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INFORMAÇÕES                                                POR CDH 2018  

O País 

Os Estados Unidos da América é um país situado na América do 
Norte, em posição estratégica entre os oceanos e que faz fronteira 
com outros países: Canadá e México. Sua capital é Washington, DC e 
tem como forma de governo uma república federal presidencialista. 
O país é o quarto maior do mundo em área total e é uma das regiões 
do mundo etnicamente mais diversas e multiculturais, produto da 
imigração em grande escala. Tem uma população de mais de 315 
milhões de habitantes, em que cerca de 15% são migrantes latino 
americanos. Sua economia é a mais poderosa do mundo, com um 
PIB, por capita, de U $ 54.800. O seu IDH é bastante elevado, de 
0,920. É membro permanente do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas e participa de algumas Organizações Internacionais como: 
Organização Mundial da Saúde (OMS), Organização Mundial do 
Comércio (OMS), Organização do Tratado Atlântico Norte (OTAN) e 
da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 
Cultura (UNESCO). 

A Mutilação Genital Feminina 

Estima-se que cerca de 513 mil mulheres e meninas passaram pelo 
procedimento ou estão em risco nos Estados Unidos. A prática está 
concentrada em oito estados: Califórnia, Maryland, Minnesota, Nova 
Jersey, Nova York, Texas, Virginia e Washington.  Estas são, em sua 
grande maioria, parte de comunidades de imigrantes em que nos 
seus países de origem a prática é comum. As formas de mutilação 
genital feminina nos Estados Unidos são duas: enviar as meninas de 
férias para o país de seus país para que elas sejam submetidas ao 
processo ou trazer as responsáveis por fazer o procedimento para o 
país. Além disso, alguns médicos também podem, contra as leis, 
executar a prática dentro dos Estados Unidos. Desde 1996 existem 
leis específicas e penalidades para a MGF. Dos 50 estados, 24 
possuem leis contra a mutilação genital feminina. Existe, também, 
uma lei federal no país que declara ilegal fazer o procedimento nos 
Estados Unidos e/ou transportar garotas para fora do país para fazer 
o procedimento. O governo americano fez vários compromissos para 
acabar com a MGF nos Estados Unidos, incluindo fazer um estudo 
nacional sobre o assunto. Além disso, os Estados Unidos consideram 
a prática como uma séria violação dos Direitos Humanos e uma 
forma de violência de gênero e abuso infantil, uma vez que a maioria 
das meninas passam pelo procedimento são forçadas e não têm 
escolha 

 

escolha, além de ser doloroso e deixar marcas para o 
resto da vida. Assim, o governo americano trabalha 
unindo forças com outros governos e organizações para 
ajudar a acabar com a prática. 

Direitos Humanos 

Os Estados Unidos têm proteções constitucionais fortes 
para muitos direitos civis e políticos. No entanto, muitas 
leis e práticas dos EUA, particularmente nas áreas de 
justiça criminal e juvenil, imigração e segurança nacional, 
violam direitos humanos internacionalmente 
reconhecidos. Dos 50 estados norte-americanos, 31 
possuem a pena de morte como punição aplicável. Além 
disso, a disparidade racial é notável e se encontra em 
todos os níveis de justiça. A política de imigração junto às 
leis de saúde e trabalho, também, se mostram como 
empecilhos no quesito direitos humanos. No entanto, 
alguns esforços para a preservação dos Direitos Humanos 
são notáveis. Considerando a mutilação genital feminina 
como uma forma de violação dos direitos humanos, os 
Estados Unidos tomaram uma série de medidas para a 
proteção e prevenção de casos, incluindo uma lei federal 
reconhecendo a MGF como ilegal. Em 1996, uma mulher 
de 19 anos de Togo viajou para os Estados Unidos para 
fugir da mutilação genital feminina e de um casamento 
arranjado. A esta foi concedido asilo e a MGF foi 
concebida como uma forma de perseguição. Já em 2006 
aconteceu a primeira condenação por MGF nos Estados 
Unidos, em que um homem fez a excisão do clitóris da 
sua filha de dois anos de idade. 

 



 

 


