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INFORMAÇÕES                                                POR CDH 2018  

O País 

Chamada, oficialmente, de República Federal da Alemanha, a 
Alemanha é a primeira economia da Europa e a quarta economia 
mundial. O país tem se destacado como referência mundial na 
recepção de refugiados. Tem cerca de 81 milhões de habitantes, se 
localiza na Europa e faz fronteira com a Holanda, Polônia, Dinamarca, 
França, Bélgica, Áustria, República Tcheca, Luxemburgo e Suíça. Seu 
PIB nominal é de cerca de 3,5 trilhões de dólares e o seu IDH é 
bastante elevado de 0,926.  Tem um governo parlamentarista com 
um presidente que é o chefe de governo e um primeiro ministro que é 
o representante internacional do país. Além do Conselho de Direitos 
Humanos, a Alemanha participa de outras Organizações 
Internacionais como a Organização Internacional de Polícia Criminal 
(Interpol), Organização do Tratado Atlântico Norte (OTAN), 
Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o 
Desenvolvimento (UNCTAD), Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e a Cultura (UNESCO) e Organização Mundial da 
Saúde (OMS).  

A Mutilação Genital Feminina 

A taxa estimada de mutilação genital feminina (MGF) na Alemanha é 
de 19 mil vítimas. Além dessas, cerca de 4000 meninas e mulheres 
estão em risco de passar pela MGF no país. As vítimas do 
procedimento na Alemanha, são, normalmente, filhas de migrantes 
vindas principalmente da África, que tendem a perpetuar a tradição 
de seus países de origem. Em 2008 foi desenvolvido um Plano de 
Ação Nacional Alemão, no âmbito do Projeto Daphne: 
“Desenvolvendo Planos de Ação Nacional sobre a MGF na União 
Europeia”. No entanto, não há legislação específica para a mutilação 
genital feminina. O princípio da extraterritorialidade é aplicável, 
fazendo com que a MGF seja punível, mesmo se cometida fora do 
país. Em 2011, uma emenda ao Código Penal foi proposta com o 
objetivo de incluir uma legislação específica para a MGF, mas ainda 
não entrou em vigor. A Alemanha ratificou várias convenções 
internacionais condenando a mutilação genital feminina incluindo a 
Declaração Universal de Direitos Humanos, a Convenção para a 
Eliminação de todas as formas de discriminação contra mulheres, 
entre outros. Muitas organizações da sociedade civil, entre outros 
atores, lidam com a MGF em suas atividades. Uma rede de 24 
organizações  

organizações alemãs juntou forças para lutar contra a 
MGF em todo o mundo. 

Direitos Humanos  

O extremismo da direita e a xenofobia continua sendo o 
problema de direitos humanos mais significativo, 
juntamente com a discriminação de minorias e religiosa, 
principalmente contra judeus e muçulmanos. Alguns 
policiais cometem abusos de direitos humanos contra 
migrantes e refugiados. Além disso, o governo limitou a 
liberdade de discurso, imprensa e associação de grupos 
neonazistas e considerados extremistas ou ameaças a 
constituição. Outros problemas que enfrenta são com as 
acomodações de emergência para migrantes e pessoas 
que buscam asilo que estão superlotadas e as autoridades 
reduziram seus benefícios e aumentaram as restrições 
empregatícias para pessoas que vêm de países “seguros” 
buscando asilo. Apesar disso, a Alemanha é o país que 
mais assina acordos e tratados em nome dos direitos 
humanos. 

 

 



 

 


