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O País 

Cuba é um país localizado na região do Caribe, ilha entre o Mar das 
Caraíbas e o Oceano Atlântico Norte, 150 km ao sul de Key West, 
Flórida. Sua capital é Havana, a maior cidade do país e tem como 
língua oficial o espanhol. A ilha tem 110.861 km² e como forma de 
governo um estado comunista. A sua população é composta por 
brancos, pretos e mestiços, sendo predominantemente branca, 
possui uma vasta diversidade religiosa se destacando a religião 
católica romana representando 85% da sociedade. Tem uma 
população com cerca de 11.179.995 milhões de habitantes, com um 
PIB, per capita, de US $ 11.600. Além do Conselho de Direitos 
Humanos, Cuba participa de outras Organizações Internacionais 
como: o G-24, Organização das Nações Unidas para Agricultura e 
Alimentação (FAO), Organização Mundial do Comércio (OMC) e 
Organização Mundial da Saúde (OMS). 

A Mutilação Genital Feminina 

Em Cuba, as mulheres têm direitos constitucionais iguais aos homens 
nos campos econômicos, políticos, culturais e sociais, bem como na 
família. De acordo com o artigo 44 da Constituição cubana, "o Estado 
garante às mulheres as mesmas oportunidades e possibilidades que 
os homens para alcançar a plena participação da mulher no 
desenvolvimento do país". As mulheres ocupam 48,9% dos assentos 
parlamentares na Assembleia Nacional de Cuba, ocupando o sexto 
lugar de 162 países em questões de participação feminina na vida 
política. Houve apenas um candidato por assento e a Comissão 
Nacional de Candidatura decide as pessoas. Em Cuba existe um 
esforço consciente para promover a igualdade para as mulheres. 
Estas incluem leis que protegem os direitos reprodutivos e sexuais 
das mulheres, direitos ao planejamento familiar, saúde, educação, 
segurança e assistência social, direitos à habitação, empregos, dentre 
outros. Tendo como um dos objetivos de suas normas garantir a 
equidade entre os gêneros, Cuba se mostra contra qualquer tipo de 
violência contra os direitos da mulher e consequentemente contra a 
Mutilação Genital Feminina. 

Direitos Humanos 

O governo cubano reprime movimentos populares e 
dissuade a crítica pública. Agora, ela se baseia menos em 
prisões de longa duração para punir seus críticos, mas nas 
condenações fortuitas de curto prazo de jornalistas 
independentes, defensores de direitos humanos e outros 
aumentaram dramaticamente ultimamente. O governo 
adota algumas táticas repressivas incluindo atos públicos 
de vergonha e a cessação arbitrária do emprego. A 
liberdade de expressão, assegurada pelos direitos 
humanos, é apenas dos exemplos de violações dos 
direitos humanos que o país comete. O governo cubano 
tem controle de quase todos os meios de comunicação, e 
limita o acesso da população a informações estrangeiras, 
restringindo gravemente o direito à liberdade de 
expressão. Cuba se nega a reconhecer a supervisão dos 
direitos humanos como uma prática legítima, banindo o 
reconhecimento lícito a grupos de direitos humanos 
locais. As suas autoridades governamentais prendem, 
atacam e perseguem as pessoas que defendem os direitos 
humanos e que procuram divulgar abusos. 

 



 

 


