
O País 
 
A Geórgia é um país situado na Europa Oriental, cuja 
capital é Tbilisi. Ele faz fronteira com a Armênia, com a 
Ucrânia, com a Rússia, com a Turquia e com o Azerbaijão, 
além de ser banhado pelo Mar Negro. Após ter sido uma 
colônia do Império Russo, tornou-se independente em 
1918. Possui uma população de aproximadamente 3,679 
milhões de habitantes, seu PIB é de 13,97 bilhões, e sua 
economia está voltada principalmente para exportação 
agrícola, além do turismo.  A Geórgia é um país 
democrático e  semipresidencialista, isto é, possui 
presidente como chefe de Estado e primeiro-ministro como 
chefe de governo. O país faz parte das Nações Unidas 
(ONU), da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
Organização Mundial do Comércio (OMC),  e vários outros. 
 
O CDH e o Estado 
 
A Geórgia é marcada por conflitos devido à intolerância 
religiosa, alguns já obtiveram o apoio do Estado que se 
redimiu posteriormente. O país proíbe fortemente a 
discriminação por orientação sexual, mas, apesar disso, os 
homossexuais são violentados e agredidos com frequência 
em razão dos valores cristãos enraizados pela maior parte 
da população. O abuso de autoridade é também comum no 
país, que sofre denúncias de abuso sexual e torturas dentro 
das penitenciárias. A Geórgia já eleita como membro com 
direito de voto do Conselho de Direitos Humanos da ONU 
até o ano de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Práticas Tradicionais que ferem os direitos das crianças 
 
O trabalho infantil é uma das práticas mais frequentes que 
acomete as crianças da Geórgia. Abusos sexuais e pedofilia 
são também muito comuns. Além disso, o país possui uma 
das maiores taxas de casamento infantil da Europa, e 
mesmo que essa prática seja proibida por lei e as meninas 
não sejam necessariamente forçadas a se casar, a pressão 
cultural do país, em especial nas aldeias, exerce muita 
influência. Essa prática, consequentemente, resulta no 
abandono escolar.  

Dossiê 
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