
O País  

A Letônia está situada entre a Estônia e a Lituânia, na 
região nordeste do continente europeu, com IDH de 0,769
(2010).  Com uma área de, aproximadamente, 64 589 km²  
o país não só possui diversidades físicas como também 
diversidade na composição populacional do país sendo 61, 
1% letãos, 26,2% russos, 3,5% bielo-russos dentre outros. A 
língua oficial é o letão mas, por essa variedade de etinias, 
há também outras como  o russo. A Letônia possui 
população de aproximadamente 1,965,686 habitantes 
sendo 19,6% luteranos, 15,3% ortodoxos,  1% de outras 
variedades cristãs e 63,7% não especificados, 
religiosamente falando segundo dados de 2006. A 
economia é baseada na agricultura, no turismo e na 
indústria com PIB de 50,87 bilhões de dólares. A indústria, 
por sua vez, possui destaque para alimentos processados,  
produtos têxteis e eletrônicos. Possui regime 
parlamentarista. Algumas organizações das quais o país 
participa são: OIT (Organização Internacional do Trabalho), 
FMI (Fundo Monetário Internacional), OMS (Organização 
Mundial da Saúde), OMC (Organização Mundial do 
Comércio). 

O CDH e o Estado  

 No país, os principais problemas relacionados à direitos 
humanos são a violência doméstica, o ineficiente sistema 
jurídico,  a infraestrutura  dos presídios, corrupção,  
dificuldades de infraestrutura enfrentada por aqueles que 
possuem qualquer tipo de deficiência, dentre outros.  
Quanto à liberdade de expressão e a liberdade de 
imprensa, essas são previstas constitucionalmente e em lei 
mas, existem restrições quanto à citações raciais e étnicas.  

 

 

 

 

Práticas Tradicionais que ferem os direitos das crianças  

Na Letônia a cidadania é adquirida logo após o nascimento 
com o registro oficial. Segundo leis, para que o indivíduo 
consiga a cidadania é necessário que apenas um dos pais 
seja  cidadão do país para que ele consiga seus direitos.  A 
violência e o abuso infantil foram um enorme problema. A 
lei, contudo, possui agora definições claras de violência 
física e emocional, sendo que sua violação é punida com no 
mínimo 4 anos de prisão. O casamento é permitido no país 
a partir dos 18 anos, porém menores que desejam se casar 
podem com permissão dos responsáveis e com a condição 
de que um precisa ter no mínimo 18 e o outro 16 anos.  .  
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