
O País 

O Burundi é um país pequeno localizado na região central 
do continente africano, cujo governo é caracterizado por 
ser uma República Presidencialista. A capital se chama 
Bujumbura. A população do país é de aproximadamente 
11.1 milhões de habitantes. A língua francesa e a língua 
kirundi são consideradas as oficiais. O Estado encontra 
grandes desafios políticos, étnicos e econômicos no país.  O 
Burundi faz parte de organizações internacionais como a 
União Africana, Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura  (UNESCO) e outros. 

O CDH e o Estado  

De acordo com o CDH e outras organizações 
internacionais, no Estado do Burundi, os tipos de violações 
aos direitos humanos mais recorrentes são execuções 
extrajudiciais, prisões arbitrárias por parte das forças de 
segurança  local, péssimas condições em presídios e 
desaparecimentos. Além disso, o governo  viola as 
liberdades de imprensa e expressão previstas em lei, para 
evitar críticas aos governantes. Existem denúncias de que 
indivíduos foram traficados no país. As leis do país proíbem 
tortura, ou qualquer tipo de tratamento que possa 
prejudicar a integridade humana. No entanto, essas leis não 
são obedecidas por parte dos civis e policiais. O país 
assegura os direitos de todos  os  povos e etnias, 
protegendo-os de qualquer tipo de discriminação.                                                                                                                                                                                                                                                                              
O Estado concede a refugiados asilo  e porteção. Existem 
também políticas que inserem estes grupos na sociedade, 
como oportunidades de trabalho, estudo, e possuem 
também direito a utilização de recursos públicos, como 
acesso a saúde. O Estado do Burundi possui assento no 
CDH até o ano de 2018. 

 

 

 

Práticas Tradicionais que ferem os direitos das crianças 

No Estado de Burundi foram relatadas mortes e infecções 
em bebês  devido a uma prática tradicional de sua cultura. 
Ao nascerem os bebês possuem a sua úvula  (uma massa 
carnosa que fica na parte posterior à língua) cortada. O 
país, por outro lado, se posiciona totalmente contrário a 
tradições que permitem casamento de alguma pessoa que 
tenha menos de 18 anos. No que se refere ao direito à 
educação, todas as crianças, independentemente do sexo, 
possuem acesso. 
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