
O País 
 
A Índia ou República da Índia é um país situado na Ásia 
Meridional, cuja capital é Nova Délhi. Ele faz fronteira com 
China, Nepal, Bangladesh e Paquistão, além de ser 
banhado pelo Mar Arábico e pela Baía de Bengala. Após ter 
sido uma colônia dos portugueses e também dos 
britânicos, tornou-se independente em 1950. Possui uma 
população de aproximadamente 1,311 bilhões de 
habitantes, é a maior democracia do mundo, seu PIB é de 
2,074 trilhões e sua economia está voltada principalmente 
para o comércio de alimentos, além de possuir grandes 
empresas de produtos farmacêuticos, de aço, entre outras. 
A Índia é um país de democracia parlamentar, constituído 
por uma população majoritariamente seguidora do 
hinduísmo, seguida pelo budismo, além de algumas 
minorias cristãs e muçulmanas, entre outras. O país faz 
parte das Nações Unidas (ONU), do Fundo Monetário 
Internacional (FMI), da Organização Mundial do Comércio 
(OMC), e vários outros. 

O CDH e o Estado 
 
A Índia é marcada por uma grande discriminação, violência 
e abusos baseados em castas. O trabalho infantil, que 
também é abusivo, constitui números alarmantes. O país 
apresenta ainda grande violência e discriminação de 
minorias religiosas. Além disso, o Estado proíbe o 
relacionamento gay, porém reconhece os transexuais como 
um terceiro gênero e reserva à eles empregos públicos e 
vagas em centros educacionais. O assédio sexual e a 
violência contra mulheres, e, até mesmo contra crianças, é 
outra violação dos direitos humanos que também é 
frequente, juntamente com a mutilação genital feminina. O 
país participa como membro do Conselho de Direitos 
Humanos da ONU. 

 

 

Práticas Tradicionais que ferem os direitos das crianças 
 
O trabalho infantil é muito alarmante no país, e é 
constitucionalmente permitido desde que seja no contexto 
das atividades familiares e fora do horário escolar. O abuso 
sexual de crianças, inclusive bebês é muito comum na Índia, 
pois a prática muitas vezes não é denunciada, e quando o é, 
as autoridades ignoram, ou até mesmo discriminam e 
humilham as vítimas. A mutilação genital feminina é 
também comum, praticada por alguns grupos étnicos 
indianos. Além disso, os números de casamento infantil no 
país são extremamente elevados, são cerca de 23 milhões 
de meninas casadas antes da maioridade, apesar de a 
prática ser proibida por lei. 
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