
O País  

O Quirguistão é um país que faz fronteira com a China, o 
Cazaquistão, o Uzbequistão e o Tadjiquistão. Possui um 
território de, aproximadamente, 199,951 km². A economia 
é composta pela agricultura e para indústrias. A população 
do Quirguistão é de, aproximadamente, 5,727,553 
habitantes.  O governo é uma República Parlamentar e teve 
sua independência declarada em 1991. A população é de 
maioria muçulmana e as línguas oficiais são a língua quirgu-
iz e russo. Algumas organizações internacionais das quais o 
Quirguistão participa são:  OMS (Organização Mundial da 
Saúde), FAO ( Organização das Nações Unidas para a Ali-
mentação e a Agricultura) e outras. 

O CDH e o Estado  

Quando relacionado aos Direitos Humanoss, os maiores 
problemas do Qurguistão dizem respeito à violação de 
proteção durante processos judiciais, ao assédio à 
organizações não governamentais, ativistas e jornalistas, 
ataques, ameaças e extorsão policial de minorias étnicas. 
Além disso, é necessário ressaltar a condição precária do 
sistema carcarário, pressão sobre mídias independentes, 
discriminação e violência contra mulheres, pessoas com 
alguma deficiência e minoriais religiosas e étnicas, abuso 
infantil e tráfico de pessoas.  Quanto a questão da liberdade 
de expressão e de imprensa, a lei prevê essa liberdade,  
contudo há relatos de jornalistas que alegam terem sido 
censurados por seus editores e algumas figuras públicas. Já 
relacionado às mulheres,  mesmo sendo o estupro ilegal, o 
governo falhou em reforçar a sua fiscalização e punição. 
Além disso, mesmo havendo leis específicas que 
criminalizam a violência doéstica, esse é um dos maiores e 
mais difíceis problemas do Estado.  

 

 

 

Práticas Tradicionais  que ferem os direitos das crianças 

No país o registro de nascimento é obrigatório e imediato 
por lei, contudo muitas crianças  eram apátridas, fato que 
assustou o governo. No cenário do abuso infantil, tanto 
quanto a violência física, o trabalho infantil e a exploração 
sexual, foram problemas ao governo por muito tempo. 
Quanto ao casamento, a união é permitida para jovens de 
16-17 anos com consentimento dos pais, menores de 16 
anos não recebem a permissão do governo para o 
casamento, independente da situação. Mesmo que ilegal, é 
importante ressaltar, o sequestro de noivas, uma prática 
ainda muito realizada no país.  
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