
O país 
 
El Salvador ou República de El Salvador é um país situado 
na América Central, cuja capital é San Salvador. Ele faz 
fronteira com Guatemala e Honduras, além de ser banhado 
pelo Oceano Pacífico. Após ter sido uma colônia da 
Espanha imperial, e parte da Guatemala, tornou-se 
independente em 1839, e foi proclamado república em 
1841. El Salvador é um país de democracia representativa. 
Possui uma população de aproximadamente 6,127 milhões 
de habitantes, a maior parte da população segue o 
cristianismo católico. Seu PIB é de 25,85 bilhões, e sua 
economia está voltada principalmente para o comércio de 
café, além de indústrias maquiladoras. O país faz parte das 
Nações Unidas (ONU), da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), da Organização Mundial do Comércio 
(OMC), Organização Mundial da Saúde (OMS), e várias 
outras organizãções. 
 
O CDH e o Estado 
 
El Salvador é um dos Estados mais rigorosos em leis contra 
o aborto no mundo. Essa prática se tornou ilegal em 1998 
em todas as esferas, "incluindo estupro, incesto e aqueles 
em que a vida de uma mãe está em risco". O Estado se 
afirma um defensor dos direitos humanos e possui até leis 
contra feminicídio, entretanto é um grande violador dos 
direitos das mulheres, e também de minorias homo, bi e 
transexuais, especialmente de classes mais baixas. Além 
disso, o país é conhecido como um dos mais violentos do 
mundo, com vários casos de assassinatos de policiais e 
cidadãos por gangues todos os dias, constituindo uma luta 
extrema entre o governo e as gangues. O país começou a 
integrar o Conselho de Direitos Humanos da ONU 
recentemente. 
 
 
 
 
 

Práticas Tradicionais que ferem os direitos das crianças 
 
A criminalização do aborto em todas as esferas, inclusive 
espontaneamente, constitui uma das maiores violações dos 
direitos humanos no país, uma vez que tem sido 
responsável pela morte de inúmeras mulheres e meninas 
que tentam abortar em ambientes clandestinos. Algumas 
gangues do país, contrárias ao acesso à educação para 
meninas, praticam atos violentos em escolas. Abusos 
sexuais contra crianças são também frequentes no país. 
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