
 

 

O País  

O Burundi, oficialmente reconhecido como República do 
Burundi, tem como forma de governo uma república 
presidencial e é considerado um dos países mais corruptos do 
continente africano. Se situa no centro da África, com uma área 
de aproximadamente 28.000 km², em que seus limites 
territoriais fazem divisas com a República Democrática do 
Congo, Tanzânia e Ruanda. Sua capital é Bujumbura. Possui 
cerca de 11 milhões de habitantes, sendo basicamente 
constituída de pelas etnias Tutsis e Hutus, o que faz com que 
seja uma área de conflito. Além disso, cerca de 90% de sua 
população depende da agricultura de subsistência e há uma 
elevada taxa de pobreza, baixas taxas de educação, fraco 
sistema legal, entre outros. Seu PIB, por capita, é de U$ 800, 
mostrando como o país se mostra debilitado e precisa da ajuda 
de doadores multilaterais e bilaterais. Algumas organizações as 
quais o país participa são: União Africana (UA), Comunidade de 
Desenvolvimento da África Austral (SADC), Organização 
Mundial da Saúde (OMS), entre outras. 

 

A Mutilação Genital Feminina 

 
Não existe uma lei específica e nem uma informação sobre a 
posição do Burundi em relação a prática. Além disso, não 
existem casos reportados de mutilação genital feminina no 
país. A Constituição proíbe violências domésticas e sexuais, 
porém o governo não fez cumprir a lei uniformemente. No 
entanto, o país ratificou convenções internacionais 
condenando a MGF, incluindo a Declaração Universal de 
Direitos Humanos e a Convenção para a Eliminação de todas 
as formas de discriminação contra mulheres.  Entre 1993 e 
2005, houve no país uma guerra civil causada pelas divisões  

 

étnicas entre os hutus e as tribos tutsis, dois grupos étnicos do país. 
A segurança das mulheres no Burundi foi significativamente 
afetada pelo conflito e incluiu estupro, tortura, e escravização de 
meninas e mulheres jovens. Desde o cessar-fogo em 2002, é 
relatado que a violência contra mulheres e crianças continua a 
aumentar. As mulheres continuam a sentir altos níveis de violência 
na comunidade, na família, nos rebeldes e nos atores estatais. 

Direitos Humanos 

O Burundi não possui proteções constitucionais fortes para 
assegurar direitos civis e políticos. Durante as guerras civis que 
ocorreram no país alguns dos direitos fundamentais dos 
indivíduos (vida, liberdade, igualdade, segurança) não foram 
garantidos. Houve ampla violação do governo às liberdades de 
expressão e imprensa. Além disso, violência sexual, 
discriminação contra mulheres e tráfico de pessoas violam 
direitos humanos internacionalmente reconhecidos. 
Considerando a mutilação genital feminina uma forma de 
violação aos direitos humanos, o Burundi não possui uma lei 
específica sobre o assunto. 
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