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O País 

A República das Filipinas são um arquipélago localizado entre o Mar 
das Filipinas e o Mar da China Meridional, do sudeste Asiático ao leste 
do Vietnã. Sua capital é Manila e tem como forma de governo uma 
república presidencialista. O país tem uma área total de 300,000 km², 
possuindo uma população de 102.624.209 milhões de habitantes com 
grande diversidade étnica. Apresenta um PIB, per capita, de US$ 
7,700 e grande diversidade de recursos naturais, que vão de petróleo 
ao sal. Seu IDH é mediano, de 0,682. As Filipinas fazem parte de 
algumas Organizações Internacionais como: Organização Mundial da 
Saúde (OMS), Organização Mundial do Comércio (OMC), União 
Latina, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 
Cultura (UNESCO) e a Conferência das Nações Unidas sobre o 
Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD). 

A Mutilação Genital Feminina 

A mutilação genital feminina ainda ocorre em algumas regiões das 
Filipinas. A prática acontece geralmente em comunidades 
mulçumanas como: Tausugs de Mindanao , Yakan de Basilan, dentre 
outras. Um estudo de 2008 examina a prática da MGF entre a 
população Yakan, em Basilan, no sul das Filipinas. Em Basilan, o ato é 
visto como um rito de passagem para as meninas e, a maior parte das 
pessoas afirmam que é religiosamente obrigatório. Não existem leis 
internas que criminalizem a prática da MGF nas Filipinas. 

 

Direitos Humanos 

O governo das Filipinas geralmente respeita os direitos humanos de 
seus cidadãos. Contudo, houveram problemas sérios em algumas 
áreas. Alguns elementos dos serviços de segurança foram 
responsáveis por execuções arbitrárias e ilegais e, em alguns casos, 
execuções extrajudiciais, desaparecimentos, tortura e prisão e 
detenção arbitrárias. Outros abusos físicos de suspeitos e detidos, 
bem como a corrupção policial, judiciária e judicial continuaram a ser 
problemas. Apesar dos esforços para fortalecer o Estado de Direito e 
a proteção dos direitos humanos, uma fraqueza fundamental e 
generalizada no Estado de Direito contribuiu para uma crença 
generalizada de que a justiça oficial está além do alcance. Algumas 
forças militares e policiais locais assediaram ativistas de direitos 
humanos.  

generalizada de que a justiça oficial está além do 
alcance. Algumas forças militares e policiais locais 
assediaram ativistas de direitos humanos. A violência 
contra as mulheres e o abuso de crianças continuaram a 
ser problemas. A discriminação contra os muçulmanos 
persistiu. A lei prevê os direitos dos trabalhadores, mas a 
sua aplicação e execução nem sempre são eficazes. O 
trabalho infantil continuou a ser um problema, embora o 
Governo e as organizações não-governamentais (ONGs) 
continuassem a dar maior atenção ao problema. O uso de 
trabalhadores menores de idade na servidão doméstica 
persistiu. A prostituição infantil continuou a ser um 
problema, assim como o tráfico de mulheres e crianças. A 
MGF é uma prática realizada em algumas comunidades 
das Filipinas, e não existem leis concretas e internas que 
criminalizem a prática, contribuindo assim para a 
violência contra a mulher e criança do sexo feminino. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mindanao
https://en.wikipedia.org/wiki/Basilan


 

 


