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O País 

A França é um país europeu que tem como capital Paris. Delimitado a 
noroeste com o Canal da Mancha; a nordeste com a Bélgica e com 
Luxemburgo; a leste com a Alemanha e a Suíça; a sudeste Itália, 
Mónaco e do Mar Mediterrâneo; ao sul com a Espanha e Andorra, e a 
oeste pelo Oceano Atlântico. Sua população é de cerca de 65 milhões 
de pessoas e é um dos países mais modernos do mundo e líder entre 
as nações europeias. Sua economia é composta por serviços, que é a 
sua principal fonte de arrecadação, uma parte menor para a indústria 
e pouca participação da agricultura. Nas últimas décadas, a 
reconciliação e a cooperação com a Alemanha revelaram-se 
essenciais para a integração económica da Europa, incluindo a 
introdução de uma moeda comum, o euro, em janeiro de 1999. Tem 
um PIB nominal de quase 3 trilhões de dólares e tem como forma de 
governo uma república semipresidencialista. Seu IDH é bastante 
elevado, de 0,897. A França possui uma influência global como 
membro permanente no Conselho de Segurança da Organização das 
Nações Unidas, Organização do Tratado Atlântico Norte (OTAN), 
União Europeia (EU) e está presente na Organização das Nações 
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), no Alto 
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), no 
Fundo Monetário Internacional (FMI), entre outros. 

A Mutilação Genital Feminina 

Estima-se que cerca de 61 mil mulheres são vítimas da mutilação 
genital feminina na França. A maioria dos casos decorrem de 
imigrantes que perpetuam a tradição de seus países de origem para 
as mais novas gerações. Desde o ano de 1983 a prática de mutilação 
genital é considerada crime no país. Apesar disso, não existe 
nenhuma lei específica contra a mutilação genital feminina na 
França. No entanto, no Plano de Ação Nacional contra a Violência 
contra a Mulher de 2011-2013 inclui um capítulo específico sobre o 
tema, que propõe uma série de medidas para lidar com a FGM na 
França. Dessa maneira, os casos relacionados são tratados com a 
legislação criminal geral. A MGF pode ser tratada como um crime a 
partir de artigos do Código Penal que se referem a atos de tortura ou 
barbaridade e a danos corporais intencionais. Cometer o crime em 
menores de idade é considerada um agravante que aumenta a 
penalidade. Além disso, o princípio da extraterritorialidade é 
aplicável, fazendo com que a MGF seja punível mesmo que tenha 
sido praticada fora do país. O país ratificou várias convenções 
internacionais condenando a MGF, incluindo a Declaração Universal 

sido praticada fora do país. O país ratificou várias 
convenções internacionais condenando a MGF, incluindo 
a Declaração Universal de Direitos Humanos, a 
Convenção para a Eliminação de todas as formas de 
discriminação contra mulheres, entre outros. 
Organizações, organismos públicos e da sociedade civil 
ajudam a tratar a MGF na França, como a Diretoria 
Regional para os Direitos das Mulheres e Igualdade. 

Direitos Humanos 

A França é uma democracia multipartidária. Os 
problemas de direitos humanos mais significativos no país 
incluem a discriminação religiosa, principalmente contra 
judeus e muçulmanos. Outros problemas reportados são 
o uso excessivo da força policial contra detentos, 
migrantes e pessoas que buscam asilo. Além disso, 
alegações de abuso sexual de crianças por forças de 
operações de paz francesas na África, superlotação e 
condições anti-higiênicas em prisões, violência contra a 
mulher, tráfico de pessoas e discriminação na contratação 
de pessoas, também são problemas enfrentados pela 
França no campo de direitos humanos. O país, no 
entanto, promove a proteção de mulheres vítimas de 
violência e assédio, além de reafirmar os direitos das 
mulheres e lutar contra práticas discriminatórias. 
Considera, também, a mutilação genital feminina uma 
violação dos direitos humanos. Dessa forma, tenta ajudar 
no combate para a eliminação de tal prática. 

 



 

                       


