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O País 

O Reino da Bélgica é um país localizado na Europa que faz fronteira 
com a França, Alemanha, Luxemburgo e Holanda. Tem uma 
população de cerca de 11 milhões de pessoas e uma área de 30 528 
km². O PIB da Bélgica é de aproximadamente 528 bilhões de dólares 
e o seu IDH, de 0,896, é muito elevado. O país, independente da 
Holanda e ocupado pela Alemanha durante as duas Grande Guerras, 
prosperou na última metade do século para um Estado moderno e 
tecnologicamente avançado. Tem como forma de governo uma 
monarquia constitucional. Sua economia é moderna, aberta e 
baseada em empresas privadas. Além do Conselho de Direitos 
Humanos, a Bélgica participa de outras Organizações Internacionais 
como a Organização Mundial da Saúde (OMS), Organização Mundial 
do Comércio (OMC), Organização do Tratado Atlântico Norte 
(OTAN) e Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 
Cultura (UNESCO). 

A Mutilação Genital Feminina 

A taxa estimada de mutilação genital feminina na Bélgica é de quase 
7 mil vítimas. Além dessas, cerca de 2 mil meninas e mulheres estão 
em risco de passar pela MGF no país. As vítimas do procedimento na 
Bélgica, são, normalmente, filhas de migrantes vindas 
principalmente da África, que tendem a perpetuar a tradição de seus 
países de origem. Existe uma legislação específica para a mutilação 
genital feminina no país adotada em 2001. O artigo 409 do Código 
Penal proíbe todas as formas de MGF. Participar, facilitar e tentar 
realizar a MGF são crimes no país. Cometer o crime contra uma 
mulher menor de idade é considerada uma circunstância agravante 
que pode aumentar a pena. O princípio da extraterritorialidade é 
aplicável, fazendo o procedimento punível mesmo se for cometido 
fora do país. O Plano de Ação Nacional sobre a Violência Doméstica 
2010-2014 contém um conjunto de medidas detalhadas direcionadas 
a enfrentar o problema na Bélgica. Este tem como objetivo aumentar 
o conhecimento do fenômeno no país para que os profissionais da 
saúde estejam melhor preparados para a proteção das vítimas e para 
um trabalho de prevenção mais eficaz. A Bélgica 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. Várias organizações trabalham com a MGF 
na Bélgica, tanto a nível federal como  

na Bélgica, tanto a nível federal como regional, sendo que 
três atores (organizações da sociedade civil) têm como 
seu principal foco a mutilação genital feminina. 

Direitos Humanos  

A discriminação contra minorias, principalmente por raça 
e religião é um dos principais problemas de direitos 
humanos da Bélgica. Estes prejudicam na busca por 
empregos, habitação e são empecilhos nas interações 
sociais. Mulheres muçulmanas, em grande maioria, lidam 
com preconceitos por causa de suas restrições de 
vestimenta em empregos do setor público e privado, 
escolas e espaços públicos. Além disso, existem 
problemas com prisões superlotadas, violência contra 
mulheres, lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros e 
tráfico de pessoas. Apesar disso, o país é considerado um 
dos mais respeitosos no quesito direitos humanos no 
âmbito mundial e é um dos fundadores da Convenção dos 
Direitos Humanos da Europa. Ademais, foi o segundo país 
a reconhecer o casamento entre pessoas do mesmo sexo 
e é um dos países menos corruptos no mundo. 

 



 

 


