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O País 

A República Italiana é um país europeu com cerca de 60 milhões de 
pessoas, que ao norte está rodeado pelos Alpes, onde limita com 
a Francia, Suíça, Áustria e Eslovênia. A capital da Itália, Roma, foi 
durante séculos o centro político e cultural da civilização ocidental, e 
também é a cidade santa para a Igreja católica, porque dentro da 
cidade se encontra o Vaticano. O país virou um Estado-Nação em 
1861. Tem uma economia diversificada, que se divide em um norte 
industrial desenvolvido e o sul agrícola, onde o desemprego é mais 
alto. Seu PIB nominal é próximo de 2 trilhões de dólares. A Itália é um 
membro fundador da Organização do Tratado Atlântico Norte 
(OTAN) e da Comunidade Econômica Europeia (CEE). Tem como 
forma de governo uma república parlamentarista e seu IDH é 
elevado, de 0,887. Esteve na frente da unificação econômica e 
política europeia, unindo-se à união econômica e monetária em 1999. 
Os problemas persistentes incluem o lento crescimento econômico, 
alto desemprego juvenil e feminino, o crime organizado, a corrupção, 
e as disparidades econômicas entre o sul da Itália e o norte mais 
próspero. Ademais do CDH, a Itália participa de algumas 
organizações internacionais como a Conferência das Nações Unidas 
sobre o Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD), a Organização 
das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e 
União Latina. 

A Mutilação Genital Feminina 

A taxa estimada de mutilação genital feminina na Itália é de 35 mil 
vítimas. Além dessas, cerca de 1000 meninas e mulheres estão em 
risco de passar pela MGF no país. As vítimas do procedimento na 
Itália, são, normalmente, filhas de migrantes vindas principalmente 
da África, que tendem a perpetuar a tradição de seus países de 
origem. A mutilação genital feminina na Itália é considerada um 
crime. Desde 2006 existe uma legislação específica que concerne a 
MGF (Lei número 7/2006). O artigo 583 do Código Penal proíbe a 
execução de todas as formas de MGF, incluindo a clitoridectomia, a 
excisão, infibulação e qualquer outra prática que cause iguais efeitos 
ou que cause doenças físicas ou mentais. Além disso, o princípio da 
extraterritorialidade é aplicável, fazendo com que o procedimento 
seja punível mesmo que não tenha sido executado no país. A Itália 
ratificou várias convenções internacionais condenando a mutilação 
genital feminina incluindo a Declaração Universal de Direitos para o 
Programa Conjunto da UNFPA-UNICEF sobre a Mutilação/Corte 
Genital Feminino Alpem disso  

Programa Conjunto da UNFPA-UNICEF sobre a 
Mutilação/Corte Genital Feminino Além disso, apoia 
fortemente a adoção de uma resolução na Assembleia 
Geral das Nações Unidas sobre a MGF, que facilitaria a 
negociação e discussão entre os parceiros africanos.  

Direitos Humanos  

As principais violações dos Direitos Humanos na Itália se 
referem ao uso excessivo da força policial e das 
autoridades, a violência contra a mulher, preconceito, 
exclusão social e maus tratos às minorias e grupos de 
lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Outros problemas 
relacionados aos direitos humanos são a trabalho 
forçado, exploração do trabalho e trabalho infantil, 
especialmente no setor de serviços e na região agrícola do 
país. Além disso, discriminação de pessoas com 
deficiências e vandalismo antissemita. O país preza pela 
liberdade de expressão, provê asilo e proteção para 
refugiados e proíbe discriminação com base em raça, 
gênero, religião, opinião política, origem nacional ou 
social, orientação sexual, idade, língua, deficiências e 
doenças. 
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