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INFORMAÇÕES                                                POR CDH 2018  

O País 

O Japão possui como forma de governo uma monarquia parlamentar 
constitucional e sua capital se situa na cidade de Tóquio. Conta com 
uma área de aproximadamente 378 mil km², se localizando no leste 
da Ásia e com cerca de 127 milhões de habitantes. Em relação a 
religião, o país conta com cerca de 80% de xintoístas, 69% de 
budistas e 1,5% de cristãos. Escasso em muitos recursos naturais, o 
Japão tem sido dependente de matérias-primas importadas. Desde o 
fechamento completo dos reatores nucleares do Japão após o 
terremoto e tsunami em 2011, o setor industrial do Japão tornou-se 
ainda mais dependente do que antes em combustíveis fósseis 
importados. Um pequeno setor agrícola é altamente subsidiado e 
protegido, com rendimentos de colheitas entre os mais altos do 
mundo. Enquanto é autossuficiente na produção do arroz, Japão 
importa aproximadamente 60% de seu alimento em uma base 
calórica. A nação apresenta uma forte cooperação governo-indústria, 
com o domínio da alta tecnologia sendo seu PIB, por capita, de 
38.900 dólares. Algumas organizações as quais o país participa são: 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), Organização Mundial 
do Comércio (OMC), G-20 e Organização Mundial da Saúde (OMS). 

 
A Mutilação Genital Feminina 

Não existe uma lei específica no Japão em relação a prática. Além 
disso, não existem casos reportados de mutilação genital feminina no 
país. A Constituição proíbe violências domésticas e sexuais, 
criminalizando todas as formas de estupro. Além disso, a lei proíbe a 
discriminação de gênero e, em geral, oferece as mulheres os mesmos 
direitos que os homens. Contudo, a lei não criminaliza o assédio 
sexual, mas inclui medidas para identificar as empresas que não 
conseguem impedi-lo, fornecendo a medidas para contornar esse 
problema.  
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Direitos Humanos 

O Japão tem proteções constitucionais fortes no que 
tange os direitos civis e políticos. No entanto, o governo 
não consegue controlar por completo os problemas 
persistentes na área de violência doméstica, assédio 
sexual e discriminação no local de trabalho contra as 
mulheres, além do tráfico de pessoas. Os principais 
problemas de direitos humanos incluíam a falta de 
processo devido para a detenção de suspeitos e condições 
precárias de prisão e centros de detenção. Outros 
problemas persistentes incluem a detenção de 
requerentes de asilo; exploração de crianças; e 
discriminação social contra pessoas com deficiência, 
membros de grupos minoritários, pessoas indígenas e 
indivíduos lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e 
intersexuais (LGBTI). Há, também, preocupações com a 
liberdade de imprensa. Contudo, os esforços para a 
preservação dos Direitos Humanos são notórios.  

 



 

 


