
O País  

A Bélgica é um país localizado na Europa ocidental, limitado 
pelo Mar do Norte, França, Alemanha, Luxemburgo e Ho-
landa. O país possui três idiomas oficiais , o francês,  alemão 
e  a língua neerlandesa. É uma democracia federal parla-
mentar sob uma Monarquia Constitucional. Sua capital é 
Bruxelas.  O país se tornou independente dos Países Baixos 
na década de 1830. Durante a Primeira e Segunda Guerra 
Mundial, no século XX, foi ocupado pela Alemanha. Desde o 
fim das guerras, a Bélgica vem se especializando em tecno-
logia. A população é de aproximadamente 11.4 milhões de 
habitantes, sua população urbana representa 97.9% da po-
pulação total. A economia do país possui grande destaque 
para exportação de produtos manufaturados. É uma econo-
mia aberta, baseada em empresas privadas. A Bélgica está 
presente em organizações internacionais como a Interpol, 
OTAN (Organização  do Tratado do Atlântico Norte, AC-
NUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugia-
dos), OMC (Organização Mundial do Comércio), entre ou-
tros. Faz parte também da União Europeia. 

O CDH e o Estado 

Na Bélgica, o Estado garante, através de suas leis, respeito 
aos direitos dos cidadãos e a proteção à dignidade humana. 
Apesar de não possuir grandes incidências de desrespeitos 
aos direitos inalienáveis do homem, foi reportado um au-
mento da hostilidade contra minorias religiosas, principal-
mente contra cidadãos de religião islâmica. Isso se deve, 
dentre outros motivos, aos recentes ataques dos últimos 
anos na Bélgica e França. Além disso, existem casos de dis-
criminação racial, superpopulação em prisões e tráfico de 
pessoas. Em resposta, o governo belga afirmou que puniria 
os responsáveis pelos crimes cometidos e aumentariam a 
segurança em todo o Estado. O país fará parte do CDH, co-
mo um dos membros com direito de voto até o ano de 2018. 

 

  

Práticas Tradicionais que ferem os direitos das crianças 

A Bélgica e outros países da União Europeia se posicionam 
contrários à qualquer prática que possam ferir os direitos 
humanos. Argumentam que esses direitos são universais e 
inalienáveis.  Não desqualificam os significados destas prá-
ticas para determinadas sociedades, porém, independente-
mente desse fator,  defende que os Estados devem promo-
ver um ambiente adequado de bem-estar e liberdade para 
os cidadãos.  
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