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A República da Polônia, localiza-se na Europa central, 
sendo limitada ao norte pela Rússia; a leste pela Lituânia, 
Bielorrússia e Ucrânia; ao sul pela República Tcheca e 
Eslováquia e a oeste pela Alemanha. Possui uma superfí-
cie de 311.888 Km2 e uma população de 38.200.000 habi-
tantes. Varsóvia é considerada a capital, mas cidades 
como a Cracóvia e Łódz também são importantes. A Re-
ligião predominante é a Católica (87.2%) seguida pela 
Ortodoxa (1.3%) e pela Protestante (0.4%). Com relação 
à economia, o país é um membro da União Europeia e 
possui um PIB de 467,4 bilhões de dólares (dados de 
2015), sendo o setor de serviços o principal responsável 
pela composição do PIB (58,9%) e o IDH considerado 
elevado de 0,855. O país também é membro de organi-
zações internacionais como a Organização das Nações 
Unidas (ONU), Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e Organização das Nações Uni-
das para Alimentação e Agricultura  (FAO). 

A Mutilação Genital Feminina 

Não existem dados disponíveis a respeito da prevalência 
da MGF na Polônia. Provavelmente em razão da migra-
ção limitada de mulheres de países onde a MGF é co-
mum para a Polônia. Nenhum dado relevante poderia ser 
obtido a partir do Escritório Central de Estatística, a Sede 
Nacional da Polícia, o Escritório de Estrangeiros ou o 
Ministério da Saúde, que ajuda a compreender a magni-
tude do fenômeno. Com relação à legislação, os casos de 
MGF podem ser processados criminalmente pelo direito 
penal geral através dos artigos 156, 157 e 160 do Código 
Penal, relativos, respectivamente, a crimes de lesão cor-
poral grave, lesão corporal e danos à saúde e exposição 
ao perigo de perda de vida. Nesse caso, o princípio da 
extraterritorialidade pode ser aplicado, tornando a MGF 
punível mesmo que seja cometida fora do âmbito nacio-
nal. 

A Polônia ratificou várias convenções internacionais 
condenando da MGF, incluindo a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos (DUDH), a Convenção sobre a 
Eliminação das Formas de Discriminação contra as 
Mulheres (CEDAW), a Convenção contra a Tortura e 
Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes (CAT), a Convenção sobre os Direitos da 
Criança (CRC), a Convenção para a Proteção dos Direi-
tos Humanos e das Liberdades Fundamentais (CEDH) 
e a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia 
(2010 / C 83/02). 

  Direitos Humanos  
Entre os principais problemas de direitos humanos na 
Polônia estavam incidentes xenófobos e racistas, e 
casos de antissemitismo. Outros problemas incluem 
abusos de prisioneiros e detidos pela polícia, instala-
ções médicas inadequadas, terapia hormonal obriga-
tória para diminuir o desejo sexual de alguns condena-
dos por crimes sexuais. Entre os problemas relativos à 
sociedade, há uma grande discriminação contra as 
mulheres no mercado de trabalho, o abuso e a explo-
ração sexual de crianças e a discriminação e violência 
contra minorias étnicas, lésbicas e gays, bissexuais, 
transgêneros e intersexuais (LGBTI). O governo geral-
mente impõe os direitos humanos e toma medidas 
para processar os funcionários que cometeram abu-
sos.  

 


