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Os Estados Unidos são uma república constitucional federal 
composta por 50 estados e um distrito federal. Seu PIB em 
2015 foi de 17,95 trilhões, e seu IDH em 2014 foi de 0,92. As 
religiões predominantes no país são o protestantismo, que 
representa 46,5% no senso de 2014; sem religião que repre-
sentam 22,8%, catolicismo romano que representa 20,8%, 
judaísmo que representa 1,9%, e outros, representando 
4,7%. A população estadunidense é de aproximadamente 
314,6 milhões de habitantes, distribuídos em um dos maio-
res países do mundo, ocupando uma área de 9.363.520 km². 
O seu tamanho faz com que o país apresente uma grande 
variedade de climas, entre os principais: subtropical, polar, 
mediterrâneo e temperado. É Estado-membro de várias or-
ganizações internacionais, inclusive a ONU, a Organização 
Mundial do Comércio, (OMC), Organização do Tratado do 
Atlântico Norte (OTAN), Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), entre outras.  

O CDH e o Estado 

A política internacional dos EUA em matéria de direitos hu-
manos é guiada pelos princípios consagrados na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas: que 
todas as pessoas são "nascidas livres e iguais em dignidade e 
direitos". Os Estados Unidos se posicionam contrários à 
qualquer prática que possam ferir os direitos humanos. Ao 
contrário do seu pressuposto constitucional de respeitar os 
direitos humanos, os Estados Unidos tem sido internacio-
nalmente criticado por sua violação aos direitos humanos, 
incluindo pequena proteção aos trabalhadores em compara-
ção a maioria dos países ocidentais, a prisão de devedores, e 
a criminalização dos sem tetos e pobres, a invasão da priva-
cidade dos seus cidadãos através de programas de vigilân-
cia, a brutalidade policial, a prisão de cidadãos por lucro, 
entre outros. É o único Estado membro da ONU a não ado-
tar a Convenção dos Direitos das Crianças.  

 

Práticas Tradicionais que ferem os direitos das crianças 

No Alabama e no Michigan, por exemplo, adolescentes 
podem passar o resto da vida na cadeia. Em Nova York, 
jovens de 16 e de 17 anos cumprem pena ao lado de adul-
tos. Em importantes indicadores sociais, as crianças norte-
americanas estão atrasadas em relação aos países mais 
industrializados. Os Estados Unidos ocupam os últimos 
lugares com relação a pobreza infantil relativa, brecha en-
tre ricos e pobres, partos de mães adolescentes, baixo peso 
ao nascer, mortalidade infantil, crianças vítimas da violên-
cia armada e número de menores de idade na prisão.  
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