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INFORMAÇÕES                                                POR CDH 2018  

O País 

O Reino Unido é uma união política, formada por quatro países 
constituintes: Escócia, Inglaterra, Irlanda do Norte e País de Gales. 
Sua capital está localizada em Londres, na Inglaterra. Está localizado 
nas ilhas do oeste europeu e conta com uma população de mais de 64 
milhões de pessoas. Sua economia é a terceira maior da Europa, 
perdendo apenas para Alemanha e França e a sétima maior do 
mundo, sendo que o setor de serviços corresponde a 70% do seu PIB. 
A agricultura é intensiva e altamente mecanizada e eficiente para os 
padrões europeus. O governo é regido por uma monarquia 
constitucional e legislado por uma monarquia constitucional que tem 
a rainha como a chefe de Estado. Seu IDH é de 0,909, considerado 
elevado, bem como seu PIB nominal de 2,847 trilhões de dólares. O 
Reino Unido foi um membro ativo da União Europeia de 1973 a 2016, 
mas fora da união econômica e monetária. Além do Conselho de 
Direitos Humanos (CDH), o Reino Unido tem um assento permanente 
no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) 
e participa da Organização do Tratado Atlântico Norte (OTAN), 
Organização Mundial do Comércio (OMC), Organização das Nações 
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e a Conferência 
das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento 
(UNCTAD). 

A Mutilação Genital Feminina 

A mutilação genital feminina é encontrada no Reino Unido entre 
grupos de comunidades imigrantes. Estima-se que 60 mil meninas de 
0 a 14 anos nasceram de mães que passaram pelo procedimento e 
que cerca de 4 mil novos casos acontecem por ano. Todas as quatro 
categorias de MGF já foram encontradas no Reino Unido.  A MGF é 
considerada uma grave violação dos direitos de meninas e mulheres e 
possui uma forte legislação e fiscalização do problema. No Reino 
Unido desde 1985 a prática é proibida. A legislação específica para a 
mutilação genital feminina se encontra no Female Genital Mutilation 
Act 2003 para a Irlanda do Norte, país de Gales e Inglaterra. Já para a 
Escócia, a legislação está na Prohibition of Female Genital Mutilation 
Act 2005. É um crime para qualquer pessoa (independentemente de 
sua nacionalidade ou status de residência) executar a FGM, assistir 
meninas a fazerem o procedimento em si mesmas ou a sair do país 
para fazê-lo. Além disso, pessoas que cometem ou não protegem 
meninas do risco da MGF são condenadas a pelo menos 14 anos de 
prisão, uma multa, ou ambos.  Quando executada em meninas 
menores de 16 anos, os responsáveis legais delas respondem 

menores de 16 anos, os responsáveis legais delas 
respondem legalmente pelo procedimento, sendo 
culpado de falhar na proteção do risco da MGF. O Reino 
Unido ratificou várias convenções internacionais 
condenando a MGF, incluindo a Declaração Universal de 
Direitos Humanos, a Convenção para a Eliminação de 
todas as formas de discriminação contra mulheres, entre 
outros. 

Direitos Humanos 

Os direitos humanos no Reino Unido são muito antigos. 
Em 1689, a Declaração de Direitos estabelece o 
Parlamento Inglês e a precedência dos direitos individuais 
sobre decisões feitas pelo monarca. Já no ano de 2010 é 
publicado um Ato que tem como objetivo simplificar a lei 
de igualdade que já existia, substituindo-a e a 
harmonizando. Tal Ato é uma forma de proteção em nível 
máximo todos os direitos fundamentais que abrange toda 
a discriminação. Apesar disso, o Reino Unido lida com 
alguns problemas de direitos humanos como a violência 
contra mulheres, tráfico de pessoas, abuso sexual de 
crianças, crimes de ódio contra muçulmanos, 
discriminação contra as mulheres na contratação para 
empregos. Além disso, outro problema comum é a 
negação errônea dos requerentes de asilo da Eritreia e a 
detenção prolongada de requerentes de asilo não oficiais 
e dos que o tiveram negado.  

 

 



 

 


