
O País 
 
A República da Hungria é um país situado na Europa 
Central, cuja capital é Budapeste. Faz fronteira com Sévia, 
Romênia, Eslováquia, Áustria, entre outros. Após ter 
integrado a União Soviética, foi um dos primeiros países a 
dissolver o Pacto de Varsóvia e se tornar independente no 
final da década de 1980. A Hungria é um país republicano 
parlamentarista que possui uma população de 
aproximadamente 9,897 milhões de habitantes, sendo que 
a maioria é seguidora do catolicismo, seguida pelo número 
de protestantes; um PIB de  120,7 bilhões, e sua economia 
está voltada principalmente para o setor de seviços, para a 
agricultura e para o turismo. O país faz parte das Nações 
Unidas (ONU), da União Europeia (UE), da Organização do 
Tratado do Atlântio Norte (OTAN), da Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OSDE) , e 
vários outros. 
 
O CDH e o Estado 
 
A Hungria posui uma política ligada ao cumprimento dos 
direitos humanos no geral. O país proíbe, por lei, a 
mutilação genital feminina. Além disso, está entre o que 
mais respeitam os direitos dos homossexuais e condena 
práticas discriminatórias. Entretanto, o Estado é um grave 
violador dos direitos humanos dos refugiados que solicitam 
asilo e tentam atravessar a fronteira do país todos os dias, 
uma vez que são duramente reprimidos pela segurança e 
agredidos quando apanhados, além de permanecerem em 
condições precárias nas fronteiras do território húngaro. O 
país é um mebro do Conselho de Direitos Humanos da 
ONU. 

 

 

 

 

Práticas Tradicionais que ferem os direitos das crianças 
 
No país, as taxas de abuso sexual e prostituição de menores 
são altas, especialmente entre crianças refugiadas oriundas 
do Oriente Médio. Apesar disso, os números de trabalho 
infantil no país são baixos, bem como os números de 
mutilação genital femina, que constitui uma prática 
condenada no país desde 1993. O acesso à educação é 
amplo, tanto para meninas quanto para meninos. E o 
número de casamentos infantis no país também é baixo. 
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