
 

 

O País  

A Etiópia, reconhecida oficialmente como República Federal 
Democrática da Etiópia, possui como forma de governo uma 
república federativa. Se localiza na África Oriental a oeste da 
Somália, com uma área de aproximadamente 1,1 milhão de km² 
e cerca de 102 milhões de habitantes. É um país 
predominantemente agrícola, mas o setor de serviços vem 
ganhando destaque e se tornou a principal fonte de PIB para a 
Etiópia. Além disso, é considerada a quinta economia em 
crescimento mais rápido entre os membros do FMI. Seu PIB, por 
capita, é de U$ 1.900. Algumas organizações as quais o país 
participa são: Organização das Nações Unidas para Alimentação 
e Agricultura (FAO), Nações Unidas para Educação, Ciência e 
Cultura (UNESCO), Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento, Alto Comissariado das Nações Unidas para a 
proteção de refugiados (ACNUR), entre outros. 

 

A Mutilação Genital Feminina 

Estima-se que mais de 70% das mulheres da Etiópia são 
submetidas ao procedimento da MGF. A prática está 
concentrada em três regiões: Afar, Somali e Dire Dawa, 
enraizadas em valores étnicos e religiosos e realizadas em quase 
que em sua totalidade por pessoas que estão tradicionalmente 
atribuídas a essa função. As principais formas de mutilação 
feitas são as do tipo II (excisão) e tipo III (infibulação). No ano de 
2004, houve a criação de um decreto banindo a mutilação 
genital feminina. O Código Penal criminaliza a MGF com multa 
muito baixa e pena de prisão podendo variar entre 3 meses a até 
10 anos em casos mais graves (tipo III). No entanto, nenhuma 
acusação criminal foi solicitada relacionada a essa ação. Apesar 
de ser contra a lei, a MGF é mais forte que ela e mostra como os 
costumes e valores estão enraizados na cultura do povo etíope. 

 

Direitos Humanos 

A Etiópia não possui proteções constitucionais fortes para 
assegurar direitos civis e políticos. Não existe liberdade 
expressão ou imprensa, há a discriminação contra a mulher, 
abuso de crianças e tráfico de pessoas. Casos de violência 
contra a mulher são recorrentes no país, principalmente 
relacionado a maus tratos, estupro e mutilação genital 
feminina. No que se refere a este último, a prática é 
considerada ilegal, mas o governo não aplicou ativamente 
esta proibição ou puniu aqueles que a praticavam. 
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