
O País 
 
 A Alemanha ou República Federal da Alemanha é um país 
situado na Europa Central, cuja capital é Berlim. Faz 
fronteira com Polônia, Países Baixos, Dinamarca, França, 
Bélgica, entre outros. Possui uma população de 
aproximadamente 81,41 milhões de habitantes e é o 
terceiro maior acionista do Banco Mundial. O PIB alemão é 
aproximadamente $ 3,3558 trilhões. Sua economia é a 
maior da Europa e está voltada principalmente exportação 
de produtos altamente tecnológicos, especialmente 
automóveis, máquinas, produtos químicos e tecnologia em 
energia eólica e solar. A Alemanha é um país republicano 
constitucionalista democrático. O país faz parte das Nações 
Unidas (ONU), da Organização do Tratado do Atlântico 
Norte (OTAN), da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), da Organização para Segurança e Cooperação na 
Europa (OSCE), da União Europeia e vários outros. 
 
O CDH e o Estado 
 
 A Alemanha é marcada por uma política fortemente ligada 
ao cumprimento dos direitos humanos. O país proíbe, por 
lei, práticas discriminatórias, inclusive contra 
homossexuais, que possuem direito de adoção. Além disso, 
o Estado é contrário à pena de morte, empenha-se na 
liberdade religiosa, na garantia de acesso à água potável, 
moradia e saneamento. A mutilação genital feminina é 
inexistente na Alemanha, mas devido aos imigrantes 
refugiados que chegaram ao país, alguns casos começaram 
a surgir. O país já foi diversas vezes membro do Conselho 
de Direitos Humanos da ONU. 

 
 
 
 
 
 
 

Práticas Tradicionais que ferem os direitos das crianças 

O país foi pioneiro na ratificação do Protocolo Adicional à 
Convenção sobre os Direitos da Criança, que permite a 
denúncia de casos individualmente. Está entre os países 
com menor taxa de mortalidade entre os menores de 
quinze anos. Entretanto, não há monitoramento de 
denúncias das próprias crianças por parte do governo 
alemão. Além disso, os números de mutilação genital 
feminina, casamento infantil e abuso sexual de crianças 
têm aumentado no país devido ao fluxo de imigrantes 
refugiados. 
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