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INFORMAÇÕES                                                POR CDH 2018  

O País 

A República Argentina é um país situado no Sul da América do Sul, 
na fronteira com o Oceano Atlântico, entre o Chile e o Uruguai.  Sua 
capital é Buenos Aires. O país é o oitavo maior do mundo em 
área total. Ele tem sido principalmente um país de 
imigração na maior parte de sua história, acolhendo os imigrantes 
europeus após sua independência no século XIX e atraindo 
especialmente grandes números de espanhóis e italianos, 
possuindo, portanto, uma cultura e etnia diversificada como a 
europeia, dos índios nativos e africanos. Tem como forma de governo 
uma república presidencialista, contando com uma 
população de cerca de 43.886.748 de pessoas, com um PIB, per 
capita, de US $ 20.200. Seu IDH é de 0,827, muito elevado. A 
Argentina participa de várias organizações internacionais como a 
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO), Organização Mundial do Comércio (OMC) e Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 

A Mutilação Genital Feminina 

A Constituição Argentina e a lei preveem a igualdade de tratamento 
para todos os cidadãos e a lei prevê penas de prisão até 3 anos por 
discriminação baseada na raça, religião, nacionalidade, ideologia, 
opinião política, sexo, posição económica, classe social ou 
características físicas. Quando se trata da mulher, a violência 
doméstica e o assédio sexual contra as mulheres são amplamente 
reconhecidos como sérios problemas sociais. Instituições públicas e 
privadas oferecem programas de prevenção e oferecem apoio e 
tratamento para as mulheres que foram vítimas de abuso, mas a 
habitação transitória é quase inexistente. As ONGs que trabalham na 
área dos direitos das mulheres enfatizam que muitas vezes as 
mulheres não têm um entendimento completo dos seus direitos. As 
mulheres carecem de informações sobre o que constitui assédio 
sexual, o que pode ser considerado estupro ou quando o abuso físico 
e emocional é considerado um crime punível, e apesar das proibições 
legais, as mulheres enfrentam, também, problemas com a 
discriminação econômica ocupando um número desproporcional de 
empregos com baixos salários. Muitas vezes são pagas menos do que 
os homens por trabalho equivalente, mesmo que isso seja proibido  

 

explicitamente pela lei. A mutilação genital feminina 
(MGF) entra como crime de violência contra a mulher e a 
criança, e não é permitida a sua realização no país. 

Direitos Humanos 

A Argentina possui um sistema de direito civil baseado 
nos sistemas jurídicos da Europa Ocidental, assim como 
uma constituição consolidada que protege os direitos 
humanos, gozando, também, de um sólido debate 
público. No entanto, algumas leis existentes e propostas 
ameaçam a livre expressão, infringindo o que é indicado 
pelos Direitos Humanos: as condições prisionais são 
deploráveis; a polícia às vezes usa força excessiva contra 
manifestantes; a violência contra as mulheres é 
endêmica; o acesso a serviços de reprodução está em 
perigo; e os povos indígenas não gozam dos direitos que 
lhes são conferidos pela lei.  A Argentina continua a fazer 
progressos significativos em relação aos direitos das 
lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros (LGBT) e a 
perseguir funcionários por abusos cometidos durante a 
"Guerra Suja" (1976-1983), embora os julgamentos 
tenham sofrido atrasos. Apesar de alguns aspectos 
negativos, a Argentina continua por ser um exemplo de 
justiça na América Latina, quando se trata de Direitos 
Humanos. 

 



 

 


