femininas principalmente ao tratar 

dos Direitos das Mulheres, além disso, a construção histórica e, por conseguinte, toda a conjunta 

socioeconômica do país está intrinsecamente relacionada com nações imperialistas, 

                                                
6 MONSUTTI, Alessando. Anthropologizing Afghanistan: Colonial and Postcolonial Encounters. Annual 

Review of Anthropology. 2013. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-092412-155444. Disponível em: 

https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-anthro-092412-155444. Acesso em: 05 maio 2020. 
7 ENCICLOPÉDIA BRITANNICA. Amanullah Khan. Disponível em: 

https://www.britannica.com/biography/Amanullah-Khan. Acesso em: 05 maio 2020. 
8 PBS. A Historical Timeline of Afghanistan. Disponível em: https://www.pbs.org/newshour/politics/asia-jan-

june11-timeline-afghanistan. Acesso em: 05 maio 2020. 
9 É a prática de afastar as mulheres da visão do público 
10 ENCICLOPÉDIA BRITANNICA. Afghanistn: Mohammad Zahir Shan - 1933. Disponível em: 

https://www.britannica.com/place/Afghanistan/Mohammad-Zahir-Shah-1933-73. Acesso em: 05 maio 2020. 
11 Ibidem. 
12 UNITED NATIONS. Final act of the international conference of human rights. Disponível em: 

https://legal.un.org/avl/pdf/ha/fatchr/Final_Act_of_TehranConf.pdf. Acesso em: 06 maio 2020. 

https://www.britannica.com/place/Soviet-Union
https://www.britannica.com/event/Cold-War
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evidenciando, assim, o impacto do neocolonialismo. Portanto, o posicionamento da nação em 

questão deve estar em consonância com o exposto.   
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3 ALEMANHA 

 

No ano de 1919, deu-se o fim da Primeira Guerra Mundial, resultando na derrota 

alemã, a qual foi submetida a cobranças por parte dos países vencedores. Com isso, a população 

ficou marcada por essas opressões e por outros efeitos da guerra, refletidos em vários setores, 

como o econômico, social e cultural.13 Devido a essa derrota, um ressentimento, relacionado a 

outros países, surgiu nos alemães, fato que reforçou um extremismo nacionalista na Alemanha, 

originado na segunda metade do século XIX.14 

Com o objetivo de tirar a Alemanha do colapso, o governo precisava assumir uma nova 

postura, a qual resultou na forma republicana, conhecida como República de Weimar. Um 

movimento, denominado de Nazismo, foi articulando dentro dessa República, ao causar 

pressões ao novo poder instituído. Do ponto de vista econômico, a República de Weimar obteve 

resultados satisfatórios entre os anos de 1924 e 1929, entretanto, com a Grande Depressão 

Americana e a Quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque em 1929, a economia alemã entrou 

em queda junto com o seu maior investidor. Com isso, essa situação de enfraquecimento 

econômico favoreceu a radicalização das propostas do Nazismo.15 

As principais características do Nazismo, enquanto ideologia, derivaram das ideias de 

Adolf Hitler desenvolvidas na prisão. O antissemitismo foi uma das características presente 

nesse movimento, ou seja, o ódio aos judeus, a quem Hitler culpava por vários problemas que 

a Alemanha sofria, e que posteriormente culminou no Holocausto, resultando na morte de 

milhões de pessoas, em sua maioria judeus. Não obstante ao antissemitismo, o racismo e 

eugenia também se faziam presentes nesse movimento ao acreditar que a raça ariana seria 

composta por seres humanos melhorados superiores aos demais.16 

Hitler possuía uma linha de pensamento baseada na superioridade do homem branco 

germânico, ou da raça ariana, acreditando assim no ressurgimento da Alemanha. Diversas 

pessoas foram discriminadas, torturadas, mortas e tiveram seus direitos violados devido a ideia 

propagada por Hitler na Alemanha. Dessa forma, as ideias radicais e agressivas implantadas na 

                                                
13 LOPES, Flávio Renato de Aguiar. Desnazificação na Europa e sua repercussão na Alemanha e na 

Áustria: uma abordagem político-econômica. 2015. Monografia – Universidade de Brasília, Brasília, 2015. 

Disponível em: https://bdm.unb.br/bitstream/10483/15969/1/2015_Fl%c3%a1vioRenatodeAguiarLopes_tcc.ppd. 
Acesso em: 05 maio 2020. 
14 HISTÓRIA DO MUNDO. República de Weimar. Disponível em: 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/republica-weimar.htm. Acesso em: 05 maio 2020. 
15 Ibidem. 
16 HISTÓRIA DO MUNDO. Nazismo. Disponível em: https://www.historiadomundo.com.br/idade-

contemporanea/nazismo.htm. Acesso em: 05 maio 2020. 
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época tratavam os direitos humanos como um instrumento de controle, ao decidirem quem seria 

deportado, preso ou até mesmo, iria para os campos de concentração.17 

As ideias de Hitler convenceram boa parte da população alemã, ao confiar que sua 

figura era a garantia de uma Alemanha triunfante e próspera. Essas características do Nazismo 

conduziram a Alemanha à Segunda Guerra Mundial, uma guerra ainda mais sangrenta que a 

anterior.18 

Devido aos horrores que houve na Segunda Guerra, foi necessário a criação da 

Organização das Nações Unidas, que tinha por objetivo a manutenção da paz entre as nações, 

para que episódios, como os das grandes guerras, não voltassem a acontecer. Ademais, a 

Alemanha decidiu enviar o seu Ministro da Justiça para participar da Conferência de Teerã, a 

qual tem o intuito de reavaliar, revisar e discutir novas maneiras para a efetivação dos Direitos 

Humanos.19    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17 HISTÓRIA DO MUNDO. Nazismo. Disponível em: https://www.historiadomundo.com.br/idade-

contemporanea/nazismo.htm. Acesso em: 05 maio 2020. 
18 Ibidem. 
19 UNITED NACIONAL. Final act of the international conference of human rights. Disponível em: 

https://legal.un.org/avl/pdf/ha/fatchr/Final_Act_of_TehranConf.pdf. Acesso em: 06 maio 2020. 
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4 ARÁBIA SAUDITA 

 

Arábia Saudita é um país jovem, herdeiro de uma história rica. Esse se estende pela 

maior parte da Península Arábica do Norte e central. É válido destacar que a religião - haja vista 

que o país é o berço do Islã e o lar dos dois santuários mais sagrados do Islã, isto é, Meca e 

Medina – o tribalismo e a riqueza incalculável – oriunda dos campos de petróleo localizados no 

território nacional – são os três elementos que alimentaram a história subsequente do país. De 

fato, a história do Reino da Arábia Saudita começa corretamente em 23 de setembro de 1932, 

quando, por decreto real, o reino dual dos Hejaz e Najd, liderados por Ibn Saud, os quais eram 

administrados, desde 1927, como duas unidades separadas, foi unificado.2021 

É imprescindível tratar das relações externas com outras nações. Nesse contexto, 

depois que a Arábia Saudita declarou sua neutralidade durante a Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945), a Grã-Bretanha e os Estados Unidos subsidiaram a Arábia Saudita, a 

qual, por conseguinte, declarou guerra à Alemanha em 1945. Dessa forma, o reino árabe 

ingressou nas Nações Unidas como membro fundador. Além disso, o país também se juntou 

à Liga Árabe, mas não teve um papel de liderança, haja vista o elemento religioso 

e conservador presente no reino que se mostrou como um verdadeiro entrave em relações 

bilaterais ou de parcerias com outros estados árabes.22 

Após 1944, um grande número de petroleiras estrangeiros chegou ao país, com um 

forte destaque à presença de estadunidenses. Nesse contexto, a ARAMCO (Arabian American 

Oil Company) foi estabelecida como uma joint venture23 entre várias empresas americanas de 

petróleo e o governo saudita. É importante pontuar que o próprio país era incapaz de fornecer 

à companhia de petróleo trabalhadores qualificados suficientes, e, por isso, a produção de 

petróleo era amplamente gerenciada e realizada por estrangeiros.24  

Posteriormente, em 1953, o rei Ibn Saud morre e é sucedido pelo príncipe herdeiro 

Saud, cujo reinado é marcado pela rivalidade com o nacionalista árabe Egito na região e uma 

                                                
20 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. Saudi Arabia. Disponível em: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html. Acesso em: 09 maio 2020. 
21 ENCICLOPÉDIA BRITANNICA. Saudi Arabia. Disponível em: https://www.britannica.com/place/Saudi-

Arabia. Acesso em: 09 maio 2020. 
22 Ibidem. 
23 Joint venture é um acordo entre duas ou mais empresas que estabelece alianças estratégicas por um objetivo 

comercial comum, por tempo determinado. 
24 ENCICLOPÉDIA BRITANNICA. Saudi Arabia. Disponível em: https://www.britannica.com/place/Saudi-

Arabia. Acesso em: 09 maio 2020. 
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luta pelo poder com seu irmão Faisal.25 Nesse contexto, a rivalidade entre os irmãos era 

constante e, assim, em março de 1958, como resultado da pressão da família real, Saud emitiu 

um decreto transferindo todo o poder executivo para Fayal.26 

Ainda ao tratar de relações exteriores, cabe comentar que durante a Crise de Suez 

(1956), a Arábia Saudita rompeu relações com a Grã-Bretanha, as quais só foram restabelecidas 

em 1963. Além disso, os Estados Unidos se tornaram a potência estrangeira mais influente na 

Arábia Saudita. O interesse americano foi direcionado para a indústria de petróleo, pertencente 

a empresas americanas. Em 1960, a Arábia Saudita ajudou a fundar a Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP), essa composta entre outros países por Irã, Iraque, Venezuela 

e Líbia, os quais estão também presentes na Conferência. E, por último, os sauditas favoreceram 

os Estados Unidos na Guerra Fria com a União Soviética, mas se opuseram ao apoio americano 

a Israel.2728 

Ademais, cabe também destacar que, com o progresso econômico, houve similarmente 

um aumento populacional nas cidades, principalmente em Riad e Jidá. Com isso, o caráter 

dessas sociedades urbanas foi mudando e o país começou a vivenciar um estilo de vida mais 

livre, no entanto esse se restringia aos imigrantes e não se aplicava, por exemplo, às mulheres 

sauditas.29 

No tratar das mulheres sauditas, torna-se de suma importância destacar que todas as 

mulheres são legalmente consideradas menores de idade, isto é, há a necessidade de um 

guardião masculino (mahram), o qual pode ser o pai, esposo ou até mesmo filho, e, assim, elas 

só podem viajar, realizar procedimentos médicos, abrir empresas, entre outras atividades com 

a permissão do então guardião. Nesse contexto, há uma verdadeira crença em uma suposta falta 

de capacidade das mulheres (adam al-kifaa'ah), a qual serve como justificativa para existência 

do guardião e se apresenta como um verdadeiro entrave para a efetivação dos direitos das 

mulheres.30 

                                                
25 BBC. Saudi Arabia profile – timeline. Disponível em: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-

14703523. Acesso em: 09 maio 2020 
26 ENCICLOPÉDIA BRITANNICA. Saudi Arabia. Disponível em: https://www.britannica.com/place/Saudi-

Arabia. Acesso em: 09 maio 2020. 
27 FRANSCISO, Wagner de Cerqueira e. OPEP. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/opep.htm. Acesso em: 25 maio 2020. 
28 ENCICLOPÉDIA BRITANNICA. Saudi Arabia. Disponível em: https://www.britannica.com/place/Saudi-

Arabia. Acesso em: 09 maio 2020. 
29 Ibidem. 
30 FORSYTHE, David P. Encyclopedia of Human Rights: volume 2. Oxford University Press, 2009.   
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Por último, a nação será representada por Sr. Shaikh Yusuf Alfozan, embaixador da 

Arábia Saudita no Irã, na Conferência, o qual irá defender os interesses da nação e manter-se 

ao lado de seus aliados.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
31 UNITED NATIONS. Final act of the international conference of human rights. Disponível em: 

https://legal.un.org/avl/pdf/ha/fatchr/Final_Act_of_TehranConf.pdf. Acesso em: 06 maio 2020. 
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5 ARGÉLIA 

 

Durante a Segunda Revolução Industrial, no século XIX, o continente europeu estava 

passando por transformações tecnológicas. Houve avanços na produção de metais pesados, nos 

meios de transporte, além de novas fontes de energia, como a elétrica. Isso resultou no 

crescimento elevado da indústria, fortalecendo o capitalismo e estimulando o processo de 

colonização, por meio da necessidade de matéria prima e mercado consumidor.32      

Diante disso, o continente africano se tornou um dos principais alvos dos países 

europeus, devido a sua vasta riqueza de recursos naturais e matérias primas. Destarte, iniciou-

se um sistema de exploração econômica da África, resultando numa investida europeia, 

principalmente dos franceses - país responsável pela colonização da Argélia - ocasionando um 

encontro forçado e de interesses o qual não foi nenhum pouco benéfico para os países 

africanos.33 

A maneira pela qual o domínio francês foi estabelecido na Argélia durante os anos de 

1830 a 1847 lançou as bases para um padrão de regra que a Argélia francesa manteria até sua 

independência. Caracterizou-se por uma tradição de violência e incompreensão mútua entre os 

governadores e os governados. Existia uma relativa ausência de mediadores nativos 

estabelecidos entre os governadores franceses e a população em massa, dessa forma, uma 

população crescente de colonos franceses - os pieds-noirs34 - exigiam privilégios de uma 

minoria dominante em nome da democracia francesa.35 

Quando a Argélia se tornou juridicamente parte da França, aumentou o poder dos 

pierds-noirs e eles foram responsáveis por, aproximadamente, um décimo da população total 

da Argélia, desde o final do século XIX até o fim do domínio francês. O domínio dos colonos 

na Argélia só foi garantido após a queda de Napoleão III em 1870 e a ascensão da Terceira 

República na França. Após o domínio francês, os argelinos sofreram muitas perdas nos 

primeiros anos de ocupação da França, o número de mortos por doenças, fome e como resultado 

direto das guerras pela colonização, indicam que a população nativa caiu quase um terço.36 

                                                
32 HISTÓRIA DO MUNDO. Revolução Industrial. Disponível em: 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-moderna/revolucao-industrial.htm. Acesso em: 05 maio 2020. 
33 CHANDERLI, Abdel Kader. et al. Algeria. Disponível em: 
https://www.britannica.com/place/Algeria/Drainage. Acesso em: 05 maio 2020. 
34 Pied-noir é um termo utilizado para aqueles cidadãos descendentes de europeus que regressaram a França 

assim que a Argélia se tornou independente. 
35 CHANDERLI, Abdel Kader. et al. Algeria. Disponível em: 

https://www.britannica.com/place/Algeria/Drainage. Acesso em: 05 maio 2020. 
36 Ibidem. 
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Por conseguinte, gradualmente a população europeia estabeleceu, quase totalmente, o 

domínio político, econômico e social sobre o país e seus habitantes nativos. Com isso, os 

argelinos auxiliaram os franceses durante a Primeira Guerra Mundial, onde cerca de 200.000 

lutaram na guerra pela França e mais de um terço dos argelinos, entre 20 e 40 anos residiam na 

França durante esse período.37 

Passada a Primeira Guerra, aconteceu a Segunda Guerra Mundial, a qual trouxe 

consigo o colapso da França, e em 1942, a ocupação anglo-americana do norte da África. No 

ano de 1941, os franceses fizeram uma promessa de emancipação a Síria e o Líbano, o que 

acarretou nos argelinos uma esperança de que a França iria fazer o mesmo por eles, o que não 

aconteceu. Após algumas revoltas e diversas mortes, um referendo foi realizado na Argélia em 

julho de 1962, o qual registrou cerca de 6,000,000 de votos a favor da independência e apenas 

16,000 contra. Ademais, no dia 5 de julho de 1962 a França reconheceu a independência da 

Argélia.38 

Ademais, em abril de 1968 ocorrerá a Conferência de Teerã, a qual tem como intuito 

combater todas as formas de discriminação, além de revisar, reavaliar e discutir novas maneiras 

para a efetivação dos Direitos Humanos e a Argélia decidiu enviar seu Secretário de Relações 

Exteriores para debater, a fim de que episódios semelhantes ao período colonial não tornem a 

acontecer novamente.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
37 CHANDERLI, Abdel Kader. et al. Algeria. Disponível em: 

https://www.britannica.com/place/Algeria/Drainage. Acesso em: 05 maio 2020.  
38 Ibidem. 
39 UNITED NATIONS. Final act of the international conference of human rights. Disponível em: 

https://legal.un.org/avl/pdf/ha/fatchr/Final_Act_of_TehranConf.pdf. Acesso em: 06 maio 2020. 
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6 BÉLGICA 

 

A Segunda Guerra Mundial foi um conflito de proporções globais que resultou na 

morte de milhões de pessoas. Ademais, devido às grandes perdas sofridas pela Europa, 

reconstruções econômicas e materiais se fizeram necessárias.40  Dessa forma, devido à extensão 

limitada dos danos sofridos na guerra, estimados em 8% da riqueza nacional, o Reino da Bélgica 

experimentou um ressurgimento econômico considerável nos primeiros anos do pós-guerra, por 

meio da implementação de uma vigorosa política governamental.41 

A reforma monetária manteve a inflação sob controle e a liberação da economia 

doméstica devolveu rapidamente os mecanismos de mercado ao centro das atividades 

industriais, comerciais e agrícolas. Apesar do renascimento da economia, a estabilidade política 

se deteriorou, principalmente com o período da questão real, marcado por divergências políticas 

entre os flamengos e valões.42 

Ademais, em 1940, o exército belga se rendeu às forças alemãs, e após o sucesso da 

invasão, uma administração alemã foi estabelecida na Bélgica, colocando o território sob 

domínio direto das forças armadas da Alemanha nazista. Milhares de soldados belgas foram 

tidos como prisioneiros de guerra e, a partir de 1942, a ocupação se tornou mais repressiva, 

visto que os judeus começaram a ser perseguidos e deportados para campos de concentração. 

Além dos judeus, civis belgas também foram deportados para trabalhar exaustivamente em 

fábricas alemãs.43 

Com isso, no ano de 1944, os alemães transferiram o rei Leopoldo III para a Áustria, 

onde ficou preso até 1945. Com sua transferência, o governo nomeou seu irmão, o príncipe 

Charles, para ser o rei da Bélgica. O reino Belga estava dividido, de um lado existiam os 

Flamengos44, partidários do rei, e os Valões45, seus oponentes. Ainda em 1945, o Reino da 

Bélgica estava liberto da ocupação alemã, após quatro anos, graças a ajuda dos Aliados.46 

                                                
40 LOPES, Flávio Renato de Aguiar. Desnazificação na Europa e sua repercussão na Alemanha e na 

Áustria: uma abordagem político-econômica. 2015. Monografia – Universidade de Brasília, Brasília, 2015. 

Disponível em: https://bdm.unb.br/bitstream/10483/15969/1/2015_Fl%c3%a1vioRenatodeAguiarLopes_tcc.ppd. 

Acesso em: 05 maio 2020. 
41 MATERNÉ, Leen Van Molle. et al. Belgium. Disponível em: https://www.britannica.com/place/Belgium. 

Acesso em: 06 maio 2020. 
42 Ibidem. 
43 Ibidem. 
44 Os Flamengos são um dos principais grupos étnicos da Bélgica e constituem a maior parte da população belga. 
45 Os Valões são um grupo de pessoas que vivem na Bélgica, principalmente na Valónia e falam a Língua 

Francesa. 
46 MATERNÉ, Leen Van Molle. et al. Belgium. Disponível em: https://www.britannica.com/place/Belgium. 

Acesso em: 06 maio 2020. 
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Após a guerra, Leopoldo permaneceu exilado até que a questão real pudesse ser 

resolvida. Mesmo depois de sua libertação, através dos norte-americanos, o rei Leopoldo não 

pôde reassumir suas funções, pois não tinha a aprovação da maioria do parlamento. Os 

democratas-cristãos favoreceram o retorno do rei, enquanto os liberais e socialistas se opuseram 

a isso. Dessa forma, em 1950, um referendo mostrou a aprovação de 58% dos eleitores para o 

retorno do soberano, porém, a chegada do rei naquele ano iniciou uma guerra civil no país. Não 

obstante, em julho de 1951, o rei Charles abdicou de seu cargo e Baudonin assumiu oficialmente 

o título de rei.47 

O país se tornou signatário da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) em 

1949 e após três anos ingressou na Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Assim, em 1957, 

a Bélgica assinou o Tratado de Roma, tornando-se então membro da Comunidade Econômica 

Europeia. Após uma recuperação econômica considerável, no final da década de 40, o surto 

econômico da Bélgica diminui. Outrossim, no final da década de 50 a oposição ao domínio 

colonial no Congo Belga – Colônia da Bélgica, que posteriormente se tornaria a República 

Democrática do Congo – levou manifestações em grande escala, e por consequência, o governo 

acelerou o processo de emancipação política de suas colônias, concedendo independência ao 

Congo, em junho de 1960.48 

Ademais, devido aos horrores que houve na Segunda Guerra, foi necessário a criação 

da Organização das Nações Unidas, que tinha por objetivo a manutenção da paz entre as nações, 

para que episódios, como os das grandes guerras, não voltassem a acontecer. Por fim, o Reino 

da Bélgica decidiu enviar o seu Embaixador para participar da Conferência de Teerã, com o 

intuito de reavaliar, revisar e discutir novas maneiras para a efetivação dos Direitos Humanos.49 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
47 MATERNÉ, Leen Van Molle. et al. Belgium. Disponível em: https://www.britannica.com/place/Belgium. 

Acesso em: 06 maio 2020. 
48 ENCICLOPÉDIA BRITANNICA. Belgian Congo. Disponivel em: 

https://www.britannica.com/place/Belgian-Congo. Acesso em: 06 maio 2020. 
49 UNITED NATIONS. Final act of the international conference of human rights. Disponível em: 

https://legal.un.org/avl/pdf/ha/fatchr/Final_Act_of_TehranConf.pdf. Acesso em: 06 maio 2020. 
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7 BIELORRÚSSIA 

 

A República Socialista Soviética da Bielorrússia é uma das repúblicas fundadoras da 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e surgiu em 1919 após Primeira Guerra 

Mundial com a retirada das tropas alemãs do país. O território em questão foi palco de diversos 

conflitos entre a Rússia e a Polônia, interrompidos pelo Tratado de Riga de 1921, o qual 

apaziguou a região em 1921 e dividiu o território entre a Rússia soviética e a Polônia. Nos anos 

seguintes a formação da URSS era possível perceber grande controle no governo soviético 

sobre a Bielorrússia, com a implementação dos primeiros planos de cinco anos, que focavam 

na coletivização da agricultura e no desenvolvimento industrial bem como mudanças culturais 

que permitiram que as mulheres tivessem acesso à educação.50 

Durante a Segunda Guerra, a Bielorrússia sofreu bastante com as batalhas ocorridas 

em seu território, levando a morte de aproximadamente um quarto da população do país. No 

entanto, após a guerra, seus territórios perdidos com o Tratado de Riga foram devolvidos e a 

nação soviética recebeu um lugar na Assembleia Geral da ONU, apesar de ser considerada 

apenas parte da URSS. O plano de cinco anos implementado após a guerra focava na 

reconstrução da nação, e nisso obteve sucesso, conseguindo atingir rápido crescimento nos 

principais centros urbanos como a capital, Minsk.51 

No aspecto diplomático, o representante da delegação, Grigory F. Basov era presidente 

da Comissão Jurídica sob o Conselho de Ministros da República Socialista Soviética da 

Bielorrússia, a qual foi formada em março de 1960 após o Ministério da Justiça do país ser 

abolido. Essa comissão tinha funções relacionadas à codificação e sistematização da legislação 

da Bielorrússia, atuando de maneira muito próxima ao resto do governo, defendendo seus 

interesses, os quais se alinhavam intensamente com os da URSS, podendo exercer na 

Conferência um papel semelhante ao da delegação mencionada de propagar os ideais 

comunistas discordando da hegemonia dos países Europeus e capitalistas.52 

 

 

 

                                                
50 MARPLES, David R. et al. Belarus. Disponível em: https://www.britannica.com/place/Belarus. Acesso em: 

08 maio 2020. 
51 Ibidem. 
52 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DA REPÚBLICA DA BIELORRÚSISA. História das Instituições da Justiça. 

Disponível em: https://minjust.gov.by/ministry/history/info/history_institutions/. Acesso em: 08 maio 2020. 
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8 BRASIL 

 

O Brasil foi colônia de Portugal de 1500 até 1815, quando se tornou um Reino 

português, mas a independência só veio em 7 de setembro de 1822 e a República em 15 de 

novembro de 1889.53Assim, passar-se-á analisar a conjuntura brasileira considerando as 

relações sociais desses períodos, bem como de alguns marcos políticos até a Ditadura Militar, 

em 1964.54 

Para entendermos as relações sociais que se passam no ano de 1968 faz-se necessário 

entender um pouco do que ocorreu nos períodos supracitados. Dessa forma, será analisado 

primeiramente o tempo da chegada dos portugueses aos Brasil. Período ao qual foi marcado 

pela troca de materiais, exploração de mão de obra barata e a improvável amizade entre 

portugueses e índios. De todo modo, foi o início do processo conhecido como segregação racial, 

onde uma raça é desconsiderada em relação a uma outra considerada predominante.55  

Portugal, encontrou no território brasileiro a oportunidade de diminuir suas dívidas e 

aumentar o luxo da Coroa portuguesa, com a descoberta, inicialmente, do Pau-brasil, a qual foi 

vista como a oportunidade de fabricar nobres tecido, e assim iniciou-se o período de exploração 

das desconhecidas terras. Além disso, foi visto no índio a oportunidade de mão de obra barata, 

isto é, por poucas coisas se consegue trabalho quase gratuito. Toda essa exploração se perdurou 

por bastante tempo, incluindo disputas de terras com os próprios nativos em diferentes regiões 

do país, causando muitas vezes o extermínio de comunidades indígenas, principalmente as que 

viviam no litoral e forma as primeiras a encontrar-se com os “brancos”.56 

Com o passar do tempo, Portugal já havia dividido o território brasileiro em capitanias 

e nelas surgiu a necessidade cada vez maior de uma mão de obra barata e forte, o que não incluía 

somente os índios, pois estes não serviam como força motora em lavouras de café, por exemplo. 

Assim, devido a necessidade de exploração e trabalho pesado começou-se a importação de 

escravos57 da África para o Brasil, iniciando o período da escravidão. A conjuntura de 

                                                
53 MOTA, Carlos Guilherme. Como e por quê escrevemos história do Brasil. Uma interpretação. Disponível 

em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142018000300429. Acesso em: 05 maio 

2020. 
54 Ibidem. 
55 SILVA, Maria Izabel Ladeira. História do Brasil Colônia. São Cristóvão: Cesad, 2010. 159 p. Disponível 

em:https://www.cesadufs.com.br/ORBI/public/uploadCatalago/17290805102012Historia_do_Brasil_Colonia_A

ula_1.pdf. Acesso em: 04 maio 2020. 
56 Ibidem. 
57 Apesar de se saber que se trata de seres humanos, na época não eram tratados como tais, mas apensas como 

instrumentos de trabalho forçado e barato em prol de grandes fazendas, onde os proprietários eram brancos. 



 

 
22 

exploração de mão de obra negra perdurou em terras brasileiras por muitos anos, sendo um dos 

últimos países a abolir tais práticas.58  

Como é sabido, somente em 1988 ocorreu a abolição da escravatura, entretanto não 

houve um amparo estatal com essa parcela da população, a fim de garantir-lhes a dignidade de 

viver. Outrossim, a população negra, que muitas vezes era estrangeira ficou à mercê da sorte 

para viver, encontrando espaço para isso à margem de centros urbanos. Com o caminhar do 

tempo, em teoria havia acabado o tempo de servidão, mas o preconceito quanto a essa população 

é algo existente até a atualidade.59  

Destarte, o preconceito afastou as oportunidades de trabalho, moradia e vida digna de 

pessoas com a pele escura, enquanto os grandes centros urbanos eram construídos, grandes 

favelas60 eram formadas para abrigar pessoas pobres e na maioria das situações, negras. Ou 

seja, o grande desamparo estatal e o seu não autorreconhecimento da manutenção da era 

escravocrata, produziu nas periferias das cidades as moradias de pessoas desprovidas de 

condições financeiras e negras.61 

Ademais, é importante salientar a conturbada política brasileira, para isso será 

abordado o período conhecido como a Quarta República, que foi entre os anos de 1954 até 

1964. Com o fim do governo de Getúlio Vargas que acabou depois de 15 anos, considerado um 

momento histórico populista e autoritário, deu-se início ao período da Quarta República. Este 

foi marcado por intensas tribulações políticas durante seus quase 20 anos, com um revezamento 

entre governos democráticos e autoritários, mas todos eleitos na égide da democracia.62 

Todavia, com a promulgação da Constituição de 1946, avanços nos direitos políticos 

e sociais também ocorreram, como o reestabelecer de direitos que haviam sido retirados na era 

                                                
58 SILVA, Maria Izabel Ladeira. História do Brasil Colônia. São Cristóvão: Cesad, 2010. 159 p. Disponível 

em:https://www.cesadufs.com.br/ORBI/public/uploadCatalago/17290805102012Historia_do_Brasil_Colonia_A

ula_1.pdf.Acesso em: 04 maio 2020. 
59 Ibidem. 
60 Designação substitutiva da palavra cortiço, mas que significa também o conglomerado de moradia sem 

estrutura ou mínimas condições dignas de vida, além de serem construções sempre à margem das cidades, onde 

normalmente ninguém quer morar.   
61 SILVA, Maria Izabel Ladeira. História do Brasil Colônia. São Cristóvão: Cesad, 2010. 159 p. Disponível 

em:https://www.cesadufs.com.br/ORBI/public/uploadCatalago/17290805102012Historia_do_Brasil_Colonia_A

ula_1.pdf.Acesso em: 04 maio 2020. 
62 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Registro da Sessões: Década de 50. Disponível em: 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/visitantes/panorama-das-

decadas/decada-de-50. Acesso em: 04 maio 2020. 
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varguista, possibilitando inclusive a ampliação dos eleitores e a utilização do habeas corpus.63 

Além disso, o surgimento de partidos políticos também foi uma grande marca dessa época.64 

Anos depois, após alguns eventos históricos, como o suicídio de Vargas, o Brasil viveu 

um complicado período político, com uma sucessão presidencial em pouco meses, até a eleição 

de Juscelino Kubistchek (JK), em 1956. O qual promoveu, em pouco tempo, os maiores 

investimentos brasileiros em construção de rodovias e desenvolvimento industrial, bem como, 

construiu a nova capital, Brasília. Entretanto, todo esse desenvolvimento causou uma dívida 

externa, sem falar na falta de investimento em educação e produtos alimentícios, problemas que 

seriam sentidos somete na década de 1960.65 

Destarte, o próximo presidente foi Jânio Quadros, tido como um novo político que 

traria uma limpeza moral na política brasileira e exerceria novas formas de ser político. 

Entretanto, não agradava a ala militar do governo e os militares a fim de deter a ameaça 

comunista, instauraram o Regime Cívico-Militar em 1964, o qual estava vigente durante a 

Conferência de Teerã, em 1968.66 

O primeiro governo Militar foi de Humberto Castello Branco, que governou de 1964 

a 67, e instituiu o fechamento de partidos, existindo apenas a Aliança Renovadora Nacional 

(ARENA) e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB).67 Além disso, foi o responsável pela 

abertura dos Inquéritos Policiais-Militares (IPMs)68 e pela extradição e cassação de diversos 

direitos políticos de governadores, deputados e senadores. Nesse período diversos direitos 

foram transgredidos em prol da proteção do Estado brasileiro dos comunistas.69 

 Ademais, como a Constituição Federal de 1946 não previa o regime miliar foi 

promulgada em 1967 uma nova Constituição, a qual institucionalizava o novo modelo.70 No 

fim de 1967, assumiu a presidência o Marechal Costa e Silva, responsável por um difícil 

momento político no Brasil, instituindo diversos tipos de perseguição aos comunistas e 

                                                
63 Vale salientar que a Constituição de 1946 ainda trazia impedimento aos analfabetos proferirem seus votos. 
64 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Registro da Sessões: Década de 50. Disponível em: 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/visitantes/panorama-das-

decadas/decada-de-50. Acesso em: 04 maio 2020. 
65 SILVA, Daniel Neves. Quarta república brasileira (1945-1964). Disponível em: 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/quarta-republica-brasileira-1945-1964.htm. Acesso 

em: 07 maio 2020. 
66 Ibidem. 
67 CASTRO, Celso. O golpe de 1964 e a instauração do regime militar. Disponível em: 
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/Golpe1964. Acesso em: 01 maio 2020. 
68 Chefiados em sua maioria por coronéis, objetivavam investigar e cassar os direitos políticos de todos aquele 

que fosse considerado estarem subvertendo a ordem do regime militar.  
69 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Os presidentes da ditadura militar. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/noticias/93692-os-presidentes-da-ditadura-militar/. Acesso em: 07 maio 2020. 
70 Ibidem. 
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provocando exílio em massa da população tida como perigosa. No entanto, durante a 

Conferência de Teerã o Brasil estava sobre o governo desse Presidente.71  

No mais, é valido salientar sobre a evolução dos Direitos das mulheres em meio a toda 

desassossegada política brasileira. Em 1968 o Brasil era regido pelo Código Civil de 1916, o 

qual instituía a mulher como relativamente incapaz, fazendo-a depender do marido para 

trabalhar e praticar atos na vida civil, os quais se praticados sem autorização marital eram 

considerados inválidos.72  

Além disso, o marido era responsável por sua esposa, bem como por seus bens. Nesse 

diapasão, não existia o divórcio, tendo apenas o desquite, o qual proporcionava apenas a 

separação de corpos, mas jamais o desfazimento do casamento, pois era a instituição mais 

protegida do Código Civil de 1916. Em contrapartida, as mulheres já podiam votar desde o 

Código Eleitoral de 1932.7374 

Por fim, a República Federativa do Brasil se fez presente na Conferência de Teerã de 

1968 na figura, dentre outros, do Embaixador do Ministério de Assuntos Estrangeiros, Cyro de 

Freitas-Vale. Inicialmente, mostrou-se aberto aos possíveis debates relacionado a 

implementação dos Direitos Humanos no Brasil e de outros direitos sociais. Contudo, antes da 

Conferência não se mostrava apto a reconhecer os possíveis erros do País em relação a esses 

assuntos.75 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
71 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Os presidentes da ditadura militar. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/noticias/93692-os-presidentes-da-ditadura-militar/. Acesso em: 07 maio 2020. 
72 COELHO, Renata. A evolução jurídica da cidadania da mulher brasileira: breves notas para marcar o dia 
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em: 06 maio 2020.  
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74 É válido citar a figura de Alzira Soriano, que foi a primeira mulher eleita na América Latina, nascida no 

município de Lajes, no Rio Grande do Norte. Ela era filha de um importante político local e conseguiu ser eleita 

prefeita de Lajes quando não era permitido nem que mulheres votasse, em 1926. 
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9 CAMBOJA 

 

Camboja é um país localizado no sudeste do continente asiático, mais precisamente na 

Indochina.76  O Estado é em grande parte uma terra de planícies e grandes rios e fica em meio 

a importantes rotas comerciais ligam a China à Índia e sudeste da Ásia.  É imprescindível 

apontar como as influências de muitas culturas asiáticas, assim como a francesa, constituem a 

conjunta cultural do país.77 

A maioria dos cambojanos se considera Khmers78, descendentes do Império de 

Angkor, século IX e XVI, que se estenderam por grande parte do sudeste da Ásia. Nesse 

contexto, o Império Khmer, marcado pela construção de enormes e complexos templos, foi 

enfraquecido pelos os ataques dos tailandeses e dos Cham79 (do atual Vietnã).  Dessa forma, 

após 400 anos de declínio, o país foi posto sob proteção francesa, tornando-se, assim, um 

protetorado francês em 1863, domínio esse que permaneceu durante 90 anos. Isso provocou um 

longo período de declínio.80 

 Sobre o domínio francês salienta destacar que a França possuía o controle dos assuntos 

externos de Camboja, além de ter possibilitado e garantido a sobrevivência do Estado 

cambojano, impossibilitando a divisão do reino entre seus grandes vizinhos. Por último, ao 

contrário do contexto político presente no Vietnã, país com quem faz fronteira, a resistência ao 

domínio francês era praticamente inexistente.81 

Ademais, é válido comentar a participação do país durante a Segunda Guerra Mundial 

e suas consequências. Nesse contexto, em 1941, após a morte de Monivong, rei anterior, o 

príncipe Norodom Sihanouk se torna rei e Camboja é ocupada pelo Japão. Com isso, a 

derrubada do governo francês pelos japoneses em março de 1945, quando a guerra estava 

chegando ao fim, possibilitou aos cambojanos terrenos férteis para uma maior 

autonomia política. Diante disso, Sihanouk declarou a independência de seu país e, por vários 

meses, o governo foi liderado por Son Ngoc Thanh.82 

                                                
76 Indochina ou Península Indochinesa é uma região do Sudeste Asiático situada entre o leste da Índia e o sul 

da China. Inclui Vietnã, Laos, Camboja. O termo foi cunhado pelos franceses para designar a parte do 

seu império colonial constituída pelos atuais Vietnã, Laos e Camboja. 
77 ENCICLOPÉDIA BRITANNICA. Cambodia. Disponível em: https://www.britannica.com/place/Cambodia. 

Acesso em: 08 maio 2020. 
78 Os Khmers são um grupo étnico majoritário do atual Estado do Camboja, que no passado consolidou um 
império capaz de dominar, em seu apogeu, do século IX ao XII, a maior parte da Indochina. 
79 Os Cham são um grupo étnico austronésio do sudeste asiático. 
80 ENCICLOPÉDIA BRITANNICA. Cambodia. Disponível em: https://www.britannica.com/place/Cambodia. 

Acesso em: 08 maio 2020. 
81 Ibidem. 
82 Ibidem. 
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No entanto, em outubro de 1945, após o término da guerra, os franceses retornaram 

à Indochina, prenderam Son Ngoc Thanh, portanto, restabeleceram o controle francês no país. 

Entretanto, Camboja logo se tornou um "estado autônomo dentro da União Francesa", haja vista 

possuir constituição própria, além da presença de diversos partidos políticos no Estado. Mesmo 

assim, era inegável que o real poder permanecia em mãos imperialistas, por conseguinte, 

variados desenvolvimentos políticos ocorreram nas décadas de 1940 e 1950, os quais 

culminaram na conquista completa da independência em 1953 e o governo de Sihanouk sendo 

reconhecido como a única autoridade legítima no Camboja.83 

Nesse contexto, vale salientar as relações diplomáticas do Camboja com outros países. 

Sendo assim, Sihanouk proclamou uma política de neutralidade nos assuntos internacionais, no 

entanto, em 1965 rompeu relações com os EUA além de deixar evidente seu antiamericanismo. 

Em adição, ele concluiu acordos secretos com os comunistas vietnamitas, os quais protegeram 

civis e militares e, em contrapartida, comprometerem a política neutralista. Por último, depois 

de 1965, quando a guerra no Vietnã se intensificou, ele também se aproximou de uma aliança 

com a China.84 

No final da década de 1960, no entanto, o Camboja foi arrastado inexoravelmente para 

a Guerra do Vietnã.85 Sendo assim, é imprescindível enfatizar que durante a Conferência de 

Teerã, o país vivenciava uma guerra e, portanto, a discussão sobre a efetivação dos direitos 

humanos deve perpassar por esse olhar. Nesse sentido, a representação do país se dá pela Sua 

Alteza Real Sisowath Essaro.86 
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84 ENCICLOPÉDIA BRITANNICA. Cambodia. Disponível em: https://www.britannica.com/place/Cambodia. 

Acesso em: 08 maio 2020 
85 ASIAN SOCIETY. Cambodia: A Historical Overview. Disponível em: 

https://asiasociety.org/education/cambodia-historical-overview. Acesso em: 08 maio 2020. 
86 UNITED NATIONS. Final act of the international conference of human rights. Disponível em: 
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10 CANADÁ 

 

O Canadá está localizado na América do Norte e foi colônia britânica até conquistar a 

sua autonomia em 1967.87 A sua composição se estruturou principalmente com a Lei Britânica 

da América do Norte, que se tratou de um ato do Parlamento do Reino Unido, em 1967, pelo 

qual as três colônias britânicas, Nova Escócia, New Brunswick e Canadá, se uniram como um 

domínio de nome Canadá.88  

Ainda, esse ato também permitiu que o antigo Canadá fosse dividido nas províncias 

de Quebec e de Ontário.89 Posteriormente, diversas províncias foram criadas e admitidas, sendo 

Terra Nova a décima província, em 1949, além de terem sidos incluídos os Territórios de 

Yukon, os Territórios do Noroeste e o de Nunavut estabelecendo as 10 províncias e 3 territórios 

existentes.9091 

Ademais, em relação ao seu governo o Canadá é uma monarquia constitucional, 

possuindo como Chefe de Estado a rainha Elizabeth II e como Chefe de governo o Primeiro-

Ministro Pierre Elliott Trudeau.92 Na política, o partido liberal dominou nos anos de 1921 a 

1957, com o ministro William Lyon Mackenzie King, tendo retornado ao poder em 1963 por 

meio da liderança de Lester B. Pearson, até 1968, quando Trudeau assumiu o governo.93 

Durante seu governo, buscou principalmente manter a política de aliança do Canadá com os 

Estados Unidos e com a França, além de se opor ao separatismo em ascensão no Quebec e de 

prezar pelo viés nacionalista do Canadá, motivos que levaram a saída de Pearson do poder.9495 

Outrossim, na sua política externa, a Segunda Guerra Mundial foi um marco 

importante para o Canadá, pois foi a partir dela que se iniciou uma maior relação do país com 

os Estados Unidos da América, a exemplo do estabelecimento do Conselho Conjunto 

                                                
87 NATIONS ONLINE PROJECT. Canada. Disponível em: 

https://www.nationsonline.org/oneworld/canada.htm. Acesso em: 02 de mai. 2020. 
88 Ibidem. 
89 HALL, Roger D. et. al. Canada. Encyclopaedia britannica. Disponível em: 

https://www.britannica.com/place/Canada. Acesso em: 02 maio 2020. 
90 HALL, Roger D. et. al. Government and Society. Encyclopaedia britannica. Disponível em: 

https://www.britannica.com/place/Canada/Government-and-society#ref478146. Acesso em: 02 maio 2020. 
91 INFOPLEASE. Canada. Disponível em: https://www.infoplease.com/world/countries/canada. Acesso em: 02 

maio 2020. 
92 NATIONS ONLINE PROJECT. Canada. Disponível em: 

https://www.nationsonline.org/oneworld/canada.htm. Acesso em: 02 maio 2020. 
93 INFOPLEASE. Canada. Disponível em: https://www.infoplease.com/world/countries/canada. Acesso em: 02 

maio 2020. 
94 BERCUSON, David J. The Trudeau years, 1968-84. Encyclopaedia britannica. Disponível em: 

https://www.britannica.com/place/Canada/The-Trudeau-years-1968-84. Acesso em: 02 de maio 2020. 
95 INFOPLEASE. Canada. Disponível em: https://www.infoplease.com/world/countries/canada. Acesso em: 02 

maio 2020. 
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Permanente de Defesa, em 1940,cuja a principal finalidade era promover uma abordagem 

comum para defesa dos desafios continental, assim como as ameaças à segurança global.9697 

Além disso, as consequências desse período também trouxeram para o Canadá a revitalização 

da sua base industrial, possibilitando a entrada do país como membro da OTAN, tendo em vista 

que o ele se tornou uma potência militar considerável.98 É importante pontuar ainda que esse 

cenário foi responsável por promover uma maior empregabilidade da mulher nas indústrias, 

inserindo-as cada vez mais na economia.99  

Por sua vez, a Segunda Guerra Mundial também teve impactos no âmbito social, pois 

promoveu uma mudança significativa de mentalidade da nação na garantia dos Direitos 

Humanos. Tal mudança é notada pelo fato de que durante a guerra, o Canadá era um dos países 

menos acolhedores para os refugiados judeus, além de realizar diversas políticas que rejeitavam 

as minorias tanto raciais quanto religiosas.100 Exemplos disso foram as diversas restrições 

sofridas por negros que não podiam frequentar determinados bares, possuíam dificuldade para 

conseguir empregos, bem como eram segregados para atividade de lazer, como os cinemas.101  

Além desses, outro grupo diretamente atingindo por essas discriminações foram os 

aborígenes, tanto é que eles eram proibidos de frequentar determinados lugares, a exemplo de 

bares e restaurantes, além de terem sido um dos últimos grupos a terem garantidos o direito do 

voto.102 Por outro lado, intensificou-se a campanha da pela legislação antidiscriminatória que 

teve como algumas de suas organizações atuantes o Comitê do Trabalho Judaico (CTJ), criado 

em 1936, e o Comitê Conjunto de Relações Públicas, instaurado em 1938.103 Dentre as suas 

atuações podemos citar a criação de Comitês Conjuntos de Trabalho para Combate à 

Discriminação Racial nas cidades de Toronto, Windsor, Montreal, Vancouver e Winnipeg. 

Outro importante fator decorrente das consequências da Segunda Guerra foi o 

estabelecimento da Organização das Nações Unidas (ONU), sendo o Canadá um dos países 

                                                
96 CANADA.CA. Joint Statement by the Governments of Canada and of the United States of America 

Regarding Defence Co-operation Between the Two Countries. Disponível em: https://www.treaty-

accord.gc.ca/text-texte.aspx?id=100977. Acesso em: 24 maio 2020. 
97 BERCUSON, David J. Early postwar developments Domestic affairs. Encyclopaedia britannica. Disponível 

em: https://www.britannica.com/place/Canada/Early-postwar-developments#ref477749. Acesso em: 02 maio 

2020. 
98 VETERANS AFFAIRS CANADA. Second World War (1939 - 1945). Disponível em: 

https://www.veterans.gc.ca/eng/remembrance/history/second-world-war. Acesso em: 02 maio 2020. 
99 FOOT, Richard. Second World War (WWII). The canadian encyclopedia. Disponível em: 
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/second-world-war-wwii. Acesso em: 02 maio 2020. 
100 CANADA’S HUMAN RIGHTS HISTORY. Human Right Activism. Disponível em: 

https://historyofrights.ca/history/activism/. Acesso em: 02 maio 2020. 
101 Ibidem. 
102 Ibidem. 
103 Ibidem. 
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membros, além da busca pela garantia dos Direitos Humanos com a promulgação da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. 104105 Assim, os movimentos dos Direitos Humanos entraram 

em um novo período com o crescimento de diversas garantias, dentre as conquistas se tem a Lei 

de Assistência Social da Colúmbia Britânica, em 1945, proibindo a discriminação por raça, 

credo ou filiação política na prestação de assistência social.106  

Em Ontário, por sua vez, em 1944, foi estabelecida a Lei de Discriminação Racial 

proibindo publicações que promovessem a discriminação racial ou religiosa, além de impedir o 

reconhecimento de acordos coletivos que promoviam essas discriminações por meio da 

alteração nas relações trabalhistas em 1950.107 

Ainda, outros importantes feitos foram a promulgação da Lei de Práticas Justas de 

Emprego do Canadá em 1953108 e a Lei de Igualdade de Salário das Empregadas em 1956109.110 

Vale pontuar também que pela primeira vez uma cidade do Canadá determinou a proibição da 

discriminação em contratos federais com base no sexo, além das outras discriminações já 

existentes, tendo o feito ocorrido na cidade de Ottawa.111 Ademais, com relação as 

discriminações feitas por causa do gênero, alguns desses direitos começaram a surgir bem antes 

do período das Grandes Guerras.  

Nesse sentido, com relação ao avanço na garantia dos direitos com base no sexo, 

podemos citar a emenda ao Código Penal que passou a criminalizar o sequestro de mulheres, 

em 1909, além do direito de voto nas eleições federais para as mulheres canadenses, salvo as 

aborígenes e asiáticas, que só adquiriram tais direitos em 1960.112113 Por fim, outra garantia 

importante dada às mulheres foi a possibilidade de exercer cargos políticos em 1929, graças a 

                                                
104 NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Países membros da ONU. Disponível em: 

https://nacoesunidas.org/conheca/paises-membros/#paisesMembros3. Acesso em: 02 maio 2020. 
105 CANADA’S HUMAN RIGHTS HISTORY. Human Right Activism. Disponível em: 

https://historyofrights.ca/history/activism/. Acesso em: 02 maio 2020. 
106 Ibidem. 
107 CANADA’S HUMAN RIGHTS HISTORY. Human Right Activism. Disponível em: 

https://historyofrights.ca/history/activism/. Acesso em: 02 maio 2020. 
108 A principal finalidade dessa Lei era prevenir a discriminação em relação ao emprego por questão de raça, cor, 

origem ou religião. Disponível em: https://historyofrights.ca/wp-content/uploads/statutes/CN_Fair_Em.pdf. 

Acesso em: 24 maio 2020. 
109 A Lei de igualdade de gênero denominada de Lei de Igual Salário de Empregadas do Sexo Feminino buscava 

garantir, principalmente, uma igual remuneração para as mulheres funcionárias. Disponível em: 

https://historyofrights.ca/wp-content/uploads/statutes/CN_Female_Em.pdf. Acesso em: 24 maio 2020. 
110 CANADA’S HUMAN RIGHTS HISTORY. Human Right Activism. Disponível em: 

https://historyofrights.ca/history/activism/. Acesso em: 02 maio 2020. 
111 Ibidem. 
112 KARR, Andrea. 10 Key Moments in the Canadian History of Women’s Right. Canadian living. Disponível 

em: https://www.canadianliving.com/life-and-relationships/community-and-current-events/article/10-key-

moments-in-the-canadian-history-of-women-s-rights. Acesso em: 02 de maio 2020. 
113 NATIONAL CAPITAL REGION. Canadian Women’s History. Disponível em: http://psac-

ncr.com/canadian-womens-history. Acesso em: 02 maio 2020. 
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diversas petições realizadas pelas ativistas Henrietta Muir Edwards, Nellie McClung, Louise 

McKinney, Emily Murphy e Irene Parlby.114 

Assim, diante da história do Canadá enviamos como Presidente da nossa delegação o 

Subsecretário de Estado, Departamento de Secretário de Estado, Ottawa, o Sr. Graville G. E. 

Steele.115 
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11 CHILE 

 

O Chile foi colônia espanhola a partir da segunda década do século XIV, período 

conhecido como dois povos que lutaram, um pela conquista e outro pela defesa de seu território. 

Assim, os anos de colonização espanhola são considerados longos e sangrentos, marcados pela 

resistência indígena, principalmente em regiões que se encontravam a tribo Mapuche. Dessa 

forma, somente entre os anos de 1817 e 1818 a colônia espanhola deu início ao movimento de 

independência, e após esse conturbado período, o Estado começou a se organizar, culminando 

em 1891 na instituição da República Parlamentarista Chilena, a qual durou até o ano de 1925 

com a promulgação da Constituição.116117 

O Chile foi o único país latino-americano que conheceu a vitória eleitoral com os ideais 

defendidas pelo Movimento Comunista Internacional (MCI), a frente popular. Da mesma forma 

que na Europa, a citar Espanha e França, a frente popular que se desenvolveu no Chile continha 

espectros políticos mais amplos do que as frentes ideológicas defendidas pela esquerda 

Marxista. Inicialmente, foi formado por partidos radicais socialistas e comunistas, mas a 

coalizão era caracterizada pelo agrupamento de centro-esquerda, apesar de considerada 

completamente “esquerdista” pelos seus adversários.118 

Destarte, a frente popular não foi muito vindoura na política chilena, tendo seu fim 

marcado em 1938, mas o último Presidente eleito da antiga coalizão só saiu do governo no fim 

do seu mandato, em 1941. Assim, nas subsequentes décadas, sucessivos governos de direita e 

esquerda chegaram ao poder, promovendo de diferentes formas a amplitude do mercado 

interno, o desenvolvimento tecnológico e social e, como na maioria dos países sul-americanos, 

o “fetichismo estadunidense” 119, mas sempre buscando apoio na base conservadora e liberal 

dependendo da ideologia do governo.120  

Até o ano de 1968, o Chile estava vivendo períodos democráticos, com algumas 

interferências de governos autoritários, como o da época da frente popular, que foi considerado 

                                                
116MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DO CHILE. História do Chile. Disponível em: 
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História, [s.l.], v. 35, n. 71, p. 39, 30 set. 1967. Universidade de São Paulo, Agencia USP de Gestão da 

Informação Acadêmica (AGUIA). DOI: http://dx.doi.org/10.11606/issn.2316-9141.rh.1967.126543. Disponível 
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118 AGGIO, Alberto. Frente popular, modernização e revolução passiva no chile. Disponível em: 
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2020. 
119 Em linhas gerais, o fetichismo estadunidense é o desejo de fazer tudo como os Estados Unidos fizeram, 

promovendo os mesmos ideais. 
120 Ibidem. 
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um período extremista equiparado a Era Vargas121, no Brasil. Após o processo de modernização 

e dos avanços tecnológicos no país, iniciado nos anos 1920, deu-se início a uma abertura de 

mercado, a fim de tornar a economia chilena mais liberal.122 

Após esse panorama político e social vivido no Chile algumas décadas antes da 

Conferencia de Teerã de 1968, é importante falar sobre os diferentes avanços dos direitos das 

mulheres em terra chilena. Inicialmente, o voto só foi alcançado em 1934 para as eleições 

municipais e em 1949 para as eleições parlamentares e presidenciais. Contudo, nestas as 

mulheres só votaram em 1952 e até então a participação feminina na política foi avançando 

cada vez mais.123  

Entretanto, o direito ao divórcio não existe, pois o Chile é regido pela Lei instituída 

em 1884 que preserva o casamento acima de todas as outras coisas.124 Diante desses avanços e, 

ao mesmo tempo, retrocesso políticos em comparação com outros países da América Latina, o 

Chile se fará presente na Conferência de Teerã de 1968, na figura do Embaixador chileno na 

Iugoslávia, Daniel Barría.125  
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12 CHINA 

 

A República Popular da China se formou em 1949 após a vitória dos comunistas na 

Guerra Civil chinesa, e em seus anos iniciais se dedicou a reconstruir o país, estabelecendo 

crescimento econômico e poderio cívico-político. Dessa forma, estabeleceu-se uma relação de 

proximidade com a União Soviética por seus alinhamentos ideológicos similares, tendo como 

outro fruto uma reforma agrária que retirou a propriedade de terrenos dos grandes latifundiários 

e levou os grupos anticomunistas a serem amplamente reprimidos.126 

No entanto, o apoio soviético não durou tanto, a relação entre as duas nações se 

deteriorava rapidamente e logo se transformou em tensão, o que resultou na implementação de 

políticas para diminuir a influência da URSS na China. Apesar disso, posteriormente, viria a 

ser implementado o plano de cinco anos na China responsável pela intensa industrialização do 

país, ainda com moldes soviéticos e se utilizando também de seus recursos financeiros. Após 

esse momento, verifica-se uma transição da China economicamente dividida entre rural e 

urbana para uma coletivização, seguindo o modelo socialista com a centralização do Estado, 

expulsão da burguesia e grandes corporações e coletivização da terra para a agricultura.127 

Todavia, as mudanças nesses setores, mesmo que inicialmente tivessem dado certo, 

posteriormente viriam a mostrar suas consequências, como o aumento exacerbado de população 

urbana, a insuficiência desse novo sistema agrário e a crescente dívida financeira com a URSS. 

Tudo isso virou alvo de diversas críticas no período conhecido como Campanha das Cem 

Flores, em que o governo incentivou que os intelectuais falassem as suas opiniões sobre ao 

regime e ao partido e depois perseguiu os que fizeram críticas. Após isso, surgiu a crença de 

uma necessidade de ruptura com os valores soviéticos e que a China deveria criar seu próprio 

caminho ao perceber que o modelo soviético não se aplicava a nação chinesa.128 

Dessa forma, com a finalidade de criar o próprio modelo econômico que funcionasse 

para a sua realidade, foi implantado o Grande Salto para Frente, que reorganizaria praticamente 

todas as estruturas chinesas e resolveria os problemas do país. No entanto, esse plano 

apresentava muita experimentação e suposições cujo futuro era incerto, e logo foi abortado. Nos 

anos seguintes, a perseguição a opositores do governo continuava junta de uma tentativa de 
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reorganização para o Segundo Salto, mas que se demonstrou ser estruturalmente impossível na 

China. 

Posteriormente, o então líder Mao Tse-Tung foi substituído por Liu Shaoqi, o qual 

assumiu boa parte das funções administrativas enquanto Mao tomava um papel mais secundário 

na política chinesa. As mudanças subsequentes obtiveram bastante sucesso em restabelecer a 

economia ao que era antes, no entanto, isso resultou em diversas divergências ideológicas no 

governo, as quais desencadearam a Grande Revolução Cultural Proletária iniciada em 1966. 

Esse período foi utilizado por Mao Tse-Tung com a finalidade de realizar uma limpeza política 

no governo, retirando seus opositores, contando com o total apoio do exército e da juventude.129 

Contando com rígidas tradições no que concerne a questão de gênero, a China desde o 

estabelecimento do regime comunista já mudou diversas práticas antigas e rudimentares como 

a de venda de mulheres e os casamentos arranjados. Com o estabelecimento do Partido 

Comunista Chinês, as mulheres já deram um grande avanço na conquista da igualdade como 

acesso à educação, trabalho e poderem participar de cargos políticos. apesar disso, ainda 

precisarem superar diversos preconceitos culturais e contam com a ajuda da All China Women's 

Federation (ACWF), a organização foi estabelecida em 1949 e tem como objetivo promover a 

igualdade de gênero na China.130 

A China enviará a Conferência de Teerã Tsing-Chang Liu, embaixador Chinês no Irã, 

que será encarregado de defender os interesses da delegação na conferência, assumindo uma 

postura anticapitalista, anticolonial e repudiando completamente as outras grandes potências, é 

esperado que ele assuma um papel de falar também por pequenas nações na Ásia que acabam 

sendo silenciadas pela influência das outras nações.131 
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13 COREIA DO SUL 

 

A Coreia do Sul é um país asiático recém formado cuja história de independência 

perpassa por diversas ocupações.132 Inicialmente esse país era constituído por diversos reinos 

que se mantiveram no poder até a Dinastia Choson, em 1910, dando início, posteriormente ao 

seu período de colônia.133 

As primeiras invasões decorreram do Japão, no final do século XVI, e dos Manchus134, 

o que gerou na Coreia uma restrição nas ações com países externos, estabelecendo relações 

quase que exclusivamente com a China.135 Contudo, em meados do século XIX, a Coreia se 

tornou um dos locais de interesses dos países imperialistas, que passavam a disputar a Ásia.136  

Nesse sentido, as primeiras tentativas de estabelecer relações comerciais com a Coreia 

se deu em 1860 por tentativas – fracassadas – da Grã-Bretanha, França e dos EUA.137 O sucesso, 

por sua vez, só veio com a investida do Japão em 1876, impondo um tratado diplomático ao 

país.138 

Posteriormente, entre 1895 e 1905, com a continuidade pela disputa da península 

coreana pela China, Rússia e Japão, este país saiu vencedor e passou a ocupar a região, tendo 

anexado-a em 1910.139140 A partir de então, os japoneses governaram a região durante 35 anos, 

período marcado pelos esforços nipônicos em extinguir a língua e a identidade cultural dos 

coreanos.141 Ademais, durante o período da Segunda Guerra Mundial, ainda sobre o poder 

japonês, enquanto os coreanos tiveram que atuar no exército japonês e em fábricas voltadas 

para auxiliar nas guerras, inúmeras mulheres foram abusadas sexualmente pelos soldados 

japoneses, sendo conhecidas como “mulheres de conforto”.142 
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Apesar da violência existente na colonização japonesa, esse país também foi 

responsável por promover um desenvolvimento industrial para a região, com fábricas de aço, 

cimento e de produtos químicos, de forma que quando o domínio japonês se encerrou a Coreia 

tinha se tornado um dos países mais industrializados da Ásia.143144 A independência do Japão 

se deu com a derrota deste país na Segunda Guerra Mundial, em 1945.145 

Dentre as consequências dessa guerra, foram estabelecidas duas zonas de influência a 

partir da área desmilitarizada do paralelo 38146.147 A parte sul da Península Coreana, 

denominada República da Coréia (RC), com a capital em Seul, ficaria sob a influência dos 

EUA, liderada por Syngman Rhee.148 Já a parte norte, chamada de República Democrática da 

Coreia (RDC), com capital em Pyongyang, seria de responsabilidade da União Soviética, 

liderada por Kim II Sung.149 Contudo, apesar do estabelecimento desse acordo, as divergências 

políticas e ideológicas existentes entre os EUA e a URSS se elevaram e a  tensão entre os países 

culminou na Guerra da Coreia, dando início ao cenário da chamada Guerra Fria.150 

A Guerra da Coreia foi iniciada com uma invasão da RDC na tentativa de recuperar a 

área sul recém declarada independente, ocorrendo a tomada da capital da RC, e o que a levou a 

pedir apoio internacional.151 Nesse cenário, como a ONU reconhecia a RC como um governo 

legítimo, por solicitação dos EUA, o Conselho de Segurança das Nações Unidas denominou a 

RDC como o país agressor, solicitando a retiradas das tropas da zona sul.152 Em seguida os 

EUA tomaram a decisão de enviar tropas à região, tendo sido tomadas medidas semelhantes 

pelo Reino Unido, que se somaram a criação de um Comando Multinacional da ONU na luta 

contra a invasão da RC.153 
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A partir de então, as forças da ONU, comandadas pelo general Douglas MacArthur, 

conseguiram fazer recuar as tropas da RDC e tomaram a iniciativa de se dirigir para a região 

norte, onde encontraram grande resistência.154 Diante disso, instaurou-se um grande impasse 

entre as Coreias, que após negociações assinaram um armistício em 1953, decretando um 

cessar-fogo, sem a assinatura de um tratado de paz.155 

Posteriormente, devido a estagnação econômica sofrida pela RC, em 1954, o país 

assinou o Tratado de Defesa Mútua com os Estados Unidos, tendo seu apoio nos âmbitos 

econômico, militar e político.156 Nesse período, o governo da RC que estava sob o comando do 

presidente Syngman Ree passou a sofrer com as diversas manifestações estudantis contra as 

fraudes eleitorais e contra o seu governo autoritário, ocasionando assim a sua renúncia.157  

Diante disso, foi criada uma nova constituição com a substituição do sistema 

presidencial para sistema parlamentar, com o Primeiro-Ministro Chang Myon, que em 1961 

sofreu um golpe militar levando ao poder o general Park Chung-hee. Assim, a junta militar 

dissolveu a Assembleia Nacional e criou a Agência Central de Inteligência da Coreia para 

controlar os possíveis inimigos. Em seguida, o general Park tomou medidas para criar o Partido 

Democrático Republicano com o intuito de realizar uma transição para o governo civil.158 A 

instituição desse governo se deu com a criação de um nova Constituição em 1963 sob a qual 

ele se candidatou e venceu a nova eleição para presidente.159 

Dentre as ações do presidente Park, em 1963, ele assinou o Tratado de Normatização 

entre a Coreia e o Japão, determinando o fim da obrigação da reparação japonesa e 

estabelecendo relações diplomáticas com o país em troca de ajuda econômica dos japoneses. 

Tais atos levaram s reivindicações por toda a RC que foram contornados pelo presidente que 

conseguiu se eleger novamente em 1967.160  
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Outrossim, ao longo dos anos a RC e a ONU estabeleceram uma relação de apoio 

durante a Guerra da Coreia e em diversas situações para promover paz. A exemplo disso estão 

os esforços para reconstruir o país com a instauração da Agência de Reconstrução das Nações 

Unidas para a Coreia e com o auxílio do Escritório da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em 1957. Ainda, o país recebeu a ajuda do 

Escritório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) com o fornecimento de 

remédios e afins para as crianças do país.161 Assim, diante da ajuda recebida pela organização 

a República da Coreia presta o compromisso de estar presente por meio do seu representante o 

Sr. Suk Chan Lo, Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário do Irã, na Conferência de 

Teerã. 162 
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14 COSTA DO MARFIM 

 

Durante a Segunda Revolução Industrial, no século XIX, a Europa estava passando 

por transformações tecnológicas. Além disso, houve avanços na produção de metais pesados e 

nos meios de transporte. Isso resultou no crescimento da indústria, fortalecendo o capitalismo 

e estimulando o processo colonialista, o qual demonstrava uma demanda de matéria prima e 

necessidade de mercados consumidores.163 

Com isso, o continente africano se tornou um dos principais alvos dos países europeus 

devido à riqueza de recursos naturais, e em razão disso, iniciou-se um sistema de exploração 

econômica. Dessa forma, os países africanos, como a Costa do Marfim, sofreram com a 

investida dos países europeus, o que resultou em um encontro forçado e interesseiro que não 

foi nenhum pouco benéfico para os países da África.164 

Em adição, foram esses conflitos entre europeus e africanos que condicionaram a 

realização da Conferência de Berlim, no dia 15 de novembro de 1884, na cidade de Berlim, 

capital da Alemanha. A capital alemã não se encontrava na África, mas sim na Europa, ou seja, 

a Conferência estava sendo realizada em outro continente o qual não era o que estava sendo 

afetado pela colonização e sem participantes do continente africano. Essa Conferência tinha 

como objetivo a partilha da África entre os países da Europa, o que gerou em uma série de 

conflitos políticos entre os europeus que resultou na Primeira Guerra Mundial.165 

Após a partilha da África, a França colonizou alguns países africanos, dentre eles a 

Costa do Marfim. Os franceses tinham como objetivo lucrar, e para isso estimularam a produção 

de exportações, como café, óleo de palma e cacau.166 Por conseguinte, em dezembro de 1958, 

a Costa do Marfim se tornou uma república autônoma na Comunidade Francesa167, como 

resultado de um referendo.168 Nesse contexto, no dia 11 de julho de 1960, a França concordou 
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em tornar a Costa do Marfim totalmente independente, estabelecendo a cidade de Abidjan como 

a sua capital.169 

Outrossim, a Costa do Marfim decidiu enviar seu Ministro das Relações Exteriores 

com o intuito de combater todas as formas de discriminação que houve e houveram, além de 

reavaliar, revisar e discutir novas maneiras para a efetivação dos Direitos Humanos, para que 

episódios semelhantes ao do período colonial não voltem a acontecer novamente.170 
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15 CUBA 

  

Cuba é um país que tem sua história republicana marcada pela ocupação e intervenção 

estadunidense. No entanto, com a Revolução iniciada em 1956, Fidel Castro conseguiu 

conquistar a simpatia popular com seu discurso de combate às desigualdades, e em 1959 

derrubou o governo do até então presidente Fulgencio Batista. Após o seu início, o regime 

desmontou o sistema capitalista em Cuba, revelando as tendências socialistas de Castro e 

aliando-se a União Soviética, o que desagradou profundamente os Estados Unidos.171 

Nos anos subsequentes a mudança do regime rumo a tendências socialistas, o país se 

tornou alvo de diversas medidas tomadas pelos EUA, como uma tentativa de invasão, de 

assassinato a Fidel Castro e finalmente um severo embargo econômico. Além disso, a Crise dos 

Mísseis em 1962 foi um incidente um pouco mais grave, pois colocou o mundo a beira da 

próxima guerra mundial quando uma base de mísseis nucleares soviéticos foi colocada em Cuba 

e os Estados Unidos iniciou um bloqueio naval que provocou a falta de alimentos, combustível 

e outros bens essenciais.172 

Ademais, o Regime agia como um fiel representante da União Soviética na América 

Latina, tentava frequentemente espalhar o socialismo em outros países da América Latina como 

a Bolívia e a República Dominicana, o que resultou em intervenções estadunidenses em outros 

países como Chile, Paraguai e Venezuela, dentre outros, com o intuito de frear essas tentativas. 

Com o passar dos anos, o governo se centralizava cada vez mais, privatizando cada vez mais 

negócios e incentivando o nacionalismo entre os cubanos e sobrevivendo surpreendentemente 

as condições adversas criadas pelos Estados Unidos.173 

Em outro contexto, os direitos das mulheres não eram inicialmente uma prioridade, no 

entanto, em 1960 foi fundada a Federação das Mulheres Cubanas (FMC), criada pelo governo 

como uma forma de incorporar as mulheres cubanas a nova organização social e a força de 

produção, criada e incentivada pelo próprio Fidel Castro.174 

Por fim, Cuba enviará a Conferência de Teerã o Sr. Carlos E. Alfaras, atual embaixador 

cubano na Síria, ele será responsável por representar os interesses do regime e espera-se que se 
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alinhe ideologicamente a delegação da União Soviética pelos interesses semelhantes de 

combate a ideologia ocidental e influência norte-americana.175 
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16 EGITO 

 

Egito, país localizado no canto nordeste da África, foi o lar de uma das principais 

civilizações do antigo Oriente Médio, sendo seu rio Nilo palco de uma história milenar, de 

grandes impérios e sociedades da humanidade.176 

É extremamente válido pontuar a ocupação do território egípcio por duas nações 

europeias, isto é, pelos franceses e britânicos. Nesse contexto, o Egito foi absorvido pelo 

Império Otomano, em 1517, ocupação que durou até 1798, quando Napoleão conduziu um 

exército francês em uma curta ocupação pelo país, tendo as forças napoleônicas sido repelidas 

pelos britânicos e turcos em 1801.177178 

A posteriori, é cabível citar a localização estratégica do Egito como fator de interesse 

entre as potências europeias, enquanto centro de rotas comerciais entre África, Europa e Ásia. 

Nesse sentido, após a abertura do Canal de Suez (1869), as relações de interesse no domínio da 

região se tornaram cada vez mais presentes. Por conseguinte, o Reino Unido ocupou o Egito 

em 1882, tornando-o um protetorado, e continuou a exercer uma forte influência sobre o país 

até depois da Segunda Guerra Mundial (1939-1945).179 

Ainda sobre a relação entre o Reino Unido e o Egito, alude que, em 1922, Faud I se 

torna rei do Egito, e assim o país tem sua independência restaurada, embora a influência 

britânica tenha permanecido significativamente até os anos 50, sendo possível citar os 

movimentos populares anti-britânicos no Cairo, capital do país, que ocorreram em janeiro 

de 1952.180 

Alguns anos depois do reinado de Faud I, em 1952 um golpe militar instalou um 

regime revolucionário que promoveu uma combinação de socialismo e nacionalismo pan-

árabe.181 Nesse sentido, o Egito é declarado uma república e a partir de 1956 é governado por 

Gamel Abdar Nasser, até então primeiro-ministro. Entre as situações pontuais se torna válido 

                                                
176 ENCICLOPÉDIA BRITANNICA. Egypt. Disponível em: https://www.britannica.com/place/Egypt. Acesso 

em: 10 maio 2020 
177 Ibidem. 
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mencionar a retirada total das forças britânicas, em 1954, assim como a nacionalização do Canal 

de Suez, em 1956.182 

A partir da nacionalização, o país começa a vivenciar a Crise de Suez, na qual se 

destaca o momento da invasão do Egito pela Grã-Bretanha, França e Israel, por volta de outubro 

e novembro de 1956, a qual fracassa devido a interferência e oposição dos EUA. Ademais, o 

Presidente Nasser passa a adotar políticas socialistas, incluindo a nacionalização da indústria e 

um ambicioso programa de assistência social, numa tentativa malsucedida de impulsionar a 

economia e a popularidade de seu governo.183 

A partir disso, é possível visualizar a intervenção e interferência dos Estados Unidos - 

durante a Crise de Suez - e da União Soviética – nas políticas socialistas de Nasser - cuja 

presença na região mediterrânea posteriormente manteve o Egito no centro das atenções 

internacionais. Com isso, durante a Guerra Fria, o papel central do Egito no mundo de língua 

árabe aumentou sua importância geopolítica, à medida que o nacionalismo árabe se tornou uma 

política poderosa no Oriente Médio e no norte da África.184 

É de suma importância tratar especificamente sobre a Crise de Suez para a 

compreensão das relações externas do Egito não apenas com nações imperialistas, mas também 

com seus vizinhos. Diante disso, a nacionalização do Canal estabeleceu Nasser como o líder 

árabe supremo protagonista de um ato de autoafirmação nacional, o qual possibilitou que o 

nacionalismo árabe se tornasse a principal ideologia da região.185 

Nesse contexto, o nacionalismo árabe se destacava por incorporar a ideia de que todos 

os países árabes, do Marrocos até o Golfo, a exemplo do Iraque, Arábia Saudita, Líbia e Argélia 

– os quais estão presentes na Conferência - deveriam se unir em um só país. Em adição, outro 

ponto que se destacou no governo Nasser foi a luta contra Israel, a qual se tornou uma causa 

árabe predominante, no entanto essa se mostrou o fator de maior contribuição para a ruína de 

Nasser, haja vista a Guerra dos Seis Dias e a vitória de Israel.186 

Além disso, é possível também citar em relação ao governo Nasser a postura de defesa 

dos direitos das mulheres, a qual se deu por meio políticas de estado de bem-estar social 

intituladas como feminismo de Estado. A fim de exemplificar, é possível citar a garantia do 
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183 Ibidem. 
184 Ibidem. 
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direito ao voto às mulheres, além da igualdade de oportunidades entre gêneros que foi 

explicitamente declarada na constituição de 1956 e, também, a alteração de leis trabalhistas 

para garantir a participação feminina no mercado de trabalho e a licença maternidade. No 

entanto, o Estado reprimiu organizações feministas independentes e, por conseguinte, houve 

uma escassez de representação política feminina.187 

Diante disso, a participação do país na Conferência de Teerã sem dúvidas é marcada 

pelo desejo de promover uma unidade pan-árabe e, portanto, cortar as raízes de influência e 

domínio fincadas nas relações externas pelos países imperialistas. 
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17 ESPANHA     

 

A Espanha vivencia a ditadura do General Francisco Franco, tal governo adveio por 

intermédio do chamado Movimento Nacional. Ficando conhecido com o Franquismo, a 

implementação de tal política teve início no ano de 1936, marcado pela supressão de garantias 

individuais, por exemplo, a proibição de associação, de expressão e de voto, a retirada da 

divisão entre os poderes (executivo, legislativo e judiciário) e da perseguição a minorias étnicas, 

destacando-se os Catalães e os Bascos como os grupos que são alvo de tal investida.188 

Ademais, é importante destacar que a ascensão de Franco ocorreu com o fim da Guerra 

Civil Espanhola em 1939, conflito este apontado por alguns estudiosos como um ensaio para a 

Segunda Guerra Mundial. Em relação a ela, a Espanha, juntamente com Portugal, preferiu se 

manter neutra por sugestão do primeiro-ministro português António Salazar, decorrendo desse 

compromisso a assinatura do Pacto Ibérico também em 1939, isto é, no ano em que o ditador 

espanhol subiu ao poder.189 

Destarte, a Espanha passa por um momento frágil em sua política interna. Pelo fato de 

que com a manutenção do governo ditatorial, há uma série de fatores que fazem com que 

ocorram perseguições por motivos políticos e ideológicos, baseados na ideia de devoção total 

ao regime e suas ideias.190 Outrossim, a proximidade territorial da Espanha com Portugal faz 

com que haja justamente uma naturalidade de formação de alianças políticas. Tendo assim, 

como consequência a postura citada anteriormente a neutralidade que os dois países adotaram 

no segundo conflito mundial entre as potências. 

Sob a perspectiva neocolonialista, com a ocorrência da Conferência de Berlim de 1884 

a 1885, a Espanha participou da partilha da África, ficando com o país denominado de Guiné-

Bissau, concorrendo assim, para o reforço da prática neocolonialista europeia baseada numa 

noção imperialista de conquista de território.191 É perceptível na prática neocolonialista 

espanhola o caráter exploratório dos territórios africanos, mas de uma forma que é praticada 

por particulares com o objetivo de extrair os recursos naturais do solo, por exemplo, recursos 

minerais e matéria orgânica. 

Sendo assim, a prática neocolonialista espanhola demonstra o seu caráter imperativo, 

ou seja, de conquista de novos territórios baseado numa manutenção de poder, bem como de 
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189 BOSWORTH, Richard J. B.; MAIOLO, Joseph A. The Second World War: politics and ideology. 2 v. 
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190 Ibidem. 
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expansão territorial. 192Aliando-se assim à postura das demais potências europeias, isto é, no 

que diz respeito a maneira que participou da divisão da África em territórios, ficando a Espanha 

durante a realização da Conferência de Berlim junto aos países que não estavam tão interessados 

em ter sob seu poder os referidos territórios. 

Acerca da conquista ao voto feminino na Espanha, uma emenda aprovada em 1931 

pelo Partido Republicano Espanhol, apesar disso, só puderam votar e serem votadas em 1933. 

Isto é, a medida aprovada só obteve eficácia dois anos depois de sua aprovação, ademais, tal 

garantia está suspensa tanto para homens quanto para mulheres, como citado anteriormente, 

devido ao regime ditatorial vigente no país.193 

Por conseguinte, há de se ter como consequência também do regime governamental 

adotado, a questão do voto feminino como um forte indício de ruptura da pluralidade 

democrática, não só pelo fato de que há a supressão do voto só das mulheres, mas pelo fato do 

histórico demonstrado da demora da concessão do direito ao voto a essa parcela da população, 

deixando-as de lado da participação efetiva na construção de uma sociedade.194 

Portanto, é perceptível a postura espanhola diante dos temas que serão discutidos na 

Conferência, por exemplo, a questão ditatorial que corrobora para na diminuição de direitos 

fundamentais, como ao voto, que como fora anteriormente citado, está suspenso num espectro 

amplo da sociedade, sendo mais árduo para as mulheres esse fator, pelo fato de haverem 

conquistado recentemente. Não obstante, é importante destacar que no tocante a prática 

neocolonialista, ela adota uma postura neutra, ficando de fora da divisão, consequentemente, 

sem dominação territorial no continente africano. 
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18 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA     

 

Os Estados Unidos foi colônia inglesa até 1775 quando finalmente se tornou 

independente. Nesse período, as treze colônias haviam adquirido população e economia 

suficiente para se tornarem juntas uma nação, e assim desenvolver a economia e proporcionar 

aos seus cidadãos melhores condições de vida. Além disso, é possível notar que o EUA, ao 

longo de sua existência, passou pelos mais diversos conflitos econômicos, sociais e 

humanitários. Tendo isso em mente, é importante salientar que o presente estudo tratará sobre 

os principais acontecimentos em território americano depois da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, em 1948.195 

No supracitado ano, o EUA estava saindo vitorioso do maior conflito armado em sua 

história até então. Após anos de Guerra, o bloco estadunidense venceu a Segunda Grande 

Guerra contra o bloco da Alemanha Nazista. Esse período ficou conhecido na humanidade 

como um dos mais complicados já vividos, pois ocorreram incontáveis vidas perdidas, como 

bem descreveu Pablo Picasso em seu quadro Guernica, onde pintou os horrores da Guerra. Além 

disso, a perseguição dos judeus, a morte de milhares de japoneses com as bombas de Hiroshima 

e Nagasaki foram alguns dos marcos da Segunda Guerra Mundial.196  

Destarte, passado esse período de grande conflito, o EUA e a URSS vencedores do 

mesmo bloco, os quais, por terem financiado boa parte da Guerra, com logística e armamento, 

lucraram muito no período em que o restante das nações estavam economicamente instáveis, 

propiciando, inclusive, a reconstrução da Europa no Pós Guerra, entravam agora em mais um 

conflito, conhecido como a Guerra Fria. Dessa vez, não foi um embate armado, apesar de não 

ter faltado ameaça para isso197, mas uma grande disputa ideológica entre as duas maiores 

potências do mundo, capitalismo e socialismo brigavam entre si, um pela extinção do outro 

enquanto o resto do mundo se reconstruía após os horrores da Guerra.198 
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Dessa forma, até pelo menos o ano de 1968, as duas Superpotências se encontravam 

nesse embate político ideológico.199 Durante esse período, mostrou-se diferentes tendências 

para o sistema vencedor, mas ainda não conhecidos a época da Conferência de Teerã. Ademais, 

englobadas todas essas disputas ideológicas e econômicas, faz-se importante salientar sobre os 

direitos das mulheres em meio a todas essas conflituosas disputas.200  

As mulheres estadunidenses, ao menos na legislação, tiveram alguns direitos 

reconhecidos bem antes do que muitos outros países, como o direito ao voto conquistado em 

1920, apesar de já ser possível desde 1788 a candidatura feminina.201 Por sua vez, o divórcio 

vem sendo alcançado em alguns estados por meio, apenas, do acesso ao Judiciário, isto é, o 

divórcio litigioso, mas há alguns estados que nem esse modelo de divórcio é reconhecido.202 

Por fim, vale dizer que no ano de 1968 a maior busca dos estadunidenses foi pela efetivação de 

seus direitos e o governo tentava se manter na posição de maior potência global. Nesse diapasão, 

o EUA foi representado na Conferência de Teerã de 1968 por diversos conselheiros, 

observadores e diplomatas.203 
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19 FRANÇA 

 

A França, junto com os EUA, Reino Unido e posteriormente a URSS, ocupou a posição 

no bloco dos Aliados, com o objetivo de confrontar os países do Eixo, adotando assim, uma 

posição atuante dentro do cenário do conflito armado. É importante destacar que a França possui 

um histórico bastante atuante em lutas dessa natureza, por exemplo, a Revolução Francesa.204 

Não obstante, é necessário mencionar a ocorrência de um evento importante durante o 

período da Segunda Guerra, conhecido como a Batalha de França, consistindo numa invasão 

da Alemanha Nazista ao território francês em 1940. Tal ataque decorreu de uma tentativa alemã 

em expandir sua influência, visto ser ela uma das mais atuantes no conflito à época, embora, 

tenha terminando com a vitória alemã em 22 de junho de 1940.205 

Já no tocante à promoção de garantias individuais, foi por intermédio da Revolução 

Francesa, citada anteriormente, que se deu a Declaração Universal dos Direitos do Homem e 

do Cidadão em 1948. Tornando-se, assim, um dos primeiros escritos que garantiriam a base de 

uma futura constituição para a República, é possível também observar que a Carta surge 

justamente com o objetivo de garantir a igualdade de direitos entre os cidadãos.206 

Com o advento da Revolução de 1789, pode ser observada a notável atuação da 

francesa Olympe de Gouges (pseudônimo de Marie Gouze), conhecida pelo seu ativismo 

político e lutas feministas encabeçando lutas para que o status das mulheres se tornasse 

igualitário, isto é, que seus direitos fossem iguais aos direitos do homem207. Ela era responsável 

pelo fomento de protestos e reivindicações, bem como o incentivo para outras mulheres 

participarem das lutas por seus direitos, visto o fato de mesmo num cenário revolucionário, tais 

direitos ainda não eram garantidos. 

Sendo assim, direitos básicos como voto e divórcio, e de exercer qualquer cargo 

político não existiam durante o Antigo Regime, estabelecido de 1453 até 1789, e ainda assim, 

com o prosseguimento para a fase revolucionária, ainda não existiam para essa parcela da 

população, como citado anteriormente. Dessa forma, tais fatos ensejaram uma ostensiva 
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reclamação por intermédio de protestos e marchas para que assim fossem garantidos, apesar de 

que em 1793 os deputados franceses ainda continuaram a negar esses direitos.208 

Outrossim, a atuação francesa no âmbito neocolonial é conhecida pelos estudiosos por 

Françafrique, devido à retomada francesa dos territórios africanos que já lhe haviam pertencido 

em 1955. 209 Tais colônias haviam sido conquistadas anteriormente em 1830, dando início a 

jornada rumo à conquista, tendo como marco inicial a conquista da Argélia em 1857, 

estabelecendo o início da atuação colonial francesa na África. Não obstante, anos depois com a 

ocorrência da Conferência de Berlim, houve a partilha dos territórios africanos num aspecto 

amplo, culminando numa nova conquista dos territórios, estabelecendo novamente a atuação 

francesa do território.210 

Além disso, durante a realização da Conferência de Berlim, a França atuou de maneira 

ostensiva para que seus interesses fossem garantidos, isto é, participou ativamente junto com 

países como China e Inglaterra para que seus interesses fossem atendidos da maneira mais 

satisfatória possível211. Denotando justamente o que fora citado anteriormente, ou seja, com a 

retomada dos territórios africanos que antes a pertenciam, havia a possibilidade de aumentar 

seus territórios e consequentemente sua influência. 

Diante disso, também é evidente o caráter expansionista da França, isto é, notadamente 

há um crescimento significativo da influência do referido país. Denotando assim, o fato de que 

não havia um contentamento em estabelecer seu domínio sob o seu território, mas sim em 

repetir a experiência colonizadora ocorrida alguns anos antes para que assim, haja a acumulação 

de territórios. 
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20 GANA 

 

A República do Gana é um país da África Ocidental, situado na costa do Golfo da 

Guiné. Embora o país seja relativamente pequeno em população e área, Gana é um dos países 

líderes da África, e isso se dá por causa da sua considerável riqueza natural e por ter sido o 

primeiro país africano negro a obter independência do domínio colonial. Seu comércio foi 

originalmente centrado na grande quantidade de ouro disponível no local e posteriormente 

mudado para o comércio de escravos, o qual demonstrou ser muito lucrativo para o país.212 

Não obstante, a região ficou conhecida pelo cultivo do cacau, uma das matérias primas 

com grande teor lucrativo no país. Em razão disso, no século XIX a Grã-Bretanha transformou 

a Costa do Ouro213 em uma colônia de coroas britânicas, sendo dois fatores cruciais para tanto: 

a reação britânica às guerras de Axânti e a consequente instabilidade e interrupção do comércio. 

Esse conflito se deu pela invasão militar britânica na cidade e a derrubada de um navio, que fez 

com que o líder Axânti fosse substituído por um residente britânico.214 

 Os anos de administração britânica na Costa do Ouro, durante o século XX, foram de 

progressos significativos para desenvolvimento social, econômico e educacional, e, com isso, 

os ganhos da colônia aumentaram ainda mais devido a exportação de madeira e ouro. A colônia 

ajudou a Grã-Bretanha na Primeira e Segunda Guerras Mundiais, porém, nos anos seguintes, a 

inflação e a instabilidade financeira subiram em razão do pós-guerra. Ademais, no dia 3 de 

agosto de 1956, uma nova assembleia aprovou uma moção autorizando o governo a solicitar 

sua independência dentro da Comunidade Britânica.215 

Então, no dia 6 de março de 1957, Gana se tornou o primeiro país do continente 

africano a conquistar sua independência. A independência ganesa se deve em grande parte a 

Kwame Nkrumah, um grande líder da independência e um dos fundadores do movimento pan-

africanista.216 Nkrumah viu o Gana independente como a porta de entrada para a libertação do 

resto da África do domínio colonial e o estabelecimento de uma unidade socialista africana sob 
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maio 2020. 
215 Ibidem. 
216 POR DENTRO DA ÁFRICA. Gana celebra Dia da Independência. Disponível em: 

http://www.pordentrodaafrica.com/cultura/23009. Acesso em: 06 maio 2020. 
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sua liderança. Além disso, Nkrumah foi primeiro-ministro entre os anos de 1957 e 1960 e 

presidente do Gana de 1960 a 1966.217 

Ademais, o Gana decidiu enviar seu Ministro das Relações Exteriores para a 

Conferência de Teerã, com o intuito de combater todas as formas de discriminação que o país 

sofreu, além de revisar, reavaliar e discutir novas maneiras para a efetivação dos Direitos 

Humanos, com o propósito que episódios semelhantes ao período colonial não tornem a 

acontecer novamente.218 
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218 UNITED NATIONS. Final act of the international conference of human rights. Disponível em: 
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21 HOLANDA 

 

A Holanda no início da Segunda Guerra Mundial optou pela postura neutra, ou seja, 

optou por não escolher um lado para lutar, isto é, o lado dos Aliados ou o lado do Eixo. Dessarte, 

com o decorrer do conflito, acabou por escolher o lado dos Aliados, seguindo o exemplo de 

países como Brasil, Canadá e Austrália.219 Ademais, é importante destacar que ao mesmo tempo 

em que a Holanda lutava contra os alemães, também os ajudava deportando judeus para os 

campos de concentração, gerando um caráter dúplice na sua atuação no conflito.220 

Além disso, o referido país possui um vasto histórico de dominação sobre outros 

países, dessa dominação exercida, surgem territórios que são conhecidos Império Colonial 

Holandês, sendo estes caracterizados por serem pequenos pontos de comércio controlados pelas 

notáveis empresas holandesas denominadas de Companhia Holandesa das Índias Ocidentais e 

Companhia Holandesa das Índias Orientais.221 

Em suma, essas empresas foram responsáveis pela manutenção do comércio nas rotas 

ocidentais e orientais, como seus nomes sugerem, denotando assim uma forte presença 

holandesa no cenário comercial, surge como consequência disso uma prática de conquista de 

novos territórios com base justamente no histórico de transações entre as áreas que são rotas 

comerciais, por exemplo, países na Ásia e África.222   

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Holanda participou da partilha de territórios 

com base nas suas práticas colonialistas anteriores na América Latina, por exemplo, a Guiana 

Holandesa. Ademais, com o final da Quarta Guerra Anglo-Holandesa, ocorrida entre 1780 e 

1784, houve a perda considerável dos territórios holandês, gerando a venda dos que lhe restaram 

ao Império Britânico, deixando-a assim com poucos territórios sob sua posse.223224 

Portanto, a prática neocolonialista da Holanda comparada a países que uma atuação 

mais expressiva, por exemplo, França e Itália, possui uma atuação menor, fato este que é 

originado do vasto histórico de transações comerciais entre pequenas cidades, ou seja, não há 

                                                
219 BEDUKA. O que foi a Segunda Guerra Mundial?. Disponível em: 

https://beduka.com/blog/materias/historia/o-que-foi-a-segunda-guerra-mundial/?amp. Acesso em: 24 maio 2020. 
220 CHAIM, Lev. Holanda e judeus: uma história complicada. Disponível em: 

https://domtotal.com/noticia/1177979/2017/08/holanda-e-judeus-uma-historia-complicada/. Acesso em: 24 maio 

2020. 
221 ISRAEL, Jonathan. Empires and Entrepots: Dutch, the Spanish Monarchy and the Jews, 1585–1713. 
London: Hambledon Press. p. x–xii, 2003. 
222 Ibidem. 
223 HOBKIRK, Michael. Land, Sea or Air? Military Priorities - Historical Choices. Basingstoke: Palgrave-

Macmillan. p. 77–80, 1992. 
224 BLAKELY, Allison. Dutch Racism, written by Philomena Essed & Isabel Hoving (eds.). New West Indian 

Guide, [s.l.], v. 90, n. 1-2, p. 193-194, 2016. Brill. DOI: http://dx.doi.org/10.1163/22134360-09001051. 
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necessidade de um esforço complexo para conquistar novos territórios, posto que isso já ocorre 

devido a Holanda possuir justamente histórico de transações comerciais, fazendo assim, que 

tenha facilidade de exploração de novas áreas. 

Embora não possua uma presença forte no cenário neocolonial, a Holanda, durante sua 

fase comercial, ou seja, sua fase colonial, foi um país que apoiou veemente o comércio de 

escravos vindos da África. Tal apoio foi extremamente benéfico para o comércio holandês, pelo 

fato de gerar milhões em lucros, consolidando tanto na metrópole quanto nas colônias o 

discurso radicalizador da escravidão.225 

Ainda assim, uma forte onda migratória enfrentada atualmente de turcos e 

marroquinos, iniciada em 1960, serve para revelar o caráter xenófobo da população holandesa, 

estimulada em larga escala por figuras da extrema direita. Assim, resta confrontado o ideal de 

um país aparentemente inofensivo diante dos fatores elencados, revelando-se essencialmente 

imperialista.226 

Não obstante, em relação ao direito político das mulheres, a Holanda permitiu que elas 

votassem desde 1919, ano em que adquiriram o sufrágio pleno, tal fator é responsável por 

colaborar  para  a construção do ideal de democracia em sentido amplo, abrangendo todos os 

grupos sociais, fomentado inclusive, o surgimento de pequenos grupos para o estudo da mulher 

em sociedade. 227 

Entretanto, mesmo com essa conquista, as mulheres holandesas receberam em 

contrapartida ao direito de voto, deveres que advieram de um pacto firmado entre socialistas, 

liberais e os chamados partidos “confessionalistas”, este último grupo é caracterizado pela 

influência religiosa na tomada de suas atitudes. O acordo consistia em proibições ao que era 

considerado imoral para a sociedade da época, por exemplo, proibição de aborto e prática de 

prostituição.228 

Portanto, é perceptível diante do fora apresentado que a Holanda possui características 

que a diferenciam dos outros países, isto é, tanto da forma que estabeleceu a dominação sobre 

outros territórios, bem como da garantia de direitos fundamentais, especificamente da 

promoção do direito das mulheres. Entretanto, seja nítido o fato de que tais direitos não 

                                                
225 WEINER, Melissa F. O fardo holandês: escravidão, África e imigrantes nos livros de história da escola 

primária na Holanda: escravidão, África e imigrantes nos livros de história da escola primária na Holanda. 
Sociologias, [s.l.], v. 17, n. 40, p. 212-254, dez. 2015. Fap UNIFESP (SciELO).  DOI: 

http://dx.doi.org/10.1590/15174522-017004006. 
226 Ibidem. 
227 RUIZ, Blanca Rodriguez; MARÍN, Ruth Rubio. The Struggle for Female Suffrage in Europe: voting to 

become citizens (international studies in sociology and social anthropology). Netherlands: Brill, 2012. 
228 Ibidem. 
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atingiram sua plenitude de garantia, visto o fato das imposições sofridas pelas mulheres para 

que fosse possível o direito ao voto, além disso, o fato da onda xenofóbica que o país enfrenta 

em seu interior. 
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22 HUNGRIA 

 

Durante a década de 1920, era comum o investimento nas bolsas de valores. Por esse 

motivo, com o passar dos anos, o valor das ações estava crescendo, contudo, em setembro de 

1929 os preços das ações começaram a cair, chegando a despencar no mês de outubro, ou seja, 

o que antes valia muito dinheiro, passou a não valer nada.229  

Devido a isso, muitos bancos vieram a falência, pois multidões de pessoas tentaram 

retirar o capital investido ao mesmo tempo e quem havia tomado dinheiro emprestado dos 

bancos não teve como pagar. Além disso, fábricas fecharam por não ter quem comprasse seus 

bens. Esse período ficou conhecido como a Grande Depressão.230 

Em razão disso, em 1932, milhões de pessoas estavam desempregadas nos Estados 

Unidos da América (EUA). Contudo, a crise não afetou somente os estadunidenses, mas 

também todos os países com quem comercializava ou que dependiam financeiramente dele. 

Com isso, a Hungria, na década de 30, contou com o aumento nas trocas comerciais com a Itália 

e Alemanha para fugir dos reflexos da Grande Depressão. Ademais, beneficiando-se 

territorialmente do seu relacionamento com os países do Eixo (Alemanha, Itália e Japão), em 

1940 o país se juntou ao grupo.231 

Em vista disso, no ano seguinte, as forças húngaras fizeram parte da invasão da 

Iugoslávia e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), liderada pela Alemanha e 

com o intuito de dominar o território. Enquanto travava guerra com a União Soviética, a 

Hungria ficou um acordo de armistício com os Estados Unidos, com o intuito de interromper a 

luta entre as duas nações 232. Por sua vez, Adolf Hitler, führer da Alemanha, descobriu esse 

acordo e o interpretou como uma traição por parte da Hungria, levando-o a invadir e ocupar a 

Hungria em 1944.233 

Dessa forma, após a ocupação alemã, o regente Miklós Horthy foi sequestrado pelos 

nazistas e forçado a abdicar de seu cargo, e, em razão disso, logo um grande número de judeus 

começou a ser deportado para os campos de extermínio alemão. Até março de 1944, a Hungria 

era o único país europeu onde a vida dos judeus poderia ser considerada tranquila, pois além de 

                                                
229 ESCOLA BRITANNICA. Grande Depressão. Disponível em: 

https://escola.britannica.com.br/artigo/Grande-Depress%C3%A3o/481409. Acesso em: 07 maio 2020.  
230 Ibidem. 
231 ESCOLA BRITANNICA. Segunda Guerra Mundial. Disponível em: 

https://escola.britannica.com.br/artigo/Segunda-Guerra-Mundial/482882. Acesso em: 07 maio 2020. 
232 Acordo formal das partes que estão em guerra, com o intuito de cessar a luta. 
233 HISTORY. Hungary declares war on Germany. Disponível em: https://www.history.com/this-day-in-

history/hungary-declares-war-on-germany. Acesso em: 07 maio 2020. 
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judeus húngaros, milhares de judeus refugiados de países estrangeiros foram para a Hungria na 

tentativa de viver em segurança.234 

Todavia, a calmaria acabou quando a Alemanha invadiu o país e ordenou o extermínio 

sistemático dos judeus. A fúria de Hitler contra a Hungria foi, em boa parte, provocada pela 

proteção concedida aos judeus, pois um grande número sobreviveu ao período nazista na 

Hungria.235 Com o passar do tempo, as tropas soviéticas começaram a invadir o território 

húngaro, porém, um armistício foi assinado entre a União Soviética e a Hungria, pelo regente 

Miklós Horthy. Porém, o filho de Horthy foi sequestrado pelo comando alemão e ele não viu 

outra alternativa senão revogar o armistício.236 

 Logo após isso, Ferenc Szalasi, líder do partido fascista da Cruz Flechada, foi 

nomeado chefe do país em 15 de outubro de 1944 e compactuou com os ideais da Alemanha, 

desprezando os judeus da mesma maneira. Devido a isso, no fim de 1944 e início de 1945, as 

forças húngaras e alemãs na Hungria foram derrotadas pelo avanço dos soviéticos, tornando a 

Hungria livre do domínio alemão.237 

Ademais, devido aos horrores que ocorreram durante a Segunda Guerra, foi necessária 

a criação da Organização das Nações Unidas, que tinha por objetivo a manutenção da paz entre 

as nações, para que episódios como os das grandes guerras, não voltassem a acontecer.238 Por 

fim, a República Popular da Hungria decidiu enviar o seu vice-secretário-geral para participar 

da Conferência de Teerã, com o intuito de reavaliar, revisar e discutir novas maneiras para a 

efetivação dos Direitos Humanos, para que as atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra 

não voltem a acontecer novamente.239 

 

 

 

                                                
234 MONTGOMERY, John Flournoy. Hungria satélite contra a vontade. Disponível em: 
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235 Ibidem. 
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23 ÍNDIA 

 

A Índia surgiu inicialmente como a civilização Indo, que por ser composta por vários 

reinos territorialmente espaçados entre si, possibilitou a ocorrência de diversas invasões ao 

longo dos anos, desde os povos arianos, passando pelos árabes até chegar na invasão 

britânica.240241 O governo dos britânicos, representando pela Companhia das Índias Orientais, 

conquistou o poder político no ano de 1757 após a Batalha de Plassey, tendo sua administração 

direta formalizada no ano de 1857 com a aquisição da Índia pela coroa britânica, após a Revolta 

dos Cipaios naquele mesmo ano.242243 

Ademais, vale salientar que as primeiras motivações dessa rebelião indiana foram 

ameaças às sociedades de castas244 e a religião pela administração britânica, bem como a 

impossibilidade de subir na hierarquia administrativa, pois os cargos eram reservados para os 

europeus.245 Ainda, esse descontentamento teve como estopim o recebimento de cartuchos 

lubrificados com gordura de vaca e porco, animais considerados sagrados, fazendo com que 

explodisse na Revolta dos Cipaios246, que foi controlada em 1958 pelos britânicos.247 

A dominação da Índia pelos britânicos passou a mudar de configuração a partir da 

Segunda Guerra Mundial, pois o Reino Unido estava mais focado na administração interna após 

a guerra.248 Essa configuração deu origem a manifestações relativamente pacíficas sob a 

liderança de Mahatma Gandhi, resultando na independência indiana em 1947, com maioria 

hindu, e na criação do Paquistão, de maioria muçulmana.249 Vale salientar que, apesar dessa 

independência, muitas das instituições britânicas se mantiveram na Índia, a exemplo do sistema 

                                                
240 CALKINS, Philip B. et. al. India. Encycopaedia Britannica. Disponível em: 
https://www.britannica.com/place/India. Acesso em: 03 maio 2020. 
241 MAPS OF INDIA. India. Disponível em: https://www.mapsofindia.com/india/. Acesso em: 03 maio 2020. 
242 Ibidem. 
243 INCREDIBLE INDIA. About India. Disponível em: 
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2020. 
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247 Ibidem. 
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em: 03 maio 2020. 
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parlamentar de governo, que está sob o atual governo da primeira-ministra Indira Gandhi, e da 

manutenção do país na Commonwealth250.251252 

Outrossim, em decorrência da separação da Índia com o Paquistão, no processo de 

descolonização da Ásia, em 1965 ocorreu uma disputa pelo Estado de Jammu e Caxemira, pois 

este possuía uma população majoritariamente muçulmana, mas o seu líder era hindu, além de 

possuir fronteiras tanto com a Índia quanto com o Paquistão.253 A primeira parte desse conflito 

terminou em 1948 por intermediação da Organização das Nações Unidas (ONU), mas retornou 

no ano de 1965 com uma nova disputa sobre essas fronteiras, chegando a um novo impasse que 

foi diretamente afetado pela política internacional da Guerra Fria.254 

Nesse período as relações externas da Índia com os Estado Unidos da América (EUA) 

foram essenciais para determinar a conjuntura dessa guerra. A princípio, os EUA possuíam uma 

cautela com relação a liderança indiana, tendo em vista a sua relação com o movimento não 

alinhado, em especial na sua atuação na Conferência de Bandung255, em 1955.256 

Posteriormente, devido ao conflito de fronteiras entre os indianos e chineses, a vitória da China 

resultou na mudança de postura dos EUA, que passou a investir com o Reino Unido na região 

chinesa.257 

Ademais, em decorrência da derrota para a China, a Índia solicitou auxílio da União 

Soviética, crescendo mais uma vez a insegurança por parte dos EUA, mas que ainda assim 

continuaram investindo no país.258 Por sua vez, a relação dos EUA com o Paquistão se deu de 

forma mais constante, pois o governo americano aprovava a atuação paquistanesa de combater 

a expansão comunista, por meio da adesão à Organização do Tratado do Sudeste Asiático e do 

Pacto de Bagdá.259 A partir da adesão a esses pactos o Pactos, o Paquistão desenvolveu o 

                                                
250 A Commonwealth é uma associação voluntária de países independentes que atuam de forma cooperativa para 

promover a prosperidade, democracia e paz, na qual se tem o reconhecimento do monarca britânico como chefe 
da sua associação. Disponível em: https://thecommonwealth.org/about-us/history; Acesso em: 24 maio 2020. 
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interesse em aumentar as suas capacidades militares, que eram consideravelmente mais fracas 

que as da Índia, tendo recebido armas tanto dos EUA quanto do Reino Unido.260 

Diante desse cenário, o Paquistão invadiu a região da Caxemira e como consequência 

Índia buscou tornar esse conflito internacional o que, por sua vez, resultou na aprovação da 

Resolução 211 pelo Conselho de Segurança da ONU, em 1965.261 Assim, devido ao apoio tanto 

do Reino Unido quanto dos EUA a essa resolução, ambos os países tiveram que suspender o 

fornecimento de armas, o que afetou principalmente o Paquistão. Por fim, mesmo após a 

determinação de cessar-fogo, com a mediação da União Soviética, as negociações entre os 

países só chegaram ao fim em 1966 mediante o acordo de Tashkent com os dois lados desistindo 

das reivindicações do território da Caxemira e retirando os seus exércitos da região.262 

Além disso, toda essa conjuntura da colonização da Índia e da sua posterior 

independência possibilita uma análise da origem e da busca pela garantia dos Direitos Humanos 

no país. A priori, durante a dominação britânica os indianos consideraram que os seus direitos 

inalienáveis estavam sendo negados, dando origem a Lei da Carta de 1813 com o intuito de 

assegurar tais direitos, além da Lei de Governo da Índia, em 1833, garantindo direitos políticos, 

e de diversas resoluções que demandaram direito civis e a igualdade de status com relação ao 

ingleses.263 

A posteriori, com a independência indiana entrou em vigor, em 1950, a Constituição 

da República da Índia que determinava em seu preâmbulo que o país se tratava de uma república 

soberana, socialista, secular e democrática.264 Ainda, prontifica-se em garantir a justiça, 

liberdade de pensamento, expressão, crença, fé e expressão, bem como a igualdade de status e 

oportunidade.265 Além disso, a Índia também foi um dos países signatários da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e um dos membros fundadores da ONU, fazendo importantes 

considerações, principalmente, na busca pela garantia da paz.266267 

Outro importante aspecto do país foi a sua atuação na busca pela liberdade de países 

ainda sofriam com a colonização na África e na Ásia, além do papel de vanguarda na luta contra 
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o Apartheid e a discriminação racial existente na África do Sul.268 Nesse viés além de ser um 

dos primeiros países a romper relações comerciais com o governo do Apartheid, em 1926, e de 

impor um embargo àquela região, a Índia também foi responsável por ser o primeiro país a 

trazer essa discussão para a ONU constituindo um papel essencial na formação do subcomitê 

contra o Apartheid criado pelo Assembleia Geral.269 Não obstante, o país ainda foi um dos 

primeiros signatários da Convenção sobre Eliminação de todas as formas de Discriminação 

Racial, em 1965, defendendo mais uma vez o movimento que o país acreditava.270 

Assim, mais uma vez acreditando nesses ideais, na garantia dos Direitos Humanos e 

baseados nos princípios constitucionais indianos a delegação se fará presente na Conferência 

de Teerã tendo como presidente da nossa delegação o Sr. Krishna Chandra Pant, Ministro de 

Estado e das Finanças.271 
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24 IRÃ 

 

O Irã é um país montanhoso, árido e etnicamente diverso, localizado no sudoeste do 

continente asiático e tem como sua capital a cidade de Teerã. Historicamente, apresenta-se como 

o coração do antigo Império Persa da antiguidade, tanto que era conhecida como Pérsia até 

1935 e, portanto, há muito tempo desempenha um papel importante na região como uma 

verdadeira potência imperial.272273274 

As raízes do país contam com cultura e sociedade ímpares, e seu contexto histórico 

remete a 550 a.C., mais precisamente no Império Aquemênida275. É válido destacar que a região 

em questão foi influenciada e estruturada a partir de ondas de conquistadores e imigrantes, a 

exemplo dos sassânidas, helenos e selêucidas. Posteriormente, no século VII d.C., com a 

conquista do Império Persa pelos árabes muçulmanos, tem-se a influência mais duradoura e 

entranhada na nação iraniana.276 A partir disso, é cabível compreender como a cultura do Irã 

atravessou um período de interferências e submissão perante seus conquistadores. 

Ao longo dos séculos, a região ficou sob o domínio de sucessivas levas de 

conquistadores persas, turcos e mongóis, até o momento da ascensão do Império Safávida277 

que introduziu o Xiismo Duodecimano278 como o credo oficial, no início do século XVI.279 Por 

conseguinte, ocorreu uma síntese entre a cultura persa e o islamismo xiita que construiu e 

fomentou a cultura iraniana.  

Ulteriormente, com a queda dos Safávidas em 1736, o domínio passou para as mãos 

de diversas dinastias breves, ocorrendo, assim, a ascensão da linha Qajar em 1796. Nesse 

contexto, o domínio Qajar foi marcado pela crescente influência das potências europeias nos 
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assuntos internos do Irã, decorrendo assim dificuldades econômicas e políticas, além da 

intensificação do poder clerical xiita em questões sociais e políticas.280  

No tratar da ação imperialista no Irã, faz-se possível comentar as ações do então 

Império Russo e da Grã-Bretanha. Nesse contexto, Fatḥ ʿAlī Shah, o qual reinou entre 1797 e 

1834, viu-se perante a necessidade de receita após décadas de guerra territoriais, dependendo, 

assim, de subsídios britânicos para a sobrevivência de seu governo. Além disso, por meio de 

tratados como o de Gulistão (1813) e Turkmanchay (1828), o Império Russo detinha territórios 

e acesso ao Irã através dos seus agentes comerciais e consulares.281 

Assim sendo, iniciou-se uma rivalidade diplomática entre os imperialistas citados, a 

qual resultou na Convenção Anglo-Russa de 1907282, e assim o norte iraniano sofria influência, 

domínio e controle dos russos e o sul se encontrava nas mãos dos britânicos, isso no contexto 

do grande jogo entre esses dois impérios. Em seguida, com o fim da Primeira Guerra Mundial, 

e, portanto, fim das disputas políticas de domínio entre tropas britânicas e russas, essas 

deixaram o país.283 

Diante da situação socioeconômica e política do país, em 1921, Reza Khan, um oficial 

da única força militar do Irã - a Brigada Cossaca Persa – fez uso das suas tropas para apoiar um 

golpe de sucesso contra o governo da dinastia Qajar. Assim, em 1925, Khan, o qual passou a 

adotar o sobrenome Pahlavi, foi nomeado o novo Xá e se estabeleceu como a pessoa mais 

poderosa de todo o país, suprimindo rebeliões e estabelecendo a ordem.284 

A partir disso, inicia-se um período marcado por reformas, a exemplo do judiciário e 

educação. Sendo assim, temáticas jurídicas que anteriormente eram de competência dos 

tribunais religiosos xiitas, agora passam a serem de tribunais seculares ou supervisionados por 

burocracias estatais. Além disso, o número e a disponibilidade de escolas seculares aumentaram 

para meninos e meninas, e a Universidade de Teerã foi criada em 1934.  

Por último, é válido destacar as mudanças vivenciadas pelas mulheres iranianas 

durante o reinado de Reza Pahlavi, como a flexibilização das rígidas leis de divórcio religioso, 

as quais invariavelmente favoreciam o marido, o aumento da idade mínima para o casamento e 
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banimento do uso de véu. No entanto, a modernização no Irã foi seletiva e atravessou algumas 

contradições, a exemplo da proibição de sindicatos e partidos políticos, além do cerceamento à 

liberdade de imprensa.285 

A participação do Irã na Segunda Guerra Mundial está intrinsecamente ligada a Grã-

Bretanha e a União Soviética, as quais após se tornarem aliadas voltaram sua atenção para o 

país iraniano. Nesse contexto, a refinaria de Abadan, de propriedade da Companhia Anglo-

Iraniana de Petróleo – a qual representava uma parte crucial do esforço de guerra dos Aliados 

– e a recém-aberta Ferrovia Transiraniana – a qual passou a ser utilizada como rota para 

transportar suprimentos do Golfo Pérsico para a União Soviética – eram imprescindíveis para 

a vitória na guerra.286 

É importante destacar que Reza Pahlavi, mesmo declarando a neutralidade do Irã, 

encontrava-se próximo e alinhado ao Terceiro Reich alemão, o que despertava temor entre 

britânicos e soviéticos, os quais sabiam o valor das já citadas Ferrovia Transiraniana e refinaria 

Abadan. Nesse sentido, o Xá sofria constantemente com a pressão desses, no entanto, as tensões 

só aumentaram, chegando ao ponto de ocorrerem comícios pró-germânicos em Teerã. Diante 

disso, Reza Shah se recusou a expulsar os muitos residentes alemães presentes no Irã, e também 

negou o uso da linha férrea pelos Aliados.287  

Por conseguinte, ocorreu a invasão anglo-soviética no Irã em 25 de agosto de 1941. A 

partir disso, faz-se possível destacar as suas consequências como a prisão do Xá e seu envio 

para exílio, assim como o controle das comunicações e ferrovias do Irã, além da presença dos 

Estados Unidos, a partir de 1942. Diante desse cenário, o reinado de Reza Shah entrou em 

colapso e as autoridades americanas, britânicas e soviéticas limitaram os poderes do governo, 

que permaneceu permitindo que o filho de Shah, Mohammad Reza Pahlavi, subisse ao trono.288  

Por último, o reinado de Mohammad Pahlavi está inserido em uma conjuntura nacional 

marcada pela presença de potências estrangeiras, inflação prejudicada em consequência da 

guerra e uma verdadeira fragmentação política. Paradoxalmente, no entanto, a guerra e a 
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ocupação trouxeram maior grau de liberdade econômica, de imprensa e abertura política do que 

era possível sob Reza Shah.289 

Nesse contexto, Reza Shah objetivava prosseguir com as políticas de reforma do Xá 

anterior, seu pai, mas enfrentou uma disputa governamental com o nacionalista Mohammad 

Mosaddegh, o qual desejava reduzir os poderes da monarquia e do clero, assim como pretendia 

nacionalizar a indústria petrolífera. Ao passo em que Mosaddegh atraia apoio político para si, 

a relação entre Irã e Reino Unido enfraquecia, tanto que após a nomeação dele como novo 

primeiro ministro, em 1951, e seu ato de nacionalização da indústria petrolífera de propriedade 

britânica, embargos e pressão internacionais passaram a serem presentes no cotidiano político 

iraniano.290 

Diante disso, os líderes britânicos Winston Churchill e Anthony Eden pressionaram 

por um golpe conjunto entre os EUA e a Inglaterra, conhecido como Operação Ajax, para 

derrubar Mosaddegh, o qual cedeu durante o golpe e foi substituído pela nomeação de Reza 

Shah de um novo primeiro ministro. 291292 

Ainda no governo de Reza Shah, o Irã vivenciou a Revolução Branca, isto é, um 

programa político de 1963 que incluía reforma agrária, extensão do direito de voto às mulheres 

e eliminação do analfabetismo.293 Nesse contexto, o país iraniano estabeleceu uma política 

nacional independente nas relações externas, cujos princípios eram o apoio às Nações Unidas 

(ONU) e a coexistência pacífica com seus vizinhos, além de se estabelecer como um aliado 

indispensável do Ocidente. 294295  

Por fim, o Irã se fará presente na Conferência de Teerã, sendo o país sede, com figuras 

importantíssimas, a exemplo da Princesa Ashraf Pahlvavi e tendo como seus representantes o 

Sr. Fereydoon Hoveyda e Sr. Abbas Nayeri, ambos do Ministério das Relações 

Internacionais.296  
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25 IRAQUE 

 

O nome dado a nação iraquiana deriva do termo árabe usado no período pré-moderno 

para descrever uma região que “aproximadamente correspondia a Mesopotâmia”, e isso não é 

à toa, haja vista que as terras as quais constituem agora o país eram conhecidas como “terra 

entre os rios”, ou seja, Mesopotâmia. Sendo assim, a história iraquiana está intrinsecamente 

relacionada a algumas das civilizações mais antigas mundo, a exemplo da Suméria, e também 

como grandes impérios, como o Império Persa, tornando-se parte integrante e central do mundo 

islâmico a partir do século VII.297  

A narrativa do Iraque como estado-nação se inicia apenas após a Primeira Guerra 

Mundial. No entanto, antes de tratar sobre se faz necessário comentar a influência do Império 

Otomano na região. Sendo assim, a atual região onde se localiza Bagdá, capital do Iraque, foi 

conquistada em 1534 pelos otomanos, seu domínio se expandiu pelo país e, eventualmente, 

acabou-se criando províncias dividindo o território em três partes: Basra, Mosul e Bagdá.298 

Nesse contexto, o Império Otomano, que incluía as províncias de Bagdá, Basra e 

Mosul, entrou na Primeira Guerra Mundial aliado ao bloco composto por Alemanha, Itália e o 

Império Austro-Húngaro, isto é, a Tríplice Aliança e, por isso, imediatamente se tornou alvo 

das ambições imperiais britânicas.299 Com o fim da Guerra, o Império Otomano entrou em 

colapso, deixando as antigas províncias árabes à deriva da ação imperialista e, portanto, as 

províncias passaram a estar sob o controle das forças britânicas. Assim, o Iraque se tornou um 

mandato britânico, sob a supervisão internacional da Liga Das Nações.300
 

No entanto, no início de 1920, sob influência de atividades nacionalistas que estavam 

ocorrendo na Síria, a agitação nacionalista começou a surgir no norte do Iraque, espalhando-se 

logo depois por todo o país, com exceção das grandes cidades Mosul, Bagdá e Basra, nas quais 

as forças britânicas estavam fincadas. Foi a partir disso que se iniciou o processo de 

independência. Sendo assim, após diversos conflitos a Grã-Bretanha ofereceu o trono iraquiano 

a Fayṣal – o qual já havia sido declarado rei da Síria em 1918 e era, também, um líder no avanço 

árabe nacionalista durante e após a Primeira Guerra Mundial – juntamente com o 
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estabelecimento de um governo árabe sob mandato britânico, no entanto, Fayṣal apenas queria 

o trono se este lhe fosse oferecido pelo povo iraquiano.301 

Com isso, em julho de 1921, a Conferência do Cairo aprovou uma resolução 

declarando Fayṣal o rei do Iraque, desde que o governo fosse constitucional, representativo e 

democrático, tendo um plebiscito sido realizado pelo povo iraquiano para confirmar esta 

proclamação. Nesse sentido, o estabelecimento da monarquia foi o primeiro passo na criação 

de um regime nacional. No entanto, com a assinatura de um tratado com a Grã-Bretanha, no 

qual essa era obrigada a oferecer consultoria em assuntos externos e domésticos, como assuntos 

militares, judiciais e financeiros, tornou-se evidente que a independência completa ainda não 

uma realidade para os iraquianos.302 

Em adição, o tratado assinado praticamente reproduzia a conjuntura política já presente 

no Iraque, isto é, de mandato britânico no país, e assim o país apenas emergiu como uma 

entidade política independente em 1932, com o final do mandato. Em seguida, após a morte do 

rei Faysal, em 1933, o país foi virtualmente governado por um grupo de coronéis que se viam 

como os futuros libertadores de um Iraque oprimido.303 Entretanto, em 1941, a Grã-Bretanha 

reocupou o Iraque após um golpe pró-Eixo durante a Segunda Guerra Mundial e manteve sua 

posição de apoio à monarquia, além de que um primeiro-ministro pró-britânico permaneceu no 

cargo até 1958, quando a monarquia foi derrubada em um golpe militar de esquerda liderado 

por Abd-al-Karim Qasim. 304305 

Após a derrubada da monarquia e declaração de uma república, o Iraque vivenciou um 

forte período de instabilidade política com recorrência de golpes militares, a exemplo do golpe 

liderado pelo Partido Baath panárabe, em 1963, o qual depôs o primeiro-ministro Qasim e 

também a derrubada do governo Baathist, no mesmo, mas que assume o poder novamente cinco 

anos depois.306 

Ao tratar das relações externas do país, faz-se necessário comentar a diplomacia entre 

a nação e países árabes vizinhos, assim como com os países imperialistas. Dessa forma, durante 

o os regimes dos irmãos Arif (1963-1968), o país permaneceu essencial dentro da esfera de 
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influência soviética, no entanto, em 1967 havia sinais de uma aproximação limitada com o 

Ocidente. Além disso, a relação com o Egito – a qual antes era de conflito e desacordos – se 

mostrava extremamente próxima e consonante, o que acarretou em tensões entre o país e 

Israel.307 

Outrossim, torna-se importante destacar que na então constituição do país não havia 

consagração dos direitos das mulheres, por exemplo não existiam direitos políticos femininos, 

acesso à educação ou possibilidade de propriedade própria. Diante disso, a efetivação dos 

direitos das mulheres se mostra extremamente prejudicada no país.308 

Por último, o país, durante a Conferência, será representado pelo Sr. Kadhim Khalaf, 

Subsecretário de Relações Exteriores.309 É válido destacar que Khalaf irá defender os interesses 

da nação e manter-se ao lado de seus aliados. 
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26 ISRAEL 

 

A história das Terras Israelenses é extensa e cheia de significados ao longo do 

desenvolvimento da civilização humana, pois se estima a existência de povos nessas terras há 

mais de 4 mil anos.310 Além disso, é protagonista em alguns livros sagrados, como a Bíblia e a 

Torá. Israel, como hoje é conhecido, tem marcado em seu crescimento disputas territoriais ao 

longo de milhares de anos com seus vizinhos Síria, Jordânia, Egito e Líbano. Dessa forma, para 

se ater ao período histórico tratado no presente guia, serão expostas as principais conquistas e 

batalhas do País Judeu desde o domínio britânico, ressaltando os movimentos de sua 

independência, até o ano de 1968.311 

A Palestina, como assim o Estado de Israel era chamado, esteve em domínio britânico 

de 1918 até 1948, com anuência da Liga das Nações.312 Ademais, reconhecendo a ligação 

histórica do povo Judeu com a Palestina, o Conselho da Liga das Nações (CLN) pediu ao Reino 

Unido que facilitasse a criação e o estabelecimento de um lar judaico nas Terras de Israel. 

Depois disso, entre o CLN e o Império Britânico foram montadas estratégias para a construção 

desse lar, incluindo o território do Mandato, o qual havia acabado de se tornar parte do Reino 

da Jordânia.313 

Nesse ínterim, mesmo a região palestina sendo o berço do Judaísmo, muitas 

comunidades judaicas viviam na Europa quando houve o início da Segunda Guerra Mundial 

que desencadeou a grande perseguição aos Judeus, período conhecido como Holocausto. 

Durante esse momento, milhares de judeus foram mortos e, enquanto a Europa estava numa 

Guerra com incalculáveis consequências na humanidade, cerca de 85 mil judeus foram trazidos 

a Palestina, mesmo com os bloqueios navais britânicos, por meio de rotas secretas de fuga.314   

Em 1947, com a inabilidade da coroa britânica em lidar com os opostos ideais das 

comunidades árabes e judaicas, seu governo pediu que a pauta “questão da Palestina” fosse 

colocada em discussão na Assembleia Geral das Nações Unidas. Ainda em 1947, o colegiado 

decidiu por separar o Estado palestino em dois, um judeu e outro árabe. A comunidade judaica 

                                                
310 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DE ISRAEL. Fatos Sobre Israel. Disponível 

em:https://embassies.gov.il/brasilia/AboutTheEmbassy/Artigos_e_publicacoes/Documents/Fatos%20Sobre%20I

srael.pdf. Acesso em: 04 maio 2020.  
311 Ibidem. 
312 Ibidem. 
313 Ibidem. 
314MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DE ISRAEL. Fatos Sobre Israel. Disponível 

em:https://embassies.gov.il/brasilia/AboutTheEmbassy/Artigos_e_publicacoes/Documents/Fatos%20Sobre%20I

srael.pdf. Acesso em: 04 maio 2020. 



 

 
71 

aceitou o acordo, mas os árabes não. Desse momento em diante, as disputas de terras e os 

atentados terroristas do Estado árabe contra o território judeu estavam em constante 

ascendência, a fim de conseguirem a frustração da resolução que dividia os Estados.315 

No ano seguinte, 1948, o Estado de Israel proclamou sua independência, e 24 horas 

depois já se encontrava no conflito conhecido como “Guerra da Independência”. Este combate 

ocorreu devido a invasão dos exércitos da Síria, Jordânia, Iraque, Egito e Líbano no território 

israelense. Aproximadamente, em 15 meses o recém independente Estado conseguiu expulsar 

de “seu” território, através de batalhas sanguinárias, os “invasores”, resultando em cerca de 6 

mil soldados mortos, o que equivaleu a 1% da população israelita da época.316  

Além disso, nos meses iniciais de 1949 foi acordado, junto à Organização das Nações 

Unidas (ONU), com quase todos os países invasores um armistício, exceto Iraque, o qual se 

negou a fazer relações negociais com Israel. Nesse diapasão, o Estado de Israel se juntou com 

os sobreviventes da Guerra e começou a progredir social e economicamente. Além disso, em 

1949 tornou-se o 59º membro das Nações Unidas e, através do conceito “reunir os exilados”, 

Israel abriu as portas de seu território para todos os judeus que quisessem residir lá, adquirindo 

a cidadania assim que chegassem ao país.317 

Essa ideia de reunir os exilados foi muito próspera para Israel, pois em poucos meses 

a população já tinha mais que dobrado, entretanto, com o fim da Guerra e por ser um país recém 

independente, os israelenses necessitaram de ajuda externa para erguer seu Estado. Para isso, 

contaram principalmente com empréstimos de bancos americanos e com as reparações alemãs, 

devido ao Nazismo. Com todo esse dinheiro foram construídas residências e ocorreu 

investimento nas indústrias, sem falar no grande desenvolvimento da educação, a qual foi 

estabelecida gratuitamente para crianças de 5 a 14 anos.318  

Durante a década de 1958319 a 68, houve um aumento crescente de seu Produto Interno 

Bruto (PIB) em 10% ao ano, ao mesmo tempo em que alguns produtos que eram importados 
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passaram a ser produzidos internamente, além de ter ocorrido a construção de um outro porto 

para dar vazão a demanda de compra e venda. A partir desse momento, as relações exteriores 

de Israel começaram a se formar, estabelecendo negócios com grandes potências europeias 

como França e Alemanha, além de Estados Unidos, China, URSS e com alguns países da 

América do Sul, como Brasil, Argentina e Uruguai.320 

Destarte, após anos de calmaria e avanços, em 1967 houve um grande aumento de 

atentados terroristas árabes através das fronteiras com o Egito e a Jordânia, e com isso ocorreu 

a retirada das forças de paz da ONU. Esse período ficou conhecido como “Guerra dos Seis 

Dias”, pois Israel, invocando o seu direito à legítima defesa, bombardeou o Egito com 

antecedência, ocasionando um contra-ataque pela Jordânia. Enfim, o conflito foi “resolvido” 

em poucos dias, devido a defesa antecipada de Israel, dando início ao seu objetivo em conseguir 

garantir suas vitórias militares em paz permanente.321 

Além de todas essas questões da independência de Israel, de como os Direitos 

Humanos foi empregado em seu território e as disputas de terra com os árabes, é importante 

citar também a questão dos direitos da mulheres, pois com a Carta da Declaração de 

Independência, em 1948, já foi estabelecida a igualdade entre gêneros, mas para algumas alas 

mais extremistas do judaísmo a mulher ainda não pode ocupar os mesmos locais que um homem 

na sociedade.322 

Não obstante, é importante salientar que o Estado de Israel se fará presente na 

Conferência de Teerã de 1968, representado, dentre outras entidades, pelo Presidente da Corte 

do Distrito de Tel Aviv, Zeev Zeltner. Seus representantes, levarão ao debate algumas 

circunstâncias sobre as disputas territoriais, a fim de garantir a paz em seu país de acordo com 

as batalhas já vencidas e, para isso, fazer-se-ão necessárias tentativas de acordo com os 

árabes.323  
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27 ITÁLIA 

 

Assumindo uma posição contrária a alguns países dominantes do cenário europeu, a 

Itália decidiu se aliar ao bloco nomeado de Eixo, composto pela Alemanha e o Japão, 

empenhando sua luta em derrotar o outro bloco, o dos Aliados. A aliança surgiu a partir da 

assinatura de um tratado anticomunista em 1936, sendo esta uma das possíveis ameaças da 

época, percebe-se que há uma luta clara contra a URSS.324 

Ademais, é perceptível um fator bastante interessante nesta aliança, de o governo estar 

vivendo sob a égide do Fascismo italiano, isto é, sob o comando do General Benito Mussolini. 

Caracterizado por ser um governo extremamente autoritário, sua base era numa sociedade de 

características industriais, onde se privilegiava a atividade operária.325 

Ainda assim, o tom marcante dos regimes ditatoriais que assolavam a Europa à época 

fez com que, em países que esse tipo de governo foi adotado, ocorresse uma supressão de 

direitos e garantias individuais. Entretanto, tal cenário perdurou até a queda de Mussolini, dois 

anos antes do fim da Segunda Guerra Mundial, baseado numa retomada de poder pela Igreja e 

monarcas que atuavam no cenário italiano, influenciando sua derrubada pelo Grande Conselho 

Fascista, ou seja, os seus aliados.326 

A partir disso, a Itália oficializou sua rendição, ainda em 1943, permitindo que os 

Aliados entrassem em seu território e derrotassem os alemães. Além disso, em 1946 houve uma 

mudança significativa na estrutura governamental italiana, deixando assim, de ser monarquia 

governamental para se tornar uma república, tendo sua constituição promulgada em 1948.327 

Bem como explicitado, a estrutura governamental italiana transitou de uma ditadura 

para um regime democrático, permitindo nesse ínterim a retomada de direitos e garantias 

individuais que antes estavam suprimidos. Não obstante, dentro desse conjunto, os direitos mais 

básicos, por exemplo, o direito ao voto, foram retirados dos cidadãos, não permitindo que 

exercessem a mais nobre atividade democrática, isto é, de escolher seus representantes. 

Outrossim, é importante destacar que em países que enfrentam governos ditatoriais, 

não há a garantia de direitos fundamentais, sendo esta uma das características de regimes 

autoritários, ou seja, a supressão de direitos e garantias inerentes a todo homem. Não obstante, 
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as mulheres italianas só obtiveram o direito ao voto em 1946 com o fim da ditadura, 

participando inclusive da decisão que estabeleceu o republicanismo como forma de governo. 

Entretanto, a luta feminina pelo voto não começou no referido ano, pois desde 1881 havia uma 

luta para que o sufrágio universal fosse garantido.328 

Entretanto, ainda sob o domínio do governo de Mussolini, a Itália deu os primeiros 

passos para a expansão de seu território, tendo como vantagem a sua localização próxima em 

relação ao continente africano. Após a Conferência de Berlim em 1885, ela declarou a Etiópia 

como sendo sua região, motivo este que levou os etíopes a organizarem uma luta armada, 

derrotando os italianos em 1947.329 

Porém, com o passar do tempo a Itália e demais potências como França e Inglaterra 

ainda tentaram se articular para tentar conquistar novamente o território etíope, mas tendo como 

base o resultado do último conflito, preferiram se manter calmos. Todavia, em 1934 a Itália 

passou a pressionar novamente a Etiópia, rompendo o tratado de amizade estabelecido 

anteriormente, obtendo êxito em 1936 com a conquista do país africano, que só conseguiu sua 

independência em 1941 por intermédio das forças britânicas.330 

Denota-se a partir disso uma importante característica do governo à época, que 

também pode ser observada em outras potências europeias, ou seja, a conquista de territórios 

africanos, mesmo que se dê por conflitos armados, além de estarem dispostos a fazer tudo o que 

for necessário para conquistá-los. Acarretando assim, no surgimento de conflitos armados, que 

por sua vez, são responsáveis por destruição desses povos, acarretando muitas vezes na sua 

perda de identidade. 
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28 JAMAICA 

 

O surgimento da Jamaica advém de uma ocupação territorial exercida por índios 

conhecidos como Tainos e Arawaks, sendo importante destacar que os registros históricos 

apontam para uma organização social, política e econômica muito bem definida. Ainda assim, 

com a chegada dos espanhóis em 1494, acabou por desestabilizar toda a estrutura social, bem 

como o modo de vida ao qual os povos nativos estavam acostumados, transformando a ilha em 

uma pequena colônia espanhola, que posteriormente também sofrera com a tentativa de invasão 

de franceses, holandeses e ingleses.331 

Destarte, em 1738, após inúmeros conflitos entre espanhóis e britânicos, estes que 

levaram a vitória, os jamaicanos os concederam uma pequena porção de terra, firmando um 

acordo. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, houve os primeiros passos rumo a uma 

transição para a independência política plena. Tal período durou de 1944 até atingir sua 

plenitude em 1962.332 

A partir de 1930, várias organizações sindicais começaram a fomentar pequenos 

movimentos com o objetivo de reestruturar o governo da Jamaica, abrindo caminho para a 

construção de uma reforma partidária independente. Não obstante, do ano de 1930 até o começo 

dos anos 60, foram traçadas lutas políticas que visavam a independência jamaicana, 

corroborando assim para o fortalecimento de uma estrutura democrática própria e também sua 

política interna.333 

Ademais, é importante destacar o notável desenvolvimento jamaicano pós-

emancipação, marcado pela nomeação do primeiro-ministro Alexander Bustamante em 1962, a 

citar a transformação da Jamaica em uma sociedade cada vez mais a industrial. Entretanto, 

mesmo com sua emancipação, a Jamaica manteve sua adesão à Comunidade das Nações, 

adotando o sistema parlamentar, isto é, ainda mantém subordinação em relação a Inglaterra.334 

Por conseguinte, é notória a presença de uma característica a todos os países que 

sofreram com dominação neocolonial: abertura democrática após sua independência, isto é, a 

formação de um governo independente. Percebe-se tal característica no fato da Jamaica, 
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especificamente, ter estabelecido seu próprio governo e desenvolvido seu próprio processo 

eleitoral, embora tenha se mantido subordinada. 

Ainda assim, no começo da revolução que culminaria na liberdade jamaicana do 

domínio inglês, isto é, em 1944, foi permitido às mulheres que votassem, bem como o direito a 

serem eleitas. Tal processo é resultado de um conjunto estrutural que ocorrera na região latino-

americana, não só na Jamaica, acarretando assim, numa modernização das sociedades, que 

advém do movimento uníssono de libertação da dominação que lhes era imposta.335 

Consonante a isso, é importante destacar o papel da luta feminista na recuperação 

democrática e na construção de paz após os conflitos armados. O somatório de forças com 

outros movimentos que buscavam o mesmo fim pode ser apontado também como responsáveis 

pela luta que visava o progresso. Portanto, é cristalino o fato de que a Jamaica durante um longo 

período atuou de maneira ostensiva para reconquistar sua liberdade do domínio colonizador sob 

inúmeras frentes, isto é, desde lutas armadas até movimentos sociais, para que assim, pudesse 

retomar sua autonomia enquanto país. 
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29 JAPÃO 

 

O Japão se trata de um país asiático que ao longo da sua história passou por diversas 

transformações, desde o período de Nara no século VIII, passando pelo período Meiji em 1968, 

momento em que a capital do país passou a ser Tóquio, seguido pelo Taisho, em 1912, até se 

estabelecer a constituição atual. 336337338 

Historicamente foi a partir do ano de 1603, após anos de guerra civil, que o país 

conseguiu adquirir determinada estabilidade, passando a se modernizar.339 Ainda em 

decorrência dessas modernizações, o Japão passou a ter um interesse na região da Coreia tendo 

em vista a sua localização próxima às ilhas japonesas, bem como os recursos naturais, o que 

motivou o Japão a estimular a região para se declarar independente da China e a abrir o 

comércio externo, principalmente para o seu país.340   

Nesse sentido, em 1894 se instaurou um conflito entre o Japão e a China denominado 

de Guerra Sino-Japonesa, encerrada por meio do Tratado de Shimonoseki, 1895, no qual com 

a derrotada China teve que atestar a independência da Coréia, além de ter que entregar Taiwan, 

as Ilhas de P’eng-hu e a Península de Liaodong, na Manchúria, para o Japão.341 Diante disso, o 

Japão passou a ser considerado uma grande potência mundial, também tendo como 

consequências internas o estímulo a reformas no governo que deram início ao período Taisho.342 

Posteriormente, em 1914, em decorrência de um acordo existente entre o Japão e a 

Grã-Bretanha, o país entrou na Primeira Guerra Mundial para auxiliar a Tríplice Entente. Ainda, 

por um lado, com a vitória do lado japonês, o país adquiriu territórios chineses antes 

pertencentes aos alemães, além de compor o Conselho da Liga das Nações; pelo outro o seu 

expansionismo acabou afetando sua relação com a Grã-Bretanha e os Estados Unidos.343 

Ademais, somado a essa situação, os chineses começaram questionar a posição do 

Japão na Manchúria, tendo sido criticado inclusive na Liga das Nações – situação que ocasionou 
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a sua saída em 1933 –, o que acabou eclodindo na Segunda Guerra Sino-Japonesa em 1937.344 

A partir de então, os japoneses se uniram às potências do Eixo, motivando ainda mais o conflito 

contra os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, estruturando o início do cenário da Segunda Guerra 

Mundial.345 

Dessa vez, com o final da Guerra, o Japão teve uma derrota devastadora marcada pelos 

lançamentos das bombas em Hiroshima e Nagasaki, o que o fez assinar a Declaração de 

Potsdam em 1945.346 Essa declaração foi um tratado de rendição em que os países Aliados, em 

especial os EUA, pediam a rendição do Japão, com o objetivo tanto de desarmá-lo, quanto de 

lidar com as suas colônias, em particular a Coreia e Taiwan.347 

Nesse sentido, o Supremo Comando de Poderes Aliados (SCPA), liderado pelo general 

americano MacArthur, puniu o Japão pelo militarismo e suas expansões, além de introduzir a 

reforma agrária com o intuito de reduzir o poder dos proprietários de terra.348 Ainda, outra 

medida implantada foi o estabelecimento de uma nova constituição japonesa que retirou o status 

do imperador, deu mais poder ao sistema parlamentar, promoveu mais direitos às mulheres e, 

principalmente, determinou a proibição da utilização da guerra como uma forma de resolver 

disputas no âmbito internacional.349 

Contudo, essas medidas acabaram por resultar no início de uma crise no Japão que, 

somada ao crescimento da política comunista no mundo, fez o SCPA alterar a sua forma de 

abordagem no país, tendo em vista que se encontrava enfraquecido.350 Assim, foram 

implantadas novas reformas tributárias e ações para controlar a inflação existente, além de 

passar a ser permitida a força de autodefesa do Japão tendo em vista o cenário existente da 

Guerra Civil Chinesa e da Guerra da Coreia.351  

Outrossim, esse cenário possibilitou que a economia japonesa voltasse a crescer, além 

de torná-lo aliado dos EUA na Guerra Fria e passar a se tornar membro das Nações Unidas em 

1956, participando ativamente de suas atividades sociais e econômicas, empregando esforços 
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para uma cooperação internacional.352  Diante disso, o Japão se fará presente na Conferência de 

Teerã com o seu chefe da delegação Sr. Atushi Uyama, Embaixador Extraordinário e 

Plenipotenciário no Irã, para discutir as garantias dos Direitos Humanos no cenário atual.353 
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30 LÍBIA 

 

A colonização da Líbia foi marcada pela presença de colonizadores italianos entre 

1911 e 1947. Em 1939, a Líbia foi adicionada ao Reino da Itália, que logo contribuiu para 

melhorar sua infraestrutura, como a rede de estradas e o fornecimento de água às cidades.354  

Com a resistência libanesa, houve uma pacificação de forma agressiva dos italianos para com 

os libaneses, de 1931 a 1932, com as forças sob a liderança do General Badoglio.355 O sucessor 

de Badolgio, general Rodolfo Graziani, sugeriu condições à Mussolini e foi autorizado a se 

impor à resistência livre das restrições do direito italiano ou da comunidade internacional.356 

A política italiana na Líbia atingiu o nível de guerra em grande escala, chegando a ser 

erguida uma cerca de arame farpado a partir do Mediterrâneo ao oásis de Jaghbub para cortar 

linhas críticas para a resistência.357 Logo depois, a administração colonial começou a 

deportação das pessoas para negar a resistência do apoio da população local. A migração 

forçada de mais de 100.000 pessoas terminou em campos de concentração em Suluq e El 

Agheila, onde milhares de pessoas morreram em condições precárias. Estima-se por 

historiadores árabes que o número de líbios que morreu em combate, ou por fome e doenças se 

trata de, no mínimo, 80.000 pessoas, até um terço da população Cyrenaican.358 

No final da década de 30, o regime italiano fascista começou a aprovar leis 

antissemitas. Como consequência dessa aprovação, os judeus foram demitidos de empregos no 

governo, alguns foram demitidos de escolas públicas e seus documentos de cidadania foram 

carimbados com as palavras "raça judaica".359 Em 1941, cerca de 25% da população de Trípoli 

ainda era judia e 44 sinagogas foram mantidas na cidade. Em 1942, tropas alemãs atacaram a 

cidade de predominância judia de Behgazi, saqueando lojas, e deportaram 2.000 judeus para o 

deserto, enviados para campos de trabalho.360 
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Mesmo com a libertação da influência fascista italiana e alemã em 1943, os judeus do 

norte da África continuaram a sofrer inúmeros ataques. Em 1945 na Tripolitânia (região da 

Líbia), começou um movimento antijudaico, sendo um dos tumultos mais violentos contra os 

judeus no Norte da África.361 De 5 a 7 de novembro do mesmo ano, tiveram mais de 140 judeus 

mortos, visto como um prenúncio do fim da comunidade judaica. A Administração Militar 

Britânica foi fortemente criticada por agir devagar demais para impedir os tumultos. O 

movimento se espalhou por outras cidades da província, e 9 sinagogas – 4 delas em Trípoli – 

foram queimadas no chão e 35 rolos de Torá foram destruídos. Muitos dos manifestantes 

gritaram a frase "jihad fil-kuffar", que significa "guerra contra os infiéis".362 

O êxodo dos judeus começou três anos depois. Após o estabelecimento do Estado de 

Israel, outra série de tumultos eclodiu contra judeus, com 12 mortos. Desde então, até 1951, 

quase 31.000 judeus líbios emigraram para Israel.363 Outros 7.000 partiram (para a Itália) após 

a Guerra dos Seis Dias. Os judeus que sobraram na Líbia foram submetidos a inúmeras 

restrições, incluindo leis que incapacitavam seu direito de ir e vir, seu status legal, cartões de 

identificação e questões de propriedade.364 

No que tange a escassez de direitos humanos na Líbia, entre 1951 e 1969, o país foi 

marcado por um regime feudal e tinha uma baixa taxa de alfabetização de 10%, uma baixa 

expectativa de vida de 57 anos e 40% da população vivia em barracos, tendas ou cavernas.365 

Analfabetismo e moradia foram problemas crônicos durante esta época, quando barracos de 

ferro estavam concentrados em muitos centros urbanos do país.366  

Desde 1964, as mulheres líbias têm direito a voto e a participar da vida política, como 

também podiam possuir e dispor de propriedades independentemente de seus maridos.367As 

mulheres também foram capazes de formar suas próprias associações. A primeira associada foi 

em 1955 em Benghazi.  
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Diante da trajetória da Líbia, a mesma se fará presente, representada pelo Embaixador 

Extraordinário e Plenipotenciário da Líbia, Mr. Omar el Baruni, a fim de buscar a efetivação 

do direito à vida, direito à liberdade religiosa e os direitos civis e políticos que foram sucateados 

durante o período colonial na Líbia.368 
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31 NIGÉRIA 

 

Com a anexação da região de Lagos na Nigéria pela Grã-Bretanha, no ano de 1885, a 

Grã Bretanha foi reconhecida por outras nações europeias na Conferência de Berlim. Em 1900, 

a empresa mercantil, Royal Niger Company foi fretada pelos britânicos, que passaram a 

consolidar seu domínio sobre a área da Nigéria moderna.369 

Em 1 de janeiro de 1901, a Nigéria se tornou um protetorado britânico, a principal 

potência mundial da época. Em seguido no ano de 1914, os britânicos uniram formalmente a 

área do Níger como Colônia e Protetorado da Nigéria. Administrativamente, a Nigéria 

permaneceu dividida entre os protetorados do norte e do sul e a colônia de Lagos.370 Ademais, 

as missões cristãs estabeleceram instituições educacionais ocidentais nos protetorados. Sob a 

política britânica de domínio indireto e validação da tradição islâmica, a Coroa não incentivou 

a operação de missões cristãs na parte islâmica do norte do país. 

O ensino primário e secundário na Nigéria estava sob o prisma de organizações cristãs 

voluntárias. De um total de 25 escolas secundárias estabelecidas em 1920, 3 eram apenas para 

meninas e o restante era exclusivamente para meninos.371 Em 1949, apenas 8 de um total de 57 

escolas secundárias eram exclusivamente para meninas. De 1950 até 1960, foram criadas mais 

6 escolas notáveis e, em 1960, havia 14 escolas de meninas notáveis, 10 mistas e 71 meninos.372 

Os grupos étnicos minoritários lutam pela igualdade de direitos desde a independência 

da Nigéria em 1960.373 Desde a sua independência, as minorias se uniram para exigir a formação 

de novos estados, aumentando o número de estados de 12 em 1967 para o atual número de 36, 

na tentativa de reduzir o poder regional dos grupos étnicos dominantes.374 No entanto, isso só 

levou à sua maior marginalização por povos mais influentes locais. Além disso, a presença 

limitada de mecanismos de compartilhamento de poder significa que a liderança nacional da 

Nigéria permaneceu no poder da maioria dos grupos étnicos.375 
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Em síntese, na Conferência de Teerã, enviaremos o Ministro da Justiça, S. D. Adebiyia, 

para ser chefe da delegação da Nigéria.376 Visando, que o representante lute pelas garantias 

fundamentais, dando ênfase ao direito da mulher e o direito civis e políticos dos nigerianos.  
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32 QUÊNIA 

 

A primeira ação colonial no Quênia foi advinda do estabelecimento de um protetorado 

alemão em 1885, seguido pela chegada da Companhia Britânica Imperial da África Oriental em 

1888. Porém, a rivalidade foi impedida quando a Alemanha entregou suas propriedades 

costeiras a Grã-Bretanha em 1890.377 

Durante o início do século XX, as terras altas do interior foram colonizadas por 

agricultores britânicos, que se tornaram ricos com a produção de café e chá.378 Na década de 

30, aproximadamente 30.000 colonos brancos viviam na área e ganharam voz política por causa 

de sua contribuição para a economia de mercado.379 O planalto central abrigava mais de um 

milhão de membros do povo Kikuyu, mas a maioria não possuía reivindicações de terras e 

viviam como agricultores itinerantes. Para proteger seus interesses, os colonos proibiram o 

cultivo de café, introduziram uma taxa de cabana e os sem-terra receberam cada vez menos 

terras em troca de seu trabalho.380 Um êxodo maciço para as cidades se seguiu à medida que a 

capacidade de sustentar a terra diminuiu. Na década de 1950, havia 80.000 colonos brancos 

vivendo no Quênia.381 

No início do século XX também, houve uma maior importância de Lagos como porto 

marítimo e o capital mudou o cenário político e econômico da cidade. Assim, houve a expansão 

da prostituição feminina na Nigéria, e em 1910, a prática da prostituição tornou-se 

predominante.382 Em 1916, o governo colonial promulgou uma lei proibindo a solicitação de 

mulheres, mas não a definiu como prostituição, sendo implementada de forma discricionária 

pelo governo, e o trabalho sexual comercial foi tolerado, desde que não causasse incômodo 

público. A opinião pública também criticou o comércio sexual que o vinculava à delinquência 

juvenil.383  

 No período colonial, a imprensa e mídia no geral eram comandadas por missionários 

ingleses a partir do The Taveta Chronicle, Leader e Uganda Mail, a fim de divulgar notícias 
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britânicas e promover a legitimidade inglesa.384 Porém, os direitos de imprensa para os 

quenianos nativos eram limitados e as oportunidades que os quenianos nativos tiveram de 

acessarem a imprensa, foram usadas pelos mesmos para pedir sua liberdade do domínio 

colonial.385 Ademais, mesmo após a independência, as liberdades de imprensas individuais 

eram limitadas, o governo assumiu o controle das mídias, a fim de espalhar sua visão dos ideais 

quenianos. Apesar de existirem entidades privadas, como o Standard, ainda estivessem sujeitas 

a controle e censura do governo. 

Antes da colonização britânica, as mulheres quenianas desempenhavam papéis 

importantes na comunidade, desde a criação dos filhos e a manutenção da família até o trabalho 

nas fazendas e nos mercados. Todavia, com a chegada britânica, a estrutura se tornou 

extremamente patriarcal, os britânicos projetaram a capital principalmente para os colonos 

brancos, e o trabalho passou a ser fornecido principalmente por homens quenianos.386 

Entre 1929 e 1932, os missionários protestantes britânicos fizeram campanha contra a 

prática de mutilação genital feminina e encontraram resistência principalmente pelos Kikuyu.387 

Durante a primeira presidência pós-independência do Quênia, por Jomo Kenyatta, as 

forças de segurança do Estado perseguiram dissidentes e foram suspeitas de cumplicidade em 

vários homicídios de figuras proeminentes consideradas como ameaças ao seu regime. 

Incluindo o jornalista e político Pio Gama Pinto, o sindicalista e educador Tom Mboya e o 

político socialista JM Kariuki, o parlamentar e o advogado CMG Argwings-Kodhek e o ex-

líder e ministro do Kadu Ronald Ngala também morreram em acidentes de carro suspeitos.388 

Desse modo, para a Conferência de Teerã foi enviado o Embaixador do Quênia em 

Pequim, Theophilus Arap Koske, para ser chefe da delegação da Quênia. Com o intuito de 
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debater e revisar a execução dos Direitos Humanos, a fim de estabelecer uma maior efetivação 

dos mesmos. 
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33 REINO UNIDO 

 

O Reino Unido é oficialmente conhecido como Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda 

do Norte, pelo fato de ser composto pela Ilha da Grã-Bretanha (compreende a Inglaterra, o País 

de Gales e a Escócia) e por parte da Ilha da Irlanda, tendo como capital a cidade de Londres.389 

A composição do Reino Unido teve como um dos marcos iniciais a lei promulgada em 

1536 pelo rei Henrique VIII, que unificou a Inglaterra e o País de Gales sob a nomenclatura de 

Reino da Inglaterra e o País de Gales. Posteriormente, esse reino se juntou ao Reino da Escócia 

para compor o Reino da Grã-Bretanha, em 1707. Já em 1801, o Reino formado anteriormente 

se juntou a Irlanda criando o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda, que com a saída da Irlanda 

do Sul, foi adicionado o “do Norte” ao seu nome, formando a composição atual.390 

O Reino Unido possui como forma de governo uma monarquia constitucional, o que 

faz com que exista o Chefe de Estado, a rainha Elizabeth II, e o Chefe de Governo que é 

responsável pela administração do país, composto por um corpo ministerial liderado pelo 

primeiro-ministro Harold Wilson. Ainda, existe o parlamento que é responsável por examinar 

os planos do governo e como andam as administrações, além de representar o interesse do povo 

e fazer com que o governo o leve em consideração.391 

O primeiro-ministro Harold Wilson, desde o início do seu governo em 1966, vem 

trabalhando com os parlamentares para promover uma reestruturação econômica do Reino 

Unido no âmbito mundial, e sanar o déficit dos pagamentos do exército. Para tanto, o ministro 

realizou uma Revisão de Defesa e criou o Departamento de Assuntos Econômicos, com o 

intuito de implementar um plano nacional.392 Apesar disso, em 1967, Harold Wilson teve que 

desvalorizar a Libra devido a continuação dessas crises, precisando, inclusive, retirar a Grã-

Bretanha do Leste de Suez. Toda essa situação fez com que o Ministro buscasse entrar na 

Comunidade Econômica Europeia (CEE), pedido esse que não teve êxito.393 

Ademais, outra área de atuação de Wilson foi nas questões sociais, promulgando 

reformas em diversos âmbitos, a exemplo da educação, saúde, igualdade de gênero e pobreza 
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infantil.394 Dentre os seus principais atos, podemos citar a Lei de Assassinato, em 1965, que 

aboliu a pena de morte no Reino Unido, além da Lei de Ofensas Sexuais, em 1967, responsável 

por criminalizar determinadas ofensas homossexuais.395 

Vale pontuar que esses avanços sociais só foram possíveis devido a conjuntura do 

Reino Unido pós-Segunda Guerra Mundial, e para compreendê-los é necessário entender como 

se configurou o papel do Reino Unido nessa guerra e quais as suas principais consequências.  

O Reino Unido, apesar de fazer parte dos Aliados (Estados Unidos, Reino Unido e União 

Soviética), lado vencedor do conflito, saiu com a economia abalada. Essa situação se instaurou, 

principalmente, por causa da batalha travada entre o Comando de Caça da Força Aérea Real 

(RAF), do Reino Unido, e a força aérea alemã nazista, a Luftwaffe.396 

Nessa batalha, os alemães utilizaram como uma de suas estratégias o ataque a navios 

de suprimentos militares e de alimentos, tendo em vista que devido ao grande povoamento das 

ilhas inglesas, era necessário a importação desses suprimentos.397 Contudo, com o 

desenvolvimento de um radar que era capaz de detectar a proximidade dos ataques inimigos, o 

Reino Unido conseguiu enfraquecer a poderosa Luftwaffe, que acabou desistindo da invasão.398 

Assim, com o fim da guerra a Grã-Bretanha havia investido grande parte dos seus 

recursos financeiros obtidos por meio de seus parceiros econômicos, além de ter uma economia 

voltada para a fabricação aeronáutica e uma escassez de indústrias essenciais como a de 

ferrovias ou minas de carvão.399 Ainda, devido a dívida já existente e a falta de matérias para 

exportar, o Reino Unido não possuía verbas para arcar com importações ou mesmo para custear 

alimentos.400 

Foi a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, com a rendição do Japão, 

que a Grã-Bretanha conseguiu um empréstimo com os Estados Unidos da América (EUA), 
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durante o governo do Presidente Harry S. Truman.401 Apesar disso, em 1947 a crise ainda não 

tinha sido superada, o que fez o país ter que retirar o apoio que ele dava a Grécia e a Turquia, 

só conseguindo um determinado alívio com o programa de ajuda financeira feita pelo EUA ao 

continente europeu, o chamado Plano Marshall.402 

Assim, o controle que a Grã-Bretanha possuía das suas colônias acabou sendo perdido, 

tendo em vista que sua situação econômica se tornou um dos grandes empecilhos para impedir 

o crescente movimento de independência em seus domínios, dando início ao processo de 

descolonização.403 Dentre as colônias que se tornaram independentes se tem a Índia em 1947, 

seguida de Birmânia e Celião, e o Gana, em 1957, chegando a somar mais de 20 territórios 

independentes em 1967. 404405406  

 

Figura 01 - Império Britânico, 1919 

 

Fonte: Euronews407 
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Figura 02 - Império Britânico, 1959 

 

Fonte: Euronews408 

 

Nesse cenário, uma das formas que o Reino Unido buscou para tentar manter as suas 

influências política, econômica e social na África durante o período do neocolonialismo409 foi 

por meio do auxílio do seu governo a apropriação de recursos minerais africanos pelas empresas 

inglesas, com a criação da Commonwealth of Nations.410411 Exemplo disso se deu com a 

Federação da Nigéria, que apesar de conquistar a sua independência da Inglaterra em 1960, a 

Rainha Elizabeth se manteve tanto como Chefe de Estado nominal, quanto como rainha da 

Nigéria, tendo sido questionada pelo povo Igbo de Biafra412 a atuação da Inglaterra no país, o 

que fez com que eles tentassem criar o Estado livre de Biafra.413 

Além disso, outra consequência decorrente do fim da Segunda Guerra Mundial, diante 

das atrocidades vivenciadas, foi a busca dos países pelo reconhecimento dos Direitos Humanos, 

prezando pelos direitos e liberdade básicas de cada um. Nesse sentido, o Reino Unido se tornou 

um dos membros fundadores das Nações Unidas, ocupando um assento permanente no 

Conselho de Segurança e sediando a primeira Assembleia Geral.414 Ainda, a Grã-Bretanha 
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também foi um dos membros fundadores da Organização do Tratado do Atlântico (OTAN), em 

1949, além de aderir a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), 1948.415 

Não obstante, junto aos demais integrantes do Conselho da Europa, o Reino Unido 

utilizou a DUDH para estabelecer a Convenção Europeia de Direitos Humanos, a qual ratificou 

em 1951.416 Outrossim, também estabeleceu, em 1965, a Lei das Relações Sociais, sua primeira 

legislação sobre a discriminação racial, e ratificou a Convenção Internacional para a Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação Racial.417  Ademais, foi nessa perspectiva de garantir os 

Direitos Humanos que surgiu no Reino Unido, não abarcando a Irlanda do Norte, o Movimento 

Anti-Apartheid (MAA), em 1960, cuja a finalidade era buscar o fim do regime de segregação 

racial denominado Apartheid.418 

Por sua vez, a Primeira Guerra Mundial, bem como a Revolução Industrial, tiveram 

impactos direto com relação a garantia dos direitos das mulheres, possibilitando que elas 

encontrassem empregos fora do âmbito doméstico, a exemplo da indústria, além de passarem a 

compor a vida política no país.419 Direitos que passaram a ser reforçados com as garantias 

anteriormente citadas e que foram somados a novos direitos, como a Lei do Aborto estabelecida 

em 1967, que legalizava o aborto no Reino Unido. 

Diante da trajetória do Reino Unido, mais uma vez nos comprometemos em buscar 

debater a garantia dos Direitos Humanos nos fazendo presente por meio do Sr. G. O. Roberts, 

Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, na Conferência de Teerã como chefe da 

delegação do Reino Unido.420 
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34 TANZÂNIA 

 

Antes de mais nada, no final do século XIX a Alemanha conquistou as regiões que 

hoje são a Tanzânia (menos Zanzibar) e as da África Oriental Alemã (GEA).421 O Conselho 

Supremo da Conferência de Paz de Paris de 1919 concedeu toda a GEA à Grã-Bretanha em 7 

de maio de 1919, devido às objeções árduas da Bélgica.422 Ademais, negociaram o acordo 

anglo-belga de 30 de maio de 1919 onde a Grã-Bretanha cedeu as províncias de Ruanda e 

Urundi, no noroeste da GEA, para a Bélgica. Em 10 de janeiro de 1920, a GEA foi transferida 

oficialmente para a Grã-Bretanha, Bélgica e Portugal.423 

 Também nessa data, "Tanganyika" se tornou o nome do território britânico.  Durante 

a Segunda Guerra Mundial, cerca de 100.000 pessoas de Tanganyika se juntaram às forças 

aliadas, tornando-se uma importante região de fornecimento de alimento durante esta guerra, e 

sua renda de exportação aumentou muito em comparação com os anos anteriores à guerra da 

Grande Depressão.424425 Na segunda guerra, os tanganikanos lutaram com rifles africanos do 

rei durante a campanha da África Oriental na Somália, e na Abissínia contra os italianos, em 

Madagascar contra os franceses Vichy durante a campanha de Madagascar e em Birmânia 

contra os japoneses durante a campanha de Birmânia.426  

Entre o povo Maasai, as tradições de travestis eram comuns e geralmente realizadas 

em rituais. Durante os rituais de iniciação, os jovens Maasai costumavam se vestir como 

mulheres e usar o surutya (brincos usados pelas mulheres para mostrar que são casados) e outras 

roupas femininas.427 

As relações lésbicas também eram comuns na sociedade suaíli. As lésbicas 

(conhecidas como msagaji ou msago) tinham papéis sociais, incluindo a realização de tarefas 

tipicamente associadas aos homens.428 O parceiro mais velho (mama) era tipicamente mais rico 

e de classe social mais alta. As mulheres que resistiram ao casamento e estavam interessadas 

em educação e carreiras foram percebidas como sendo mssagaji, independentemente de sua 
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orientação sexual real. Coletivamente, os homossexuais eram chamados mke-si-mume 

(literalmente mulher, não homem).429 

O povo suaíli tinha tradições de aceitação em relação à homossexualidade. Os 

homossexuais são conhecidos como “shoga” e historicamente tinham certos papéis sociais, 

como tocar bateria e tocar música em casamentos e outros festivais.430 A palavra shoga também 

foi usada pelas mulheres para se referir a "amigas". Com o tempo, os relacionamentos shoga se 

transformaram em relações econômicas, com os jovens mais pobres sendo pagos por homens 

mais ricos “basha” pelas relações sexuais. Socialmente, apenas os mashoga eram considerados 

"homossexuais", os mabasha costumavam ter uma esposa.431432 

Com isso, o direito humano relacionado à orientação sexual e identidade de gênero, 

antes da colonização, era parcialmente efetivado em vários grupos étnicos da Tanzânia 

modernos aceitavam a homossexualidade ou a viam com indiferença.433 

Dessa forma, será enviado para a Conferência de Teerã, R. S. Wambura, o Ministro 

Júnior e Segundo Vice-Presidente, como chefe da delegação da Tanzânia.434 A fim de buscar o 

comprometimento do debate com todos os países participantes, sobre a pauta dos Direitos 

Humanos, e principalmente, a efetivação deles nos países mais pobres como a Tanzânia.  
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35 TCHECOSLOVÁQUIA 

 

A Tchecoslováquia surgiu em 1918 após a Primeira Guerra Mundial, resultado da 

queda do Império Austro-Húngaro, tendo suas novas fronteiras determinadas na Conferência 

de Paz de Paris de 1919. O país sofreu bastante durante a Segunda Guerra Mundial, pois as 

investidas alemãs causaram sua separação em vários territórios, tendo a sua unificação ocorrido 

apenas ao final da guerra, com a ajuda principalmente da União Soviética.435 

Em 1946, o Partido Comunista da Tchecoslováquia venceu as eleições e assumiu 

grande parte dos ministérios disponíveis. As diferenças ideológicas entre os comunistas e os 

não comunistas no país aumentaram, porém, posteriormente os comunistas prevaleceram, 

tornando-se o único corpo político organizado no país. Seguindo com suas políticas de 

nacionalização da economia e estatização das terras agrícolas, em 1949, conselheiros soviéticos 

foram enviados a Tchecoslováquia com a finalidade de garantir que os ideais do Partido 

Comunista fossem implementados da maneira correta.436 

Iniciou-se também uma perseguição a membros das forças armadas que tivessem 

ideais ocidentalizados, regulando-se também a religião para que não fossem propagadas 

ideologias diferentes da comunista. A perseguição aos não comunistas prosseguiu a partir da 

acusação de que diversos membros do governo haveriam praticado atos de espionagem, crimes 

contra o Estado e da pressão exercida pelos conselheiros soviéticos sobre o Partido Comunista 

da Tchecoslováquia. A perseguição foi tamanha que resultou na execução de aproximadamente 

180 políticos, e na prisão de centenas de outras pessoas em campos de trabalho.437 

Além disso, as repressões e políticas de redistribuição de riqueza se intensificaram, e 

em 1957, com a morte do então presidente Antonín Zápotocký, o secretário do Partido 

Comunista da Tchecoslováquia, Antonín Novotný, fundiu o secretariado do partido com a 

presidência do país. Posteriormente, a administração de Novotný viria a enfrentar diversos 

problemas de estagnação econômica e falta de alimentos devido à baixa produção nas terras 

coletivizadas, o que levou a uma alta insatisfação popular, especialmente nas gerações mais 

novas.438 

A década de 60 foi marcada por protestos e insatisfação popular dos estudantes e da 

classe intelectual, que estavam cansados da censura e não queriam se conformar com os moldes 
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estabelecidos pelo governo comunista para a escrita. Até que, em 1967, Novotný renunciou ao 

cargo e foi sucedido por Alexander Dubček, que assumiu o cargo como um chefe reformista e 

o sucedeu dando início a diversas mudanças e reformas no país durante o ano de 1968 que 

prometem conceder mais liberdades e democracia aos cidadãos tchecoslovacos.439 

Finalmente, a Tchecoslováquia enviará a Conferência de Teerã o professor de direito 

internacional Rudolf Bystrický.440 É esperado que o professor siga fielmente a recém formada 

aliança do governo com os intelectuais tchecoslovacos e seguindo os princípios da social 

democracia que tenta ser estabelecida no país, bem como as liberdades civis e direitos 

individuais de cada cidadão sejam respeitados. 
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36 TURQUIA 

 

A partir da segunda metade do século XVIII, o Império Otomano na Turquia começou 

a declinar, pois enfrentou desafios ao se defender de invasões e ocupações estrangeiras. Em 

resposta a essas ameaças, o Império iniciou um período de reforma interna, iniciada em 1839 e 

terminado em 1976, ficou conhecida como Tanzimat441, que conseguiu fortalecer 

significativamente o estado central otomano, apesar de sua precária posição na geopolítica 

internacional.  

Os esforços do democrata e estadista otomano Midhat Pasha durante o final da era 

Tanzimat lideraram o movimento constitucional otomano de 1876, que introduziu a Primeira 

Era Constitucional, mas esses esforços se mostraram inadequados na maioria dos campos e 

falharam em impedir a dissolução do império.442 Logo, o declínio do Império, levou a um 

aumento do sentimento nacionalista de seus súditos, levando ao aumento das tensões étnicas 

que ocasionalmente explodiram em violência, como os massacres de armênios nos Hamidianos, 

ocorrido entre 1894 e 1896.443 Além do que, as vítimas variaram entre 80.000 a 300.000, 

embora visassem principalmente os armênios, eles se transformaram em pogroms anticristãos 

indiscriminados em alguns casos, como o massacre de Diyarbekir, onde, pelo menos segundo 

uma fonte contemporânea, até 25.000 assírios também foram mortos.444445  

A posteriori, o direito à vida, durante a Primeira Guerra Mundial, foi extremamente 

rompido com a dizimação de grande parte de um povo. Os armênios do Império Otomano foram 

deportados para a Síria. Como resultado, cerca de 800.000 a 1.500.000 armênios foram 

mortos.446447 
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A ocupação de Istambul (1918) e Izmir (1919) pelos Aliados após a Primeira Guerra 

Mundial levou ao estabelecimento do Estado Turco. Sob a liderança de Mustafa Kemal Pasha, 

a Guerra da Independência da Turquia (1919-1923) foi travada com o objetivo de revogar o 

Tratado de Sèvres (1920).  Em 18 de setembro de 1922, os exércitos grego, armênio e francês 

foram expulsos e o governo provisório turco em Ancara, que se autodeclarou o governo legítimo 

do país em 23 de abril de 1920, começou a formalizar a transição legal do antigo Império 

Otomano no novo sistema político republicano.448 A Convenção de Lausanne em 1932, 

estipulou um intercâmbio populacional entre a Grécia e a Turquia, pelo qual 1,1 milhão de 

gregos deixaram a Turquia para a Grécia em troca de 380.000 muçulmanos transferidos da 

Grécia para a Turquia.449 

A princípio, os direitos das mulheres, durante o declínio do Império Otomano, foram 

fortemente concretizados com a inserção do feminismo formado por mulheres instruídas nas 

elites de Istambul. As primeiras feministas publicaram revistas femininas em diferentes idiomas 

e estabeleceram diferentes organizações dedicadas ao avanço das mulheres.450 Com as reformas 

da Tanzimat, o movimento das mulheres otomanas começou a exigir mais direitos.451 A 

sociedade lutou para o aumento do acesso das mulheres à educação e ao trabalho remunerado, 

para abolir a poligamia e o pese, um véu islâmico.  

Logo após a fundação da República Turca em 1923, o movimento feminista 

gradualmente se tornou parte dos esforços de modernização. A poligamia foi proibida, os 

direitos de divórcio e herança foram iguais.452 Na década de 1930, a Turquia concedeu plenos 

direitos políticos às mulheres, incluindo o direito de eleger e ser eleito localmente (em 1930) e 

em todo o país (em 1934).453 No entanto, ainda havia uma grande discrepância entre os direitos 

formais e a posição social das mulheres, tribunais de família, foram instituídas leis trabalhistas 

                                                
448 HEPER, Metin; BILGE, Nur. Historical Dictionary of Turkey. Disponível em: 

https://books.google.com.br/books?id=mKoanep9aBEC&pg=PA317&lpg=PA317&dq=18+september+1922+tur

key&redir_esc=y&hl=pt-BR#v=onepage&q=18%20september%201922%20turkey&f=false. Acesso em: 04 

maio 2020. 
449 CLOGG, Richard. A Concise History of Greece. Disponível em: 

https://books.google.com.br/books?id=H5pyUIY4THYC&printsec=frontcover&hl=pt-

BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. Acesso em: 04 maio 2020. 
450 BINDER, Charlotte; RICHMAN, Natalie. Feminist Movements in Turkey. Disponível em: 
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maio 2020. 
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Membership. Disponível em: http://sam.gov.tr/wp-content/uploads/2012/02/ZuhalYesilyurtGunduz2.pdf. Acesso 

em: 04 maio 2020. 
452 YESILYURT, Zuhal. The Women’s Movement in Turkey: From Tanzimat towards European Union 

Membership. Disponível em: http://sam.gov.tr/wp-content/uploads/2012/02/ZuhalYesilyurtGunduz2.pdf. Acesso 

em: 04 maio 2020. 
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para proibir o sexismo e foram criados programas para educar contra a violência doméstica e 

melhorar o acesso à educação de meninas.454 

Destarte, para representar a Turquia foi enviado o Embaixador e Conselheiro Sênior 

do Alinistere des Affaiares estrangeiro, como chefe da delegação.455 Com o objetivo de 

representar da melhor forma o nosso país, e garantir que outras formas de colonialismo não 

adentrem em seu território novamente.             
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37 UGANDA 

 

No período pré-colonial, na década de 1890, os comerciantes árabes chegaram na 

Uganda. Seguidos pelos britânicos que procuravam fonte de renda no Nilo, e antecedidos por 

missionários anglicanos britânicos em 1877 e missionários católicos franceses em 1979.456 No 

que diz respeito à colonização na Uganda, o país foi protetorado britânico de 1894 a 1962. O 

status de protetorado teve consequências significativas diferentes para Uganda do que se a 

região tivesse se tornado uma colônia, na medida em que Uganda mantinha um grau de 

autogoverno que, de outra forma, seria limitado sob uma administração colonial completa.457  

Ademais, desde 1886, houve uma série de conflitos entre muçulmanos e cristãos, 

posteriormente, em 1890, entre protestantes ingleses e católicos franceses.458 É válido afirmar 

que os interesses britânicos foram extremos para proteger a rota comercial do Nilo, levando a 

anexação do reino subnacional da Uganda, a Buganda, e territórios adjacentes para criar o 

protetorado em 1894.459 

O acordo de Uganda de 1900 formalizou a relação entre o Reino de Buganda e o 

protetorado britânico de Uganda, solidificou o poder dos chefes em grande parte protestantes 

“Bakungu”, e por décadas eles foram os preferidos por causa de suas habilidades políticas, 

cristianismo, relações amistosas com os britânicos, capacidade de arrecadar impostos e a 

proximidade de Entebe (capital de Uganda) à capital de Buganda.460A Companhia Imperial 

Britânica da África Oriental, em 1893, transferiu seus direitos administrativos de território 

constituído principalmente pelo Reino de Buganda ao governo britânico.461  

A preocupação britânica era financeira. Os chefes estavam mais interessados em 

preservar Buganda como uma entidade autônoma, continuando a linha real dos “kabakas” e 

assegurando a posse da terra privada para si e seus apoiadores. Seguiram-se duras negociações, 
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mas os chefes acabaram com tudo o que queriam, incluindo metade de toda a terra em Buganda. 

A metade deixada para os britânicos como "Terra da Coroa" foi mais tarde encontrada em 

grande parte por pântanos e matagais.462 

No tocante de direito à sexualidade, no maior grupo étnico, nativos de Uganda, os 

Baganda, a homossexualidade era tratada com indiferença. Outrossim, um grupo étnico que 

vive no centro de Uganda, o povo Lango, acredita que os indivíduos mudoko dako formavam 

um “terceira gênero” ao lado de homens e mulheres.463 Os mudoko era homens afeminados, e 

tratados como mulheres pela sociedade Langi, e podendo se casar com outros homens sem 

sanções sociais.464 A homossexualidade também foi aceita pelos povos Teso, Bahima, Banyoro 

e Karamojong. 

Finalmente, será enviado o G.V. Kanyeihamba, Assessor Jurídico da Universidade 

Makerere, como chefe da delegação da Uganda.465 É esperado, que seja aplicado todo 

conhecimento do Direito buscando sempre agir com a lei, e na esperança de buscar a real 

efetivação dos Direitos Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
462 ADYANGA, Onek C.. Modes of British Imperial Control of Africa: a Case Study of Uganda, c.1890-1990. 

Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-

BR&lr=&id=tgMrBwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP6&dq=uganda+and+british&ots=JUs2PeU4wz&sig=qn00uhwb

I53WZfiPfItBoYWv4b4#v=onepage&q=uganda%20and%20british&f=false. Acesso em: 05 maio 2020. 
463 TAMALE, Silvia. Out of the Closet: Unveiling Sexuality Discourses in Uganda. Disponível em: 

http://www.awdflibrary.org/bitstream/handle/123456789/361/13%20Tamale_OutoftheCloset_FemAfrica.pdf?se

quence=2&isAllowed=y. Acesso em: 05 maio 2020. 
464 Ibidem. 
465 UNITED NATIONS. Final act of the international conference of human rights. Disponível em: 

https://legal.un.org/avl/pdf/ha/fatchr/Final_Act_of_TehranConf.pdf. Acesso em: 06 maio 2020. 



 

 
102 

38 UNIÃO SOVIÉTICA 

 

A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) surgiu após a Revolução Russa 

que se iniciou em 1917 e terminou em 1922 com a sua formação, transformando o país em uma 

nação comunista depois de séculos de opressão da burguesia e do império Russo. A revolução 

teve como resultado a vitória dos bolcheviques e a ascensão de Vladmir Lenin, seu principal 

líder ao poder, o país passou a ser o maior território do mundo. Nele estão reunidas diversas 

nacionalidades em um regime comunista pautado na estatização das terras agrícolas, 

centralização da economia em torno do Estado e num regime autoritário controlado pelo Partido 

Comunista.466 

A URSS se tornou ao longo dos anos uma grande potência mundial, competindo com 

os outros países capitalistas por suas ideologias contrastantes. O país foi uma das principais 

entidades na Segunda Guerra Mundial, pois desempenhou um papel fundamental na derrota da 

Alemanha Nazista, compondo parte dos Aliados juntamente aos EUA, Reino Unido e França. 

Logo após a guerra, iniciou-se um plano para espalhar a ideologia comunista pelo mundo, o 

que entrava em contraste com o plano semelhante dos Estados Unidos para os ideais capitalistas, 

criando uma tensão entre as duas potências. Esse período ficou conhecido como Guerra Fria, e 

seu acontecimento mais marcante foi a Crise dos Mísseis em Cuba ocorrida em 1962, nesse 

evento, a URSS enviou a Cuba mísseis nucleares o que resultou em 13 dias de grandes tensões 

entre o lado soviético e os EUA, pela proximidade de Cuba.467 Foi o mais próximo de um novo 

confronto armado que se chegou até então.468 

No âmbito dos direitos humanos a União Soviética tem uma visão diferente, em se 

tratando da DUDH de um documento, na sua visão, ocidentalizado, a URSS obtém bastante 

sucesso na garantia de direitos coletivos como: emprego garantido, saúde gratuita, comidas 

básicas acessíveis e educação.469 

Todos esses direitos provêm do Estado, que exerce um importante papel no modelo 

comunista e monopartidário soviético, no entanto, é possível observar que traços autoritários 
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nesse governo devido a ocorrência de censura ideológica na cultura, arte e educação. Pela noção 

de comunidade, ocorre que direitos e garantias individuais são muitas vezes deixados de lado.470 

No que concerne os direitos das mulheres, durante a URSS se pode verificar uma 

mudança significativa em relação ao governo Tzarista. Houve grande emancipação das 

mulheres no sentido político e econômico e seus direitos políticos agora são iguais aos dos 

homens, não sendo mais obrigadas a se submeterem a figura de pai e marido, integrando agora 

parte da força produtiva e uma parte importante do socialismo soviético.471 

A delegação representando a União Soviética na Conferência de Teerã é composta 

pelo Professor V. M. Tchikvadze, um intelectual da URSS enviado por seu vasto conhecimento 

em direito e ciências políticas.472 É esperado que a delegação defenda os interesses da nação 

que são os de preservar a sua soberania e frear o avanço do neocolonialismo norte-americano 

nos menores países. 
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39 VENEZUELA 

 

A participação venezuelana na Segunda Guerra Mundial possuiu um caráter 

turbulento, pelo fato de gerar mudanças drásticas na economia e mudanças que marcaram a 

sociedade. No ano de 1939, ela detinha o status de maior exportadora de petróleo do mundo, 

sendo posteriormente também uma das mais beneficiadas com o programa Lend-Lease, 

consistindo no fornecimento por parte dos Estados Unidos da América de materiais que iam 

desde alimentação básica até o fornecimento de materiais bélicos, por exemplo.473 

Sua postura permaneceu neutra durante boa parte do conflito, declarando 

expressamente seu apoio aos Aliados e consequentemente guerra ao Eixo, alguns meses antes 

do conflito ser finalizado. É importante destacar que havia um interesse de ambos os lados do 

conflito em ter o apoio venezuelano, pelo fato de que ela detinha uma vasta reserva de petróleo, 

isto é, por ser um matéria-prima essencial para inúmeras fabricações, era natural que houvessem 

interesses dessa natureza.474 

Ainda assim, no que tange sua estrutura governamental, em outubro de 1945 a 

Venezuela sofreu um golpe de Estado que culminou na derrubada do então presidente Isaías 

Medina. Tal articulação adveio de um somatório de forças de uma rebelião militar junta ao 

movimento popular liderado pela Ação Democrática. O período após o golpe ficou conhecido 

como El Trienio Adeco, justamente por ficar como um período de três anos de governo, 

responsável pela realização das primeiras eleições no país.475 

Destarte, é importante destacar o acesso ao voto por parte da população feminina 

venezuelana, sendo concedido com a promulgação da Constituição de 1947. Havia uma atuação 

ostensiva do movimento feminista venezuelano na luta pela concessão do direito ao voto desde 

meados dos anos 30 e 40, mas somente no referido ano que obtiveram de fato tal direito.476 

Além disso, houve também uma participação marcante destas na formação de guerrilhas, não 

obtendo uma participação tão forte devido a impedimentos causados pela dominação masculina 

nos grupos combatentes.477 
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Outrossim, a questão do neocolonialismo na Venezuela deve ser enxergada sob a ótica 

dos conflitos existentes durante o período da Guerra Fria, tendo como início as investidas dos 

movimentos sociais na América Latina a partir dos anos 50. Objetivando desafiar a estrutura 

imperativa que restara do sistema colonial, diante disso, os estadunidenses observavam tal 

articulação como uma tentativa de aliança com a URSS.478 

Ademais, também havia o medo de que os demais países latino-americanos, além da 

Venezuela, repetissem o exemplo da Revolução Cubana ocorrida de 1953 até 1959, que após 

esta, expulsou toda a influência ocidental de seu território. Para que não ocorresse isso, os EUA 

atuaram de maneira incisiva fomentando pequenos conflitos que acabaram por desestabilizar 

toda a estrutura interna do país, especialmente o conflito interno na Guatemala ocorrido em 

1960, consistindo numa luta armada de rebeldes de esquerda contra o governo de direita.479 

Portanto, é cristalina a luta venezuelana para tentar se esquivar da influência 

estadunidense no tocante as práticas neocoloniais, bem como da opressão externa sofrida. 

Ademais, há também a questão de que essa luta tem origem no fato dos norte-americanos 

visarem a dominação do petróleo no território Venezuelano, fato este que anteriormente gerou 

uma aliança entre os dois países, mas com a tentativa de emancipação, acabou por gerar 

conflitos. 
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40 CONCLUSÃO 

 

O mundo encontra-se em constantes mudanças, sofrendo variações culturais, 

ideológicas, filosóficas e políticas. Dessa forma, para entendermos tais modificações o presente 

documento aborda as perspectivas referentes as nações que se farão presentes na Conferência 

de Teerã de 1968. Assim, essa análise foi feita à luz dos processos de colonização, exploração, 

surgimento dos Direitos Humanos e suas possíveis violações no marco de 20 anos após a 

DUDH, além do apartheid, dos direitos das mulheres e do neocolonialismo latino-americano. 

Nessa perspectiva, inicialmente, foi necessário retratar o processo de colonização, seja 

como nação colonizadora ou colonizada, dos países descritos nesse documento. Nesse ínterim, 

demonstrou-se como ocorreu todo o processo de exploração econômica e humana nas colônias, 

seja esta indígena ou negra, analisando os ônus e bônus para os povos colonizados. Além disso, 

posteriormente, é possível perceber a evolução histórica dos países, tratando sobre alguns 

conflitos rumo a independência, bem como o fim de processos de escravidão em algumas terras. 

Destarte, perscrutou-se sobre o desenvolvimento sócio-político dos Estados, levando 

em consideração, principalmente, o modo de marginalização social da população negra e 

indígena, averiguando-se as consequências sociais ainda presentes em diversas nações 

colonizadas, como o surgimento de favelas e a falta de acesso a recursos por esta parcela da 

sociedade. Ademais, averiguou-se os diferentes segmentos vigentes da discriminação racial, 

constatando-se na maioria deles origem histórica. 

Nesse diapasão, o presente estudo examinou os principais desfechos da Segunda 

Guerra Mundial nas nações citadas, entre eles o reflexo da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos no mundo. Assim, observou-se a necessidade de debates acerca da aplicação de tais 

direitos, prioritariamente, em territórios signatários da DUDH, sem deixar de analisar também, 

como garantir a eficácia de tais direitos em Estados que não os reconhecem. Dessa forma, vê-

se a imprescindibilidade da discussão na Conferência de Teerã a respeito dos 20 anos da 

existência formal dos Direitos Humanos. 

Por fim, vale salientar que este material também traz analises que possibilitam a 

compreensão com relação a evolução dos direitos das mulheres, desde o direito à vida, a 

liberdade, a educação, até o direito ao voto, sem esquecer da liberdade sexual já garantida em 

alguns países. Além disso, analisou-se o chamado papel social da mulher e suas repercussões 

na subjugação do gênero, considerando também a possível flexibilização desse papel.  

Tendo isso em mente, insta-se um maior aprofundamento sobre os temas aqui tratados, 

a fim de proporcionar melhores debates e argumentações sobre os assuntos anteriormente 
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expostos, que até o presente momento continuam de extrema relevância apesar do recorte 

histórico adotado no comitê. 
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