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Direitos fundamentais
Santé

A Bélgica é um Estado de direito

O Estado garante o
respeito do direito.
O Estado Só pode
agir naquilo que a
Constituição 
ou a lei o permita.
Ele é organizado de
acordo com o princípio
da separação de
poderes. A justiça,
particularmente, é
independente do
governo.
A Bélgica é um
Estado que funciona
com regras e
procedimentos.
A Bélgica é um estado
neutro, ou seja, um
estado onde a autoridade
pública é separada das
autoridades religiosas. As
administrações públicas
devem ser neutras.

democrático que garante a cada um os respeito

A Bélgica é uma monarquia
constitucional e
parlamentar...

O poder é compartilhado
entre o Rei e as
assembléias
parlamentares.
O Parlamento cuida do
poder legislativo que
consiste em elaborar e
votar em leis.
O poder executivo - que
aplica as leis aprovadas
pelo Parlamento - está
nas mãos do Rei e do
governo.
Esses poderes
são definidos pela
Constituição.

...que funciona sobre o
princípio de democracia
representativa.

Em uma democracia
representativa, o povo elege
representantes que exercem o
poder em seu lugar.

As eleições são os primeiros
degraus de participação dos
cidadãos na vida da coletiva.
Há eleições para os diferentes
níveis de governo na Bélgica :
Europeu, federal, comunitário e
regional, provincial e municipal.
Os cidadãos belgas com mais
de 18 anos são obrigados a
votar nessas eleições.
Os cidadãos de países membros
da União Europeia (UE) podem
participar das eleições europeias
e municipais. Para votar, devem
registar-se no seu município.

O Estado prevê que os
direitos dos cidadãos
devem ser respeitados.
Se decisões os
prejudicam, eles podem
contestá-las diante o
tribunal.

Os originários de países não
membros da UE podem votar
nas eleições locais com a
condição de serem legais na
Bélgica há pelo menos 5 anos
Para votar, devem registrar-se
no seu município.
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dos direitos humanos

e do cidadão.

Entre esses direitos, há, por exemplo,
o direito à vida, a proibição de tortura,
a proibição da escravidão e do trabalho
forçado. Esses direitos são absolutos (O
Estado não pode tocá-los).

A democracia depende da participação
ativa dos cidadãos na vida pública em
todas as suas formas : as instituições
políticas e as instituições judiciárias, a
concertação social, a imprensa, a vida
associativa e a participação na vida local.

A Bélgica é uma
democracia
baseada no
pluralismo .
O pluralismo
não são apenas
opiniões e crenças
que vivem umas
ao lado das outras.
É também um
diálogo, debates
entre essas
opiniões e essas
crenças.

Cada um tem
o direito de se
envolver em uma
associação 
para tentar desta
forma desenvolver
a sociedade, ou
ajudar os seus
concidadãos ou
influenciar as
decisões políticas.

Os cidadãos têm o direito de fazer greve, de
manifestar, de assinar petições.
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Todos os cidadãos são iguais nos direitos

Existem liberdades fundamentais e
o Estado garante a aplicação delas,
incluindo:
– a liberdade individual
– o direito à vida privada e familiar
– direito de escolher o seu estilo de vida e
sua profissão.

Homens e mulheres são iguais.
Homens e mulheres têm os mesmos direitos e mesmos deveres, incluindo:
– trabalhar e beneficiar do seguro social,
– ao voto,
– poder ter uma conta bancária,
– tomar decisões sobre o local de sua
habitação
– em relação às crianças ou
– em caso de divórcio ou separação.

Cada pessoa tem direito a liberdade de
expressão, de encontro, de associação
e religião.
A lei consagra
– o direito à vida,
– o direito ao casamento,
– o direito de morrer com dignidade,
– o direito à interrupção voluntária da
gravidez.

Toda forma de discriminação  é
proibida. Isto inclui:
– ao emprego
– a uma habitação,
– aos serviços e administrações e
– aos serviços privados.

Os direitos e liberdades da pessoa
se exercem dentro do respeito ao
próximo e do bem estar geral. O Estado
pode, portanto, regular esses direitos e
liberdades. Por exemplo, você não pode
alegar a liberdade de crença para ir contra
as leis escolares. Assim, a liberdade de
expressão, por exemplo, não permite
insultar uma pessoa ou grupo de pessoas.

Todas as pessoas têm direito a uma
mesma proteção da lei. Qualquer
estrangeiro que se encontra no território
da Bélgica goza da proteção conferida a
pessoas e propriedades, menos para as
exceções previstas por lei.

Ver glossário página 67
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e em dignidade
Casa pessoa tem direito à dignidade
humana, particularmente:
– o direito a uma remuneração justa,
– ao Seguro Social,
– à proteção da saúde,
– à assistência social, médica e jurídica,
– a uma habitação adequada
– a um ambiente saudável
– a uma realização cultural e social.

Para que que esses direitos
possam ser realizados, existe um
sistema baseado na solidariedade:
entre ativos e os mais velhos, entre
os que têm emprego e os que não o
tem, entre os que têm filhos e aqueles
que não tem, entre aqueles que são
saudáveis e os que estão doentes.
Este sistema também permite de dar
assistência para aqueles que são
deficientes ou que não têm meios de
existência (renda inserção e ajuda
social ).
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