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O País 

A Federação da Malásia foi formada em 1963, quando as ex-colônias 
britânicas de Cingapura, bem como Sabah e Sarawak na costa norte 
de Bornéu, se juntou à Federação. É uma monarquia federal 
constitucional. Os primeiros anos da independência do país foram 
marcados por uma insurgência comunista, a confrontação indonésia 
com a Malásia, as reivindicações Filipinas a Sabah e a retirada de 
Cingapura em 1965. Durante os 22 anos de mandato do primeiro-
ministro MAHATHIR bin Mohamad (1981-2003), Malásia Conseguiu 
diversificar sua economia da dependência de exportações de 
matérias-primas para o desenvolvimento de manufatura, serviços e 
turismo. O país está localizado no sudeste asiático e faz fronteira com 
Brunei, Indonésia e Tailândia, além de ser banhado pelo Mar do sul da 
China. Tem uma área total de 329,847 km² e uma população de mais 
de 30 milhões de pessoas. Cerca de 62% das pessoas são 
muçulmanas, 19% budistas, 9% cristãs e 6% hindus. Sua origem 
étnica é bem diversificada tendo além de malásios, chineses, 
indígenas e indianos. A Malásia faz parte de algumas organizações 
internacionais como: Organização Mundial do Comércio (OMC), 
Organização Mundial da Saúde (OMS), Organização das Nações 
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), Conferência 
das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento 
(UNCTAD) e tem um assento temporário no Conselho de Segurança 
das Nações Unidas. 

A Mutilação Genital Feminina 

Na Malásia estima-se que cerca de 93% das mulheres muçulmanas 
passaram pela mutilação genital feminina. As razões mais comuns 
dadas para justificar a prática são: obrigação religiosa, propósitos 
higiênicos e tradição cultural. A maior parte da população islâmica da 
Malásia apoia a perpetuação da tradição e não vê malefícios em sua 
prática.  Em 2009, o Comitê Fatwa do Conselho Nacional de Assuntos 
Religiosos Islâmicos decidiu que a circuncisão feminina é obrigatória 
para os muçulmanos, mas se for considerada prejudicial para a saúde 
deve ser evitada. As diretrizes do Ministério da Saúde permitem a 
prática comum, mas somente em instituições de saúde do governo. 
Dessa maneira, a mutilação genital feminina é feita por médicos 
treinados, em clínicas privadas.  

Direitos Humanos  

A Malásia tem como principais problemas de Direitos 
Humanos as restrições do governo na liberdade de 
expressão e de discurso, de imprensa e de mídia, 
assembleia e associação. Restrições na liberdade religiosa 
foi, também, um problema significante, incluindo 
proibições de grupos religiosas, restrições em conversões 
e na liberdade de mudanças de religião. Além destes, 
outros problemas de direitos humanos incluem mortes 
durante apreensões policiais; leis permitindo a detenção 
sem julgamentos; restrições nos direitos dos migrantes, 
incluindo trabalhadores, refugiados e vítimas de tráfico 
de pessoas; corrupção; violência e discriminação contra 
mulheres e grupos LGBT.  

 

 



 

 


