
O País  

A República da Albânia está situada na região sudeste do 
continente europeu. A capital do país é a cidade de Tirana. 
O seu governo é Parlamentarista, tem o presidente como 
chefe de Estado e um chefe de governo, o primeiro min-
istro. O seu território é limitado pelo mar Adriático ao oes-
te, pela Macedônia ao leste, pela Grécia ao sul e Montene-
gro e Kosovo ao norte. Sua população é de aproximad-
amente 3.03 milhões de habitantes. A língua oficial do país 
é o albanês A história do país é marcada pelo sucesso da 
independência do Império Otomano, no início do século 
XX, mas logo depois foi conquistada e ocupada pela Itália e 
Alemanha, respectivamente, no período da Segunda 
Grande Guerra. Depois disso, em 1944, representantes par-
tidários comunistas assumiram o poder e, por muitos anos, 
a Albânia possuía um regime comunista marcado pela 
xenofobia. Somente na década de 1990 o país se es-
tabeleceu como uma democracia. A Albânia faz parte de 
organizações internacionais como a Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a ciência e a Cultura 
(UNESCO) e Organização Mundial do Comércio (OMC). 

 

O CDH e o Estado 

Os maiores problemas de direitos humanos encontrados na 
Albânia, segundo o CDH e outras organizações internacio-
nais, se referem à violência doméstica, discriminação con-
tra mulheres e corrupção. O país também é considerado 
um destino para o tráfico sexual e exploração de trabalho. 
Dentre as vítimas dos últimos problemas citados, são des-
tacadas as crianças. A constituição albanesa dá aos indiví-
duos liberdade de imprensa, e também de expressão. A lei 
também proíbe ações que prejudicam a dignidade humana, 
como a tortura e outros tipos de violência por parte de au-
toridades, mas, somente em 2015, cerca de 150 denúncias 
foram feitas contra as forças de coerção do governo. A Al-
bânia terá um assento com direito a voto no CDH até o ano 
de 2017. 

Práticas Tradicionais que ferem os direitos das crianças 

O país ainda enfrenta o problema de casamentos precoces 
e forçados em algumas partes do país. Apesar do Estado e 
suas leis afirmarem a igualdade de direito para os homens e 
mulheres, na prática elas estão, em sua maioria, subrepre-
sentdas em vários contextos. Há também discriminação 
social baseada em valores tradicionais, os quais consideram 
as mulheres como subordinadas aos homens, desde a in-
fância. 
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