
 Dossiê 
 

República 
da Lituânia  

INFORMAÇÕES                           POR CDH 2018       

O País  
 
A República da Lituânia, localiza-se no centro da Europa 
e faz fronteira ao norte com a Letônia, ao sul com a Bie-
lorrússia e ao sudoeste com a Polônia.  Tem como forma 
de governo uma república semi-presidencialista. A popu-
lação do país é de 2.890.679 habitantes e sua área é de 
65.301 km². Vilnius é a capital lituana, mas existem ou-
tras cidades importantes como Kaunas (antiga capital) e 
Klaipeda. A religião predominante é a Católica Romana, 
seguida pela Ortodoxa Russa e pela chamada 
“OldBeliever” (uma parte do grupo ortodoxo russo que 
se recusou a aceitar as reformas litúrgicas). A respeito da 
conjuntura econômica, a Lituânia aderiu à OMC em Maio 
de 2001 e aderiu à União Europeia em Maio de 2004. O 
comércio da Lituânia com a UE e os países da CEI 
(Comunidade dos Estados Independentes) representa 
cerca de 87,3% do comércio total. Além disso, o setor de 
serviços é responsável por 66.4% da composição do PIB 
e os principais produtos agrícolas produzidos pelo país 
são os grãos, batata, vegetais e o açúcar vindo da beter-
raba. Com relação às organizações internacionais, a Li-
tuânia é membro da Organização Mundial do Comércio 
(OMC), Organização das Nações Unidas (ONU), Conse-
lho de Segurança das Nações Unidas (como um membro 
não permanente), Organização das Nações Unidas para 
a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e Conferência 
das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvi-
mento (UNTACD). 

A Mutilação Genital Feminina 
 

Na Lituânia, até agora não houve nenhum estudo a 
respeito da prevalência da MGF. O Departamento de 
migração relatou que apenas 1% da população é cons-
tituída por migrantes, que vem predominantemente 
de países vizinhos. Em 2010, apenas duas mulheres 
migrantes da África residiam na Lituânia, de acordo 
com o Departamento de Estatística da Lituânia. Na 
Lituânia, o direito penal geral, em especial o artigo 135 

do Código Penal, constituído pelo crime de grave lesão 
corporal pode ser aplicado no contexto da MGF. O 
princípio de extraterritorialidade é aplicável, tornando 
a MGF punível quando cometida fora do país. A Lituâ-
nia ratificou várias convenções internacionais conde-
nando da MGF, incluindo a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (DUDH), a Convenção sobre a Elimi-
nação das Formas de Discriminação contra as Mulhe-
res (CEDAW), a Convenção sobre os Direitos da Crian-
ça (CRC) e a Carta de Direitos Fundamentais da União 
Europeia (2010 / C 83/02). 

 
     Direitos Humanos  

Os mais graves problemas de direitos humanos nesse 
país dizem respeito a aspectos do sistema de justiça, 
bem-estar das crianças e intolerância às minorias. No 
que diz respeito ao sistema de justiça, as condições são 
precárias em várias prisões e centros de detenção, e a 
longa prisão preventiva é um problema. As crianças 
sofrem abusos, tanto nas famílias como nas institui-
ções, o que aumentou a tendência à delinquência, ao 
tráfico e à prostituição. A intolerância toma a forma de 
xenofobia, antissemitismo, preconceito contra minori-
as étnicas e contra pessoas lésbicas, gays, bissexuais e 
transgêneros (LGBT); Os romanichéis (minoria étnica) 
continuam a viver em condições de vida precárias, fre-
quentemente em áreas de elevada criminalidade, e 
enfrentam a exclusão social e a discriminação. 

  

 


