
O País 

A República de Cuba, ou simplesmente Cuba é um país 
localizado em uma ilha na América Central. Sua capital é  
Havana. A população de Cuba é de aproximadamente 11 
milhões de habitantes. A língua oficial do país é o Espanhol. 
Era uma colônia espanhola e se tornou independente em 
1898. Teve, desde então, governos predominantemente 
militares. A partir do ano de 1959, com a revolução 
comunista cubana, Fidel Castro tomou o poder, 
instaurando um governo autoritário. O PIB atual do país 
está estimado em US$ 77 bilhões. A economia possui  77,2% 
de sua produção voltada para o setor de serviços, e uma 
pequena porção restante voltada para o setor de indústria e 
agricultura. Cuba participa de organizações internacionais 
como a Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura (FAO) ,  Interpol,  a Organiza-
ção da Aviação Civil Internacional  (OACI), G-77,   a Organi-
zação das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO), a Organização Mundial do Comércio 
(OMC), entre outras. 

O CDH e o Estado 

De acordo com o CDH e outras organizações internacionais, 
os principais problemas de direitos humanos encontrados 
em Cuba se referem a abusos de forças do governo, com 
prisões arbitrárias, por exemplo. Apesar das leis garantirem 
liberdade de expressão no país, os representantes do gover-
no se mostram intolerantes a críticas das políticas públicas 
implementadas. Além disso, existem leis que proíbem pro-
pagandas contra o governo, com previsão de detenção. 
Houve relatos de que os representantes das forças do go-
verno agrediram militantes de causas dos direitos humanos. 
O governo de Cuba controla todas as publicações da mídia 
local. O país possui uma cadeira com direito a voto no CDH 
até o ano de 2019. 

 

 

Práticas Tradicionais que ferem os direitos das crianças 

No que se refere a casamentos de crianças e adolescentes, 
o país autoriza casamentos para pessoas do sexo feminino  
aos 14 anos e do sexo masculino aos 16, se houver consenti-
mento dos pais. Não há, até então, esforços do governo 
para reverter esta situação. Quanto a questão da educação, 
o governo cubano não faz distinções quanto a gênero, ou 
seja, meninas e meninas possuem os mesmos direito e 
acesso à educação. 
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