
O País 
 
África do Sul, oficialmente República da África do Sul, é 
um país localizado no extremo sul da África, entre 
os oceanos Atlântico e Índico, com 2 798 quilômetros 
de litoral, e uma população de aproximadamente 
54,96 milhões. O IDH em 2015 foi 0,666, e o PIB do mesmo 
ano foi de 312,8 bilhões de dólares. É limitado pela Namí-
bia, Botsuana e Zimbábue ao norte, Moçambique e Suazi-
lândia a leste; e com o Lesoto, um enclave totalmente ro-
deado pelo território sul-africano. É uma democracia parla-
mentar multipartidária na qual o poder constitucional é 
compartilhado entre os ramos executivo, judiciário e parla-
mentar. O país é conhecido por sua biodiversidade e pela 
grande variedade de culturas, idiomas e crenças religiosas, 
sendo no país cristãos, que representam 66,4%; religiões 
tradicionais africanas, 15%; hinduístas 1,3%; muçulmanos 
1,1%; judeus 0,2% e outras 15%. A Constitui-
ção reconhece 11 línguas oficiais, sendo elas: Africâner, 
Inglês, Ndebele, SeSotho do norte, SeSotho do sul, Suázi/
Suazi, XiTsonga/ ChiTsonga/ShiTsonga, seTswana, Venda, 
Xhosa e Zulu.  O país participa de organizações como a 
ONU, União Africana (UA), Organização Mundial da Saúde
(OMS), BRICS, Nova Parceria para o Desenvolvimento da 
África (NEPAD), entre outras.  

O CDH e o Estado 
 
A África do Sul desempenha importante papel no continen-
te africano no que tange os Direitos Humanos. Apresenta 
fortes proteções constitucionais para os direitos humanos e 
nota-se seu relativo sucesso na prestação de serviços bási-
cos. No entanto, o governo continua a lutar para atender às 
demandas de direitos econômicos e sociais. Ainda há inefi-
ciência em alguns âmbitos, pois não conseguiu prover o 
direito à educação para um número estimado em meio mi-
lhões de crianças com deficiência, por questões geopolíti-
cas. Questões como o desemprego, a corrupção e as amea-
ças à liberdade de expressão continuam a ser uma preocu-
pação para muitos sul-africanos. Existe também uma pro-

porção de grande brutalidade policial e uso de força exces-
siva. 

Práticas Tradicionais que ferem os direitos das crianças 
 
O ensino público é obrigatório até aos 15 anos ou nona sé-
rie. De acordo com o censo nacional de 2012, as meninas 
enfrentaram mais dificuldades em acessar os serviços do 
que os meninos; as crianças com deficiência apresentaram 
uma desvantagem ainda maior. O consentimento parental 
ou judicial para se casar é exigido para indivíduos com me-
nos de 18 anos. No entanto, a prática tradicional de 
"ukuthwala", o casamento arrumado de meninas até aos 12 
anos, ocorreu em aldeias remotas no Cabo Ocidental, Cabo 
Oriental e as províncias naturais de KwaZulu.  
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