
O País  

A República da Coreia está localizada no leste da Ásia. A 
República surgiu ao final da 2ª Guerra Mundial, quando 
houve a separação entre o Norte — apoiado pela União 
Soviética– e o Sul – apoiado pelos Estados Unidos.  Com 
uma área aproximada de 99,720 km², o país se desenvolveu 
economicamente desde sua criação. A composição do setor 
do PIB  é de 2,3% da agricultura (principalmente de  arroz, 
raíz, cevada, legumes e frutas), 37,6% da indústria (com 
destaque para (eletrônica, telecomunicação, 
automobilística, construção naval e produtos químicos) e 
60,2% de serviços.  As línguas faladas no país são o coreano 
e o inglês, oficialmente. O governo é uma República 
Presidencialista.  Algumas organizações Internacionais as 
quais o país participa são:  UNESCO (Organiação das 
Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura), OMS 
(Organização Mundial da Saúde), e FAO (Organização das 
Nações Unidass para a Alimentação e a Agricultura).  

O CDH e  o papel do Estado  

Os maiores problemas relacionados aos Direitos Humanos 
na Coreia do Sul são vinculados à aplicação das leis pelo 
governo, principalmente, daquelas vinculadas à liberdade 
de expressão, corrupção, violência sexual e doméstica, e 
tráfico de pessoas — incluindo tráfico sexual de crianças. 
Relacionado à tortura, existem leis que proíbem tal ato, 
contudo, houveram denúncias de que oficiais do governo 
utilizaram este método durante o ano. Quanto à liberdade 
de expressão e de imprensa, esta está prevista em leis, mas 
a  interpretação do governo gerou certas restrições não só 
aos jornalsitas, como também à população, visto que 
surgiram limites ao uso da internet. Quanto à situação das 
mulheres, a  lei criminaliza o estupro e a violência 
doméstica.  

 

 

Práticas Tradicionais que ferem os direitos das crinaças  

Na República da Coreia as crianças adquirem a cidadania de 
seus pais e, somente em alguns casos, por nascerem no 
território coreano. A idade permitida para o casamento é 
de 18 anos para homens e 17 para mulheres. Denúncias de 
abusos social e familiar não são acessíveis, contudo, por lei, 
aquele que for flagrado tendo relação sexual com menores 
de 15 anos serão ‘punidos gravemente’. Quanto à 
educação, a lei prevê 12 anos de educação básica e gratuita, 
porém muitas crianças não tiveram o acesso a educação 
devidamente.  
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