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A Eslovênia, conhecida formalmente como República da 
Eslovênia, localiza-se no sul da Europa central, fazendo 
fronteira ao norte com a Áustria, a noroeste com a Hun-
gria, a oeste com a Itália e ao sul com a Croácia. Tem 
como forma de governo uma república parlamentarista e 
como língua oficial o esloveno. Possui uma área de 
20.273 Km², uma população de 2.065.879 habitantes e 
sua capital é a Liubliana. No que tange à religião, a Eslo-
vênia possui uma maioria Católica, que representa 57,8% 
do total, seguida pela Muçulmana (2,4%) e Ortodoxa 
(2,3%). Na área econômica, os setores que mais contri-
buem para o desenvolvimento do PIB são o setor manu-
fatureiro (23,2%) seguido do setor comercial, de trans-
porte e hotelaria (20,4%).  Além disso, com uma infraes-
trutura excelente, uma força de trabalho bem educada, a 
Eslovênia tem um dos PIB per capita mais elevados da 
Europa Central, de 18.693 euros.  Além de ser um dos 
membros da União Europeia, a Eslovênia é membro de 
organizações internacionais como a Organização Mundi-
al do Comércio (OMC), Organização Mundial da Saúde 
(OMS), Organização do Tratado Atlântico Norte (OTAN), 
Organização das Nações Unidas (ONU), Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI) e a Conferência das Nações Uni-
das sobre o Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD). 

 
A Mutilação Genital Feminina 
 

Um estudo mostrou que, entre 1991 e 2009, o número 
de migrantes africanos na Eslovênia que obtiveram a 
cidadania foi muito baixo: 73 foram registrados, mas 
não houve desagregação por sexo. No entanto, os 
migrantes africanos na Eslovênia são principalmente 
do sexo masculino. Portanto, até fevereiro de 2012, 
nenhum estudo de prevalência sobre MGF foi feito. O 
direito penal geral poderia ser aplicado aos casos de 
MGF, em particular os artigos 123 - 124 do Código 
Penal, que se referem aos crimes de lesões corporais 

graves e especialmente lesões corporais. O consenti-
mento da vítima, no entanto, afeta a qualificação jurí-
dica do ato. O princípio da extraterritorialidade é apli-
cável, tornando a MGF punível mesmo se for cometi-
do fora do país.  A Eslovênia ratificou várias conven-
ções internacionais que condenam MGF, incluindo a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), 
a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW) e a 
Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia 
(2010 / C 83/02). A Eslovênia assinou Convenção do 
Conselho da Europa para Prevenir e Combater Violên-
cia contra a Mulher e Violência Doméstica (CETS No. 
210). 

     Direitos Humanos  
 
O problema mais significativo dos direitos humanos na 
Eslovênia foi o de não assegurar o tratamento humano 
dos milhares de migrantes e requerentes de asilo que 
transitaram o país para a Áustria e a Alemanha. A po-
pulação romani do país sofreu discriminação social e 
assédio ocasional que agravou suas duras condições de 
vida, sustentou sua alta taxa de desemprego elevou ao 
isolamento social. Outros problemas relatados foram:  
corrupção governamental, tráfico de homens, mulhe-
res e meninas, inclusive para trabalho forçado e discri-
minação contra pessoas lésbicas, gays, bissexuais e 
transgêneros. Apesar dessas graves violações, o gover-
no tomou medidas para investigar, processar e punir 
funcionários que cometeram abusos seja nos serviços 
de segurança ou em outros lugares do governo. 

  

 


