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INFORMAÇÕES                                                POR CDH 2018  

O País 

A Coreia do Sul, oficialmente reconhecida como República da Coreia, 
está localizada no leste da Ásia, fazendo fronteira com a Coreia do 
Norte. Seu território é de aproximadamente 100 mil km² e possui 
uma população com cerca de 51 milhões de pessoas. Tem Seul como 
capital. O país apresenta como forma de governo o parlamentarismo 
e como língua oficial o coreano.  Em relação à religião, mais de 50% 
da população é ateia, mas existem grupos protestantes, 20%, 
budistas, 15,5% e católicos, 7,9%. A Coreia do Sul ao longo das 
últimas quatro décadas tem demonstrado incrível crescimento 
econômico e integração global para se tornar uma economia 
industrializada de alta tecnologia, apresentando um PIB, per capita, 
de 37.900 dólares. Algumas organizações as quais o país participa 
são: G-20, Organização Mundial do Comércio (OMC), Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) e Organização de Cooperação e de 
Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

 

A Mutilação Genital Feminina 

Não existe uma lei específica na Coreia do Sul em relação a prática. 
Além disso, não existem casos reportados de mutilação genital 
feminina no país. A Constituição proíbe violências domésticas e 
sexuais, criminalizando todas as formas de estupro. Além disso, a lei 
obriga as empresas e organizações a tomarem medidas preventivas 
contra o assédio sexual, e o governo geralmente aplica a lei de forma 
eficaz. Com relação as crianças, a lei criminaliza lesões graves e 
repetidos abusos a essas, prevendo penas de prisão em até 5 anos. As 
mulheres gozam dos mesmos direitos legais consagrados na 
Constituição que os homens. A lei prevê um salário igual para 
trabalho igual, mas os dados mais recentes mostraram que a 
diferença salarial entre homens e mulheres era de 36,6% em 2014. A 
lei permite que uma mulher dirija uma casa, reconhece o direito da 
esposa a uma parte da propriedade do casal e permite que a mulher 
mantenha contato com seus filhos depois de um divórcio. O país fez 
parte da Convenção de Haia de 1980 sobre os Aspectos Civis do 
Rapto Internacional de Crianças. 

 

 

Direitos Humanos 

A Coreia do Sul não possui proteções constitucionais tão 
fortes no que tange os direitos civis e políticos. O país 
assegura o direito ao voto e direito de expressão, sem que 
estes estejam relacionados a favor do comunismo. No 
entanto, há uma ausência de uma lei abrangente contra a 
discriminação, a violência sexual e doméstica e o tráfico 
de pessoas, incluindo o tráfico sexual de crianças, o que 
viola direitos humanos internacionalmente reconhecidos. 
Outros problemas de direitos humanos da Coreia do Sul 
são a corrupção, leis de difamação e outras leis para 
limitar a liberdade de expressão e restringir o acesso à 
Internet, a discriminação social que ocorre contra 
desertores da República Popular Democrática da Coreia 
(Coréia do Norte); minorias étnicas / raciais; lésbicas, 
gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais (LGBTI); 
pessoas com HIV / AIDS; e estrangeiros. As restrições aos 
direitos dos trabalhadores, incluindo a liberdade de 
associação e reunião e as limitações ao envolvimento 
político dos servidores públicos e dos professores, 
também eram problemáticas. 

 



 

 


