
O País 
 
A Eslovênia, uma república parlamentarista, é um país situ-
ado no sul da Europa Central, é uma democracia parlamen-
tar e uma república constitucional. Sua população estimada 
é de 2,064 milhões de pessoas, e a capital é Lituânia. Fez 
parte da antiga Iugoslávia, se tornando independente em 
1991. O PIB em 2015 foi de 42,75 bilhões, e o IDH em 2014 
foi 0,88. A língua oficial é o esloveno, e as religiões predo-
minantes são: católica romana, 57,8%, muçulmanos 2,4% , 
ortodoxa 2,3% . O território faz fronteira com a Áustria, 
Croácia, Hungria e Itália. Sua população é de quase 2 mi-
lhões de habitantes, e a maioria vive em áreas rurais. A eco-
nomia se destaca no setor de agricultura, indústria e recen-
temente, o setor de turismo vem sendo bastante expressi-
vo. Faz parte da ONU, União Europeia, OMC e OTAN e ou-
tras organizações internacionais.  

O CDH e o Estado 
 
Os direitos humanos são desrespeitados no que tange a 
violência contra ciganos, superlotação de prisões, violência 
contra mulheres, crianças, minorias lésbicas, gays, bissexu-
ais e transexuais (LGBT) e tráfico de pessoas. A tortura é 
considerara crime no território, e pesquisas afirmam que os 
índices desse tipo de violência no país vem sido reduzido 
nos últimos anos. A liberdade de expressão é garantida por 
leis. Não são aceitos discursos de ódio e violência. Em con-
trapartida, o governo regula a imprensa e pune jornalistas 
que fazem alegações a figuras políticas no país. O país não 
censura ou proíbe conteúdos na internet, no entanto, hou-
ve relatos em que, algumas vezes, a população foi monito-
rada, sem alguma autorização legal. O governo concede 
asilo, bem como proteção aos refugiados que entram em 
seu território. Devido ao grande fluxo de refugiados nos 
últimos anos, são cedidos a eles, alojamentos e outros be-
nefícios para a sua segurança. Além disso, a lei protege os 
direitos de pessoas com alguma deficiência. 

 

Práticas Tradicionais eque ferem os  direitos das crianças 
 
O estupro contra crianças tem uma pena de três meses a 
oito anos e a lei estabelece a idade mínima de consenti-
mento para as relações sexuais aos 15 anos. Se o governo 
considera a vítima especialmente vulnerável, a sentença 
mínima é de cinco anos e o máximo de 15 anos. Se o perpe-
trador é um professor, a pena é de três a oito anos de pri-
são. A idade mínima para casamento é de 18. Os centros de 
serviço social podem aprovar o casamento de uma pessoa 
com menos de 18 anos, juntamente com a aprovação dos 
pais ou responsáveis legais.  
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