
O País 

O Estado Plurinacional da Bolívia está situada na América 
do Sul. Sua capital é La paz. A sua população  em 2016 foi 
estimada em aproximadamente 11 milhões de habitantes. 
As línguas oficiais do país são o Espanhol e o Quechua, uma 
língua indígena falada por alguns grupos. O país foi coloni-
zado pela Espanha durante o século  XVI e se tornou inde-
pendente em 1825. No que se refere à economia do país, a 
Bolívia é um grande exportador de gás natural, represen-
tando cerca de 50% de todas as suas exportações. No en-
tanto,  ainda é um dos países menos desenvolvidos da 
América do Sul. A Bolívia faz parte de organizações interna-
cionais como a UNESCO (Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e Cultura),  Interpol,  Banco 
mundial, entre outros. 

O CDH e o Estado 

De acordo com o CDH e outras organizações 
internacionais, o  Estado da Bolívia  apresenta problemas 
no que se refere aos direitos humanos em questões como a 
limitação da liberdade de expressão e imprensa - apesar de 
ser um direito previsto em lei-, o abuso de poder de oficiais 
do Estado, como militares e membros da polícia. A tortura 
por parte destes oficiais também é recorrente, apesar de 
proibida no território boliviano. O Estado também possui 
leis que protegem refugiados na Bolívia, mas foram 
reportados casos em que o governo não assegurou a devida 
proteção e auxílio à eles. O índice de crianças que sofrem 
agressão sexual é grande e, por isso, o Estado se preocupa 
em tomar medidas que reduzam esse tipo de violência. A 
Bolívia  possui um assento no Conselho de Direitos 
Humanos até o fim do ano de 2017. 

 

 

 

 

Práticas Tradicionais que ferem os direitos das crianças 

Uma das práticas mais alarmantes que ferem os direitos 
das crianças no país é a autorização para que menores 
possam se casar. O casamento é permitido para meninas a 
partir dos 14 anos e meninos a partir dos 16, desde que haja 
consentimento dos pais ou responsáveis. No que concerne 
a situação de crianças do sexo feminino, esta 
tradicionalmente não possuem o mesmo status social do 
que os meninos. Além disso, apesar de crianças do mesmo 
sexo possuírem direito à educação, muitas famílias não 
permitem que meninas frequentem a escola, para cuidar de 
tarefas domésticas. 
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