
 

n    

 

    Dossiê 
 

 

República 
do 

Quirguistão 

 

 

 

 

 

   

INFORMAÇÕES                                                POR CDH 2018  

O País 

A República do Quirguistão é um país da Ásia Central de incrível 
beleza natural e tradições nômades. A maior parte de seu território 
do atual foi formalmente anexado ao Império Russo em 1876, tornou-
se uma república soviética em 1936 e alcançou a independência em 
1991, quando a URSS caiu. O país faz fronteira com a China, 
Cazaquistão, Uzbequistão e Tajiquistão. Tem uma população de mais 
de 5 milhões de pessoas e uma área total de 199,951 km². Sua capital 
e maior cidade é Bisqueque e seu governo é uma república 
parlamentar. Tem como PIB cerca de 10,764 bilhões de dólares, além 
do IDH de 0,664, considerado mediano. A maior parte do país é 
quirguiz, mas parte da população é, também, uzbeque e russa e cerca 
de 75% é mulçumana. O país participa de algumas organizações 
internacionais como Organização Mundial da Saúde (OMS), 
Organização Mundial do Comércio (OMC), Organização das Nações 
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO e Organização 
Internacional de Polícia Criminal (Interpol). 

A Mutilação Genital Feminina 

Não existem casos reportados de mutilação genital feminina no país, 
portanto não há nenhuma provisão no código criminal que proíba 
especificamente a MGF. No entanto, o Artigo 104 que proíbe 
qualquer violação física e grave danos corporais criminaliza o 
procedimento. Em relação a mulher o país tem leis específicas 
criminalizando o estupro, violência doméstica e abuso de cônjuges. 
Entretanto a violência contra a mulher continua sendo um problema 
no país. Além disso, muitos crimes contra a mulher não são 
reportados devido a pressão psicológica, tradições culturais e apatia 
entre oficiais. As penalidades por violência doméstica variam de 
multas a até 15 anos de prisão, se o abuso resultar em morte. Por 
assédio sexual variam de três a oito anos de prisão. Uma tradição 
muito comum no Quirguistão é o sequestro de mulheres e meninas 
para casamentos forçados. Alguns estudos estimam que entre 50 e 
75% dos casamentos no país tem envolvimento com os sequestros. 
Muitos destes sequestros envolvem estupros e, por ser uma tradição 
cultural muito forte, as vítimas são desencorajadas a fazer denúncias. 
O Quirguistão ratificou várias convenções internacionais condenando 
a mutilação genital feminina incluindo a Declaração Universal de 
Direitos Humanos, a Convenção para a Eliminação de todas as 
formas de discriminação contra mulheres, entre outros. Além disso, 
várias 

várias organizações não-governamentais locais dão 
assistência a vítimas de violência doméstica e fazem 
programas de prevenção.  

 

Direitos Humanos  

O Quirguistão tem como principais problemas de direitos 
humanos incluem a recusa de justiça no que diz respeito a 
violência étnica no sul, em 2010, além de violações 
procedimentais de proteção em todos os estágios do 
processo judicial, incluindo o uso arbitrário da prisão e 
tortura, ataques, ofensas e extorsões de grupos 
minoritários por policiais. As condições prisionais são 
péssimas, existe a falta da imparcialidade judicial e a 
tortura e a prisão arbitrárias são outras práticas que 
violam os direitos humanos. Além disso, há pressão na 
mídia independente; restrições na liberdade religiosa; 
corrupção; discriminação e violência contra a mulher, 
pessoas com deficiências, minorias étnicas e religiosas e 
pessoas baseada em sua orientação sexual ou identidade 
de gênero. É muito comum o sequestro de mulheres e 
crianças para casamentos forçados, além de abuso 
infantil, tráfico de pessoas e trabalho infantil. 

 



 

 


