
O País 

A Croácia, oficialmente República da Croácia é um país 
localizado no sudeste do continente europeu. Seu território 
é limitado pela Eslovênia, Hungria, Sérvia e Bósnia e 
Herzegovina. A capital do país é Zagreb.  A população da 
Croácia é estimada em 4.31 milhões de habitantes e o 
idioma oficial da Croácia é o croata. O tipo de governo é 
uma República Parlamentarista. O território da Croácia 
fazia parte do Império Austro-Húngaro até o fim da 
Primeira Grande Guerra. A partir de então, se tornou parte 
da Iugoslávia até 1991, ano em que conseguiu sua 
independência. O PIB do país é estimado em US$49.9 
bilhões e a economia possui destaque no setor de serviços, 
e indústria. A República da Croácia participa de 
organizações internacionais como a Organização Mundial 
do Comércio (OMC), Organização do Tratado do Atlântico 
Norte (OTAN), Organização das Nações Unidas para a 
educação, a ciência e a cultura (UNESCO), Organização 
para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), entre 
outros. 

O CDH e o Estado 

De acordo com o CDH e outros órgãos internacionais, a 
Croácia, os principais problemas de direitos humanos são 
relatos de violência contra minorias étnicas, discriminação 
social, anti-semitismo e tráfico de pessoas. Não há relatos 
de tortura por parte das forças do governo. A Constituição 
prevê liberdade de imprensa e expressão e esses direitos 
são respeitados pelo governo. Além disso, existem sanções 
para pessoas que difundem discursos de ódio contra etnias, 
religiões, indivíduos de outras nacionalidades e outras 
características. Quanto a proteção aos refugiados, as leis 
do país concedem asilo e um sistema de proteção. O país 
possui uma cadeira com direito a voto no cdh até o ano de 
2019. 

 

 

Práticas Tradicionais que ferem os direitos das crianças 

Organizações não governamentais do país relataram casos 
de casamento forçado em algumas comunidades na 
Croácia. A supremacia tradicional masculina ainda está 
presente, visto que possuem mais oportunidades quando 
ao acesso a educação. O governo, no entanto, se posiciona 
contrário a isso. Como os outros membros da União 
Europeia, o governo discorda com qualquer prática 
tradicional que possa ferir os seres humanos. Dessa forma, 
os valores tradicionais, não podem ferir os direitos 
fundamentais dos indivíduos.  
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