
O País 

Botswana é um país situado no sul do continente africano. 
Sua populaç~o é estimada em 2.2 milhões de habitantes. A 
capital do país é Gaborone. A língua oficial de Botswana é o 
inglês, mas existem também outros idiomas falados por 
diversos grupos no país. O Estado, antes de sua 
independência, em 1966, era um protetorado brit}nico. 
Após esta data, passou a ser uma democracia 
constitucional multipartid|ria. A sua economia é baseada 
principalmente na extraç~o de diamante, cobre, níquel, 
carv~o, minério de ferro e prata. Seu PIB foi de 
aproximadamente 36.5 bilhões de dólares em 2016 .O país 
faz parte de organizações internacionais como o G-77, 
Interpol e a Organizaç~o Mundial do Comércio (OMC). 

O CDH e o Estado 

As principais violações de direitos humanos reportadas em 
Botswana, de acordo com o CDH e outras organizações 
internacionais, se referem { violência contra crianças e 
mulheres e tr|fico de pessoas. A populaç~o também sofre 
com o excesso de uso da força por parte de oficiais de 
segurança do Estado. Existem denúncias de que o Estado, 
em determinadas situações, tenta limitar a liberdade de 
imprensa - através de pressões, para que suas decisões e 
políticas sejam retratadas de forma positiva - e express~o 
dos cidad~os. Mulheres e membros de grupos de Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Transexuais (LGBTs) sofrem  
discriminaç~o. A sua Constituiç~o proíbe tortura, mas as 
pr|ticas s~o recorrentes. V|rias ONGs presentes no país 
sempre reportam operações de policiais que utilizam a 
tortura como forma de puniç~o para infratores da lei. 
Prisões arbitr|rias, todavia, s~o proibídas e o governo se 
mostra atento quanto { isso, para que esta determinaç~o 
seja plenamente cumprida. O país possui um assento com 
poder de voto no CDH até o fim do ano de 2017. 

 

 

Práticas Tradicionais que ferem os direitos das crianças 

De acordo com as leis do Estado de Botswana, todas as 
pessoas possuem os mesmos direitos, independentemente 
do gênero. No entanto,  o país possui um sistema jurídico 
duplo, baseado na Constiuiç~o do país e em pr|ticas tribais. 
Com relaç~o a crianças no país, existem poucos casos de 
casamentos com menores, pois esta pr|tica é limitada a 
algumas tribos. O governo, por sua vez, n~o reconhece 
quando algum indivíduo com menos de 18 anos se casa. 
Quanto ao acesso a educaç~o b|sica, n~o h| distinç~o de 
sexo. 
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