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O País 

O Peru está localizado na região Ocidental da América do Sul, na 
fronteira com o Oceano Pacífico Sul, entre o Chile e o Equador. Sua 
capital é a cidade de Lima. O país é possui uma extensão em área 
total de 1.285.216 km2, possui uma grande diversidade étnica e uma 
religião predominantemente católica romana. Tem uma população 
com cerca de 30.741.062 milhões de habitantes e o IDH considerado 
elevado, de 0,740. O Peru é o segundo maior produtor mundial de 
prata e o terceiro maior produtor de cobre, possui uma grande 
variedade de recursos minerais e um PIB, per capita, de US $ 13.000. 
Além do Conselho de Direitos Humanos, o Peru participa de outras 
Organizações Internacionais como: o G-24, Organização das Nações 
Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), Organização Mundial 
do Comércio (OMC) e Organização Mundial da Saúde (OMS). 

 

A Mutilação Genital Feminina 

A Mutilação Genital Feminina é praticada no Peru, apesar da pouca 
informação existente sobre os casos. A prática faz parte da rotina 
cultural dos Shipibo-Conibo, que é uma comunidade guerreira da 
família Pano que habita a região do Ucayali. Sua tradição diz que, 
depois da primeira menstruação, toda jovem deve ser submetida à 
mutilação genital feminina. Eles acreditam que se não retirarem o 
clítoris da menina, crescerá um pênis, além da garota possivelmente 
sofrer uma discriminação do seu próprio povo, sendo até mesmo 
desconsiderada como mulher. Essa tribo se assemelha muito em suas 
justificativas para a Mutilação Genital Feminina com o povo Emberá 
da Colômbia. Apesar dessa informação o Peru não tem demonstrado 
nenhum tipo de reação à fim de sanar a prática na região. 

 

Direitos Humanos 

No Peru, os direitos humanos são protegidos pela 
Constituição. A Constituição peruana destaca a 
importância do Estado para preservar a dignidade de 
todos os seres humanos. A Constituição inclui artigos que 
promovem o direito à autodeterminação, igualdade e não 
discriminação, e vida. Desde o fim do conflito interno que 
ocorreu no Peru entre 1980 e 2000, o país trabalhou para 
integrar regulamentos e status humanitários na legislação 
nacional. No entanto, ainda existem casos de direitos 
específicos sendo contestados. As investigações judiciais 
sobre abusos graves contra os direitos humanos 
cometidos durante os 20 anos de conflito armado que 
terminaram em 2000 continuam lentas e limitadas. As 
ameaças à liberdade de expressão e à violência contra as 
mulheres são outras preocupações importantes.  

 

 


