
O País 
 
O Japão é um país insular situado na Ásia Oriental, cuja 
capital é Tóquio. Localizado no Oceano Pacífico. Possui 
uma população de aproximadamente 127,0 milhões de 
habitantes, sendo que a maioria é seguidora do xintoísmo, 
seguidos pelos budistas, entre outros; seu PIB é de 4,123 
trilhões, e sua economia está voltada principalmente para 
atividades industriais, como  a engenharia automotiva e 
eletrônica; a informática; a siderurgia; a metalurgia; a 
construção naval;a biologia e a química, com destaque para 
as indústrias com tecnologia de ponta nestes setores. O 
Japão é um país de monarquia constitucional com um 
regime parlamentar democrático, e faz parte das Nações 
Unidas (ONU), da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), da Organização Mundial da Saúde (OMS),  da 
Organização Mundial do Comércio (OMC), da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
e vários outros. 

O CDH e o Estado 
 
O Japão é marcado por uma política de esforço para 
cumprir os direitos humanos. O país enfrenta, devido às 
heranças culturais, a desigualdade de gênero, uma vez que 
as mulheres ocupam poucos cargos públicos e recebem 
salários menores, além de muitas sofrerem abuso sexual. 
Concomitante à isso, o país também enfrenta a 
discriminação contra imigrantes, mesmo que a entrada 
destes seja necessária, uma vez que a tendência japonesa é 
envelhecer e ficar sem mão de obra no futuro. A 
discriminação e a violência contra o grupo LGBT também é 
comum, apesar do empenho governamental em erradicá-
la. O Japão participa como membro do Conselho de 
Direitos Humanos da ONU. 

 

 

 

Práticas Tradicionais que ferem os direitos das crianças  
 
O país é um forte defensor dos direitos humanos. As 
crianças têm amplo acesso à uma educação de qualidade, e 
praticamente não há trabalho infantil. As práticas de 
mutilação genital feminina e de casamentos infantis são 
inexistentes no país. Entretanto, as crianças japonesas 
sofrem uma forte pressão psicológica, um grande número 
chega a desenvolver traumas devido à rotinas muito 
pesadas de estudo, comuns na cultura emoldurada no alto 
desenvolvimento do país. 

Dossiê 
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