
O País 

A República Popular da China, ou simplesmente China, está 
localizada na parte oriental do continente asiático. Seu 
território é limitado  pela Coréia do Norte, Rússia, 
Mongólia, Cazaquistão, Índia e outros países asiáticos. A 
capital da China é a cidade de Pequim, localizada na região 
nordeste do território. A população da China é de 
apoximadamente 1,38 bilhão de habitantes. A língua  oficial 
do país é o Mandarim. Desde o fim da Segunda Guerra 
Mundial, os comunistas no país instauraram um regime 
socialista autocrático. O PIB chinês é estimado em 
US$11.27 trilhões. A economia é voltada para o setor de 
serviços, sendo 50,7% de toda sua produção, seguido do 
setor industrial, com 40,7% e 8.6% de agricutura. Desde o 
início da década de 1990, a China se mostrou presente em 
organizações internacionais. Podem ser citadas a 
Organização Mundial do Comércio (OMC), BRICS,  Interpol, 
a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (UNESCO), o Alto Comissariado das Nações Uni-
das para Refugiados (ACNUR), entre outros.  

O CDH e o Estado 

De acordo com o CDH e outros organismos internacionais,                
o Estado chinês há muita repressão e coerção contra gru-
pos que defendem os direitos básicos do indivíduo.  Além 
disso, existem relatos de violência contra minorias étnicas.  
O governo impôs há alguns anos atrás uma política de limi-
tação de natalidade no país, negando assim às mulheres o 
direito de decidir o número de filhos, bem como forçou o 
aborto em muitos casos, independente do estágio de gravi-
dez. Há também repressão as liberdades fundamentais, 
como a de religião, expressão e associação por parte das 
forças do governo. Apesar disso, a Constituição prevê esses 
direitos  a todos os cidadãos.  

 

 

Práticas Tradicionais  que ferem os direitos das crianças 

Devido ao controle de natalidade imposto pelo governo e 
uma “preferência tradicional” por crianças do sexo 
masculino, o número de casos de aborto em crianças do 
sexo feminino é alarmante.  O governo chinês se posiciona 
contrário ao infanticídio. Além disso, o abandono de 
crianças do sexo feminino ainda é preocupante. O Estado 
se posiciona contrário e proíbe práticas que possam ferir os 
direitos fundamentais do indivíduo, como o casamento 
forçado, presente em muitas sociedades.  
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