
O País  

A República Popular do Bangladesh é uma República 
Parlamentar situada no sul da Ásia. A sua capital é Daca, 
localizada na região central do Estado. A sua população era 
de aproximadamente 156 milhões de habitantes em 2016, 
sendo o 9º mais populoso do mundo. A língua oficial do 
país é o bengali e Bangladesh possui 89.1% de sua popula-
ção seguidores da religião islâmica, seguido por 10% de hin-
duístas e uma minoria com outras religiões, como as cristãs, 
por exemplo. A economia do país é voltada para a 
agricultura e também há uma ênfase no setor de serviços. 
Há anos o crescimento de sua economia vem apresentando 
números positivos, apesar da realidade de algumas décadas 
atrás que foram marcadas por instabilidade política e 
outros problemas. Desde a metade da década de 1970, o 
país foi governado por militares devido a vários golpes. 
Somente no ano de 2008 houve a instauração da 
democracia e eleições foram feitas.  Bangladesh faz parte 
da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (UNESCO), Alto Comissariado das 
Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e outras 
organizações internacionais. 

O CDH e o Estado  

O Estado do Bangladesh apresentou nos últimos anos 
alguns problemas, de acordo com o CDH e outros órgãos, 
no que se refere aos direitos humanos, como a tortura, 
embora proibida pela lei maior do país, abuso de forças de 
segurança do Estado e detenções arbitrárias. Além disso, as 
autoridades são acusadas de violar o direito à privacidade 
dos cidadãos. Em alguns setores, muitas crianças – 
principalmente do sexo feminino -  são obrigadas a exercer 
o trabalho informal. Existem relatos de jornalistas 
censurados por críticas ao governo. A República Popular do 
Bangladesh possui um assento no CDH até o ano de 2019. 

 

 

Práticas tradicionais que ferem os direitos das crianças 

No país, o casamento de crianças e adolescentes é um 
problema enfrentado. É o país asiático com a maior 
porcentagem de casos reportados. O governo, por sua vez, 
argumenta que está trabalhando para que esta prática seja 
extinta. De acordo com a lei do país, a idade mínima para 
casamentos é de 18 anos, não havendo exceções, ou seja, 
independentemente de que essa prática esteja inserida na 
cultura. As meninas, em geral, enfrentam discriminação por 
seu sexo, identidade e status socioeconômico. No que se 
refere à educação de crianças do sexo feminino, o Estado 
incentiva a inserção de meninas, através de subsídios para 
os pais. 
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