
O País  

Localizados no noroeste do continente europeu e com área 
aproximada de 41,543 km², os Países Baixos possuem uma  
Monarquia Parlamentar Constitucional. A população dos 
Países Baixos é de cerca de 17,016,967 habitantes. A 
economia é composta em setores do PIB por 70,4% de 
serviços, 17,8% da indústria (principalmente agroindústria, 
produtos metálicos,  equipamentos elétricos, dentre 
outros) e 1,6% da agricultura (com destaque para grãos, 
batatas, frutas e legumes). A língua oficial é o holandês e a 
religião mais seguida é a Católica Romana.  Vale ressaltar a 
enorme variedade étnica ali localizada. Algumas 
organizações internacionais com presença dos Países 
Baixos são:  OMS (Organização Mundial da Saúde), OMC 
(Organização Mundial do Comércio) e  OIT  (Organização 
Mundial do Trabalho).  

O CDH e o Estado 

Quando relacionado aos Direitos Humanos nos Países 
Baixos, os maiores problemas dizem respeito à 
discriminação contra alguns grupos étnicos e religiosos, 
principalmente muçulmanos africanos e turcos, incidentes 
anti-semitas, abuso policial, corrupção  oficial, violência 
doméstica contra mulheres. Quanto à questão das 
mulheres, a lei em todo o reino criminaliza o estupro e a 
vioência doméstica contra mulheres. Já quanto às crianças, 
um estudo realizado em 2010 constatou que  
aproximadamente 119 mil crianças  sofrem abusos 
anualmente nos Países Baixos. Contra isso, não só existem 
leis, como também a ‘’Semana contra o abuso infantil’’, 
criada a fim de informar e orientar os cidadãos a respeito 
das penalidades e do que se pode ser feito para ajudar.  

 

 

 

 

Práticas Tradicionais que ferem os direitos das crianças 

 O abuso infantil na região é um tema bastante abordado, 
visto que o problema é persistente e contém ações 
governamentais para o combate. Segundo uma pesquisa 
de 2010, aproximadamente, 119 mil jovens sofreram com 
algum tipo de abuso, sendo que de 50 a 80 morreram. Uma 
força tarefa nacional que conta com especialistas de campo 
realiza semanas de conscientização e ações para o combate 
ao abuso. O registro de nascimento deriva ou do pai ou da 
mãe e é realizada imediatamente após o nascimento. 
Quanto ao casamento forçado, a união é permitida á partir 
de 18 anos para ambos os sexos em todo o reino mas, com 
a exceção à mulheres acima de 16 anos que estão grávidas 
ou deram à luz.  
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