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A  República da Croácia, localiza-se no sudeste da Europa 
e faz fronteira com a Bósnia Herzegovina, Hungria, Sér-
via, Montenegro e a Eslovênia. O país possui uma área de 
56.594 km², uma população de 4.238.000 habitantes e 
como forma de governo uma república parlamentarista.  
Zagreb é a capital da Croácia, que possui também outras 
cidades importantes como Split e Rijeka. A religião pre-
dominante é a Católica Romana (86.3%) seguida pela 
Ortodoxa (4.4%) e pela Muçulmana (1.5%). No que tange 
à economia, um ponto importante é a adesão do país à 
União Europeia em 2013, sendo considerado um mem-
bro do Mecanismo Europeu de Taxas de Câmbio até sa-
tisfazer os critérios para aderir à União Econômica e Mo-
netária e adotar o euro como moeda oficial. O PIB nomi-
nal do país é de 58,325 bilhões de dólares. A Croácia tam-
bém faz parte de organizações internacionais como a 
Organização das Nações Unidas (ONU), Organização 
Mundial do Comércio (OMC), FAO, Organização das Na-
ções Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO), Fundo Monetário Internacional (FMI) e Orga-
nização Internacional de Polícia Criminal (Interpol). 

A Mutilação Genital Feminina 
 

Não há disponível um estudo representativo a respeito 
da prevalência da MGF na Croácia. O trabalho do O 
Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Plano 
de Ação de Violência contra as Mulheres 2007-2010 
concluiu que a MGF não é um problema na República 
da Croácia e que nenhuma mulher com a MGF poderia 
ser identificada entre os requerentes de asilo. Na Croá-
cia, os casos de MGF podem ser processados no âmbi-
to do direito penal, referindo-se, respectivamente, à 
criminalidade de lesão física e tratamento arbitrário. 
Em alguns casos, o princípio da extraterritorialidade 
pode ser aplicável, tornando a MGF punível quando 
cometida fora do país. O novo Código de Direito Penal, 
que entrou em vigor em 2013, contém, em seu Artigo 

116, uma lei penal específica sobre a MGF: quem remo-
ve ou altera completa ou parcialmente os órgãos geni-
tais externos de uma pessoa do sexo feminino são pu-
nidos. No caso de uma criança ou membro da família, a 
pena será aumentada. A Croácia ratificou várias con-
venções condenando a MGF, incluindo a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos (DUDH), A Convenção 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discrimina-
ção Contra a Mulher (CEDAW), a Convenção contra a 
Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desu-
manos ou Degradantes (CAT), a Convenção sobre os 
Direitos da Criança (CRC) a Convenção para a Proteção 
dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais 
Liberdades (CEDH). A Croácia ainda não ratificou a 
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 
(2010 / C 83/02). 
Direitos Humanos  

 
Os principais problemas de direitos humanos na Croá-
cia dizem respeito à discriminação social e os casos de 
violência contra membros de minorias étnicas, mulhe-
res e crianças. Outros problemas de direitos humanos 
incluíam a superlotação em algumas prisões, atrasos 
judiciais, trabalho forçado, discriminação no emprego 
com base no gênero, deficiência, orientação sexual, 
estado soropositivo e etnia e violações das normas 
laborais, incluindo horas de trabalho, salário mínimo e 
pagamento antecipado dos salários. Entretanto, ape-
sar disso, o governo tomou medidas significativas para 
processar e punir indivíduos que cometeram abusos de 
direitos humanos. 

 

 


