
O País 
 
O Reino Unido é uma união política de quatro "países cons-
tituintes": Escócia, Inglaterra, Irlanda do Norte e País de 
Gales. O governo é regido por um sistema parlamentar, 
cuja sede está localizada na cidade de Londres, a capital, e 
por uma monarquia constitucional que tem a rainha Isabel II 
como a chefe de Estado. Seu PIB em 2015 foi de 2,849 tri-
lhões de dólares e seu IDH em 2014 foi de 0,91. Possui uma 
área territorial total de aproximadamente 244 820 km² e 
uma população de quase 63 181 800 habitantes. É uma mo-
narquia constitucional com uma forma multipartidária de 
governo parlamentar, sendo o inglês a língua oficial. É hoje 
a sétima maior economia do mundo, tendo uma economia 
de mercado onde o setor de serviço corresponde a cerca de 
70% do PIB do país. Dentre as religiões predominantes no 
país, tem-se o cristianismo com 59,5% de representação, os 
sem religião com 25,7%, os não declarados 7,2%, o islamis-
mo com 4,4%, o hinduísmo com 1,5% e outros com 1,8%. 
Dentre as organizações que participam estão o Grupo dos 
8, Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), Or-
ganização Mundial do Comércio (OMC).  

O CDH e o Estado 
 
Os direitos humanos no Reino Unido são bastante antigos, 
para alguns historiadores tendo marco inicial com a Carta 
Magna de 1215, que limitava o poder do monarca em rela- 
ção a igreja e a seus nobres. A Declaração de Direitos de 
1689 estabeleceu o Parlamento Inglês e os direitos indivi-
duais como tendo precedência sobre decisões reais. Em 
2010, um Ato com o objetivo fundamental para simplificar 
e harmonizar a lei de igualdade já existente substituindo as 
leis anteriores sobre direitos humanos. Esse ato abrange 
toda discriminação em razão de raça, religião, sexo, defici-
ência, idade, orientação sexual, adicionando status socioe-
conômico, gravidez e mudança de sexo. Esse ato é uma 
peça única da legislação, buscando proteger em nível máxi-
mo os direitos fundamentais .  

Práticas Tradicionais que ferem os direitos das crianças 
 
De acordo com o OMS, a polícia na Inglaterra e no País de 
Gales registrou 40.886 crimes sexuais cometidos contra 
crianças, incluindo estupro, agressão em 2015-16. A idade 
legal mínima para o casamento no Reino Unido é de 16. Em 
Inglaterra e País de Gales, pessoas com menos de 18 anos e 
não casadas anteriormente requerem o consentimento por 
escrito dos pais ou tutores, e a pessoa menor deve apresen-
tar um certificado de nascimento.  
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