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INFORMAÇÕES                                                 POR CDH 2018  

O País 

A Confederação Suíça é um país localizado na Europa que faz 
fronteira com a Alemanha, França, Itália, Áustria e com o principado 
de Liechtenstein. Possui uma população de aproximadamente 8 
milhões de pessoas, que se concentram principalmente no planalto, 
onde se encontram as maiores cidades do país. Sua área é de 41 285 
km². Tem como forma de governo uma república federal. A soberania 
e neutralidade da Suíça é honrada pelas grandes potências europeias, 
já que o país não se envolveu em nenhuma das duas guerras 
mundiais. A integração política e econômica da Europa ao longo da 
última metade do século, assim como o papel da Suíça em muitas 
Organizações Internacionais, reforçou os laços da Suíça com os seus 
vizinhos. No entanto, o país não se tornou oficialmente um membro 
da ONU antes de 2002. A Suíça continua ativa em muitas 
organizações internacionais, mas mantém um forte compromisso 
com a neutralidade. É um dos países mais ricos do mundo, sendo um 
importante centro financeiro e internacional tendo destaque no setor 
de serviços. Além do Conselho de Direitos Humanos, a Suíça participa 
de outras Organizações Internacionais como Organização Mundial da 
Saúde (OMS), Organização das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura (UNESCO), Conferência das Nações Unidas sobre o 
Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD) e Organização Mundial do 
Comércio (OMC). 

 A Mutilação Genital Feminina 

Estima-se que cerca de 13 mil mulheres são vítimas da mutilação 
genital feminina na Suíça. A maioria dos casos decorrem de 
imigrantes que perpetuam a tradição de seus países de origem para 
as mais novas gerações, principalmente provenientes da Eritreia, 
Etiópia e Egito.  A mutilação genital feminina é considerada um 
crime. É ilegal e punível por ao menos 10 anos de encarceramento. 
Em 2012 o governo federal trabalhou junto com algumas 
Organizações não governamentais para estabelecer o Grupo de Ação 
Nacional contra a Mutilação Genital Feminina para desenvolver uma 
estrutura para as melhores práticas para proteger e cuidar de 
meninas e mulheres afetadas pela MGF. O país 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. O Escritório Federal de Saúde e o Secretariado para as 
Migrações ficaram encarregados de estabelecer e financiar as 
atividades de prevenção para sensibilizar a MGF entre potenciais 

entre outros. O Escritório Federal de Saúde e o 
Secretariado para as Migrações ficaram encarregados de 
estabelecer e financiar as atividades de prevenção para 
sensibilizar a MGF entre potenciais vítimas e especialistas 
em saúde. 

Direitos Humanos 

A Suíça possui alguns problemas relacionados aos direitos 
humanos. Entre eles se incluem o uso excessivo da força 
por forças de segurança, particularmente em conexão 
com prisões e deportações de pessoas que buscam asilo e 
as longas detenções e maus tratos que estas pessoas são 
sujeitadas por autoridades locais. Além disso, a 
discriminação contra imigrantes e membros de outras 
minorias são percebidos, bem como prisões superlotadas, 
a violência contra a mulher, casamentos forçados, abuso 
infantil, disparidades de pagamentos e de taxas de 
desempregos entre homens e mulheres, tráfico de 
pessoas e hostilidade contra muçulmanos e judeus. 
Apesar de tais problemas, o país é signatário de todos os 
instrumentos internacionais relevantes de direitos 
humanos. 

 



 

                       


