
O País  

As Filipinas está localizada no continente asiático, sendo 
um arquipélago composto por várias ilhas.  O governo é 
uma República Presidencialista, sendo os dois idiomas 
oficiais o inglês e o filipino.  A religião é de maioria cristã e a 
composição étnica com mais malaios. A economia é 
baseada não só na agricultura, como também na indústria 
de alimentos, de eletrônicos e de produtos químicos, por 
exemplo. A extração mineral de cobre, ouro, ferro, chumbo 
e prata também se destaca. A capital do país é Manila . 
Algumas organizações das quais o país faz parte são:  FAO 
(Organização das Nações Unidas para a Agricultura e o 
Alimento), BIRD (Banco Internacional de Reconstrução e 
Desenvolvimento) eOIT (Organização Internacional do 
Trabalho).  

O CDH e o Estado  

No país, os maiores problemas relacionados aos Direitos 
Humanos estão vinculados ao alto índice de corrupção e 
abuso do poder governamental, tortura e abusos físicos de 
prisioneiros pelas forças nacionais, homicídios de 
jornalistas, sistema penitenciário superlotado e ineficiente, 
violência contra as mulheres e abuso e exploração sexual de 
crianças. Quanto à liberdade de expressão e de imprensa, 
há relatos de ataques governamentais, vindos do próprio 
presidente à aqueles que criticaram sua política e forma de 
governar. Além disso, há casos de assédio e tratamentos 
violentos contra alguns jornalistas também vindos do 
governo. Mesmo existinto leis no país que criminalizam o 
estupro, esse não deixou de ser um dos mais graves 
problemas contra a mulher no país. Quanto à questão das 
crianças, existem leis que proíbem o comércio, a exploração 
e a pornografia infantil, contudo, essa continua sendo uma 
das maiores preocupações do Estado.  

 

 

Práticas Tradicionais que ferem os direitos das crianças 

 A cidadania no país é adquirida assim que cada indivíduo 
nasce, sendo que os registros, oferecidos pelo governo, 
ocorrem imediatamente após o parto. O abuso infantil se 
tornou um problema, visto que em 2016, no período entre 
Janeiro a Junho, 2650 foram vítimas do abuso, sendo 68% 
meninas. Por lei o casamento é permitido,para ambos os 
sexos, a partir de 18 anos. Contudo, antes dos 21 é 
necessário o consentimento dos responsáveis. Existe, 
entretanto, registros de meninas e meninos que se casaram 
antes dos 18 anos devido à religião que seguem, 
muçulmanos principalmente.   
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