
O País 
 
Suíça, oficialmente Confederação Suíça, é uma república 
federal composta por 26 estados, chamados de cantões, 
com a cidade de Berna como a sede das autoridades fede-
rais. O país está situado na Europa Central, onde faz fron-
teira com a Alemanha a Norte, com a França a Oeste, 
com Itália a Sul e com a Áustria e o principado 
de Liechtenstein a Leste. O PIB no ano de 2015 foi de 
664,7 bilhões de dólares e o IDH foi de 0,939. A Suíça é 
constituída por quatro principais regiões linguísticas e cul-
turais: alemão, francês, italiano e romanche, sendo estas as 
línguas oficiais. Suas religiões predominantes são divididas 
entre o catolicismo romano (38,2%), o protestantismo suíço 
(26,9%), sem religião (21,4%) e outros (12,2%). O forte sen-
timento de pertencer ao país é fundado sobre o histórico 
comum, valores compartilhados e pe-
lo simbolismo Alpino. A criação da Confederação Suíça é 
tradicionalmente datada em 1 de agosto de 1291. É um 
Estado-membro na ONU e da OMC.  

O CDH e o Estado 
 
A Constituição proíbe todas as formas de discriminação 
baseada na origem, raça, sexo, idade, língua, posição soci-
al, estilo de vida, convicção religiosa, filosófica e política, ou 
deficiência física, mental ou psicológica de uma pessoa. Em 
1999, reafirma seu comprometimento no Capítulo 2º, em 
garantir os direitos fundamentais, buscando proteger a 
dignidade humana. É signatária de todos os instrumentos 
internacionais relevantes de direitos humanos. Nos últimos 
anos, no entanto, o aumento da agressividade da polícia de 
alguns cantões chamou a atenção dos defensores dos direi-
tos humanos, além de uma lei de vigilância que permite o 
acesso a dados pessoais através de interceptações. A vio-
lência doméstica também cresceu, principalmente contra 
imigrantes.  
 
 
 

Práticas Tradicionais que ferem os direitos das crianças 
 
Sobre as crianças, a idade mínima para o emprego de tem-
po integral é de 15 anos. O emprego de jovens com idades 
compreendidas entre os 15 e os 18 anos também é limitado.  
A idade mínima legal do casamento é de 18 anos. A lei proí-
be o casamento forçado e prevê penas de até cinco anos de 
prisão e nega a permissão para entrar no país aos requeren-
tes de visto suspeitos de envolvimento em um casamento 
forçado. As vítimas do casamento forçado que já residem 
no país podem permanecer e podem mudar seu estado civil 
de "casado" para "único" sem o requisito de registrar um 
divórcio.  
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