
O País 
 
A Etiópia ou República Federal Democrática da Etiópia é 
um país situado no Chifre da África, cuja capital é Adis 
Abeba. Ele faz fronteira com Sudão, Sudão do Sul, Somália, 
Quênia, Eritreia e Djibuti. Foi um dos dois únicos países não 
colonizados pelos europeus. Possui uma população de 
aproximadamente 99,39 milhões de habitantes, um PIB de 
61,54 bilhões, e é um dos países mais pobres do mundo. 
Sua economia está voltada principalmente para os serviços 
e setores agrícolas. Trata-se de um país multicultural e 
multiétnico, formado por diversas etnias distintas, sendo 
que maior parte da população etíope é cristã, seguida pelo 
islamismo. O regime de governo etíope é o republicano 
parlamentar. O país faz parte das Nações Unidas (ONU), da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), da União 
Africana, e vários outros. 
 
O CDH e o Estado 
 
A Etiópia é marcada por conflitos violentos entre suas 
diferentes etnias, prerjudicando a vida da população no 
acesso à água, à educação e à recursos básicos de 
alimentação. O governo etíope tem reprimido duramente 
protestos e manifestações que vão contra o Estado, 
inclusive interrompendo o acesso da população à 
comunicação e à redes sociais, usando como justificativa 
ações antiterroristas. Além disso, relações homossexuais 
são consideradas crimes no país, penalizadas com até 
quinze anos de prisão e em nenhuma região do Estado há 
leis antidiscriminatórias. O país ainda possui um dos 
maiores números de violência contra as mulheres, e é 
comum a prática da mutilação genital feminina. A Etiópia  
foi eleita como membro com direito de voto do Conselho 
de Direitos Humanos da ONU até o ano de 2018. 
 
 
 
 
 

Práticas Tradicionais que ferem os direitos das crianças 
 
O país enfrenta também graves violações contra os direitos 
humanos das crianças. O acesso à educação é 
extremamente limitado, especialmente para as meninas. 
Algumas regiões possuem taxas muito elevadas de 
casamentos infantis, e, de acordo com a Unicef, a grande 
maioria das meninas casadas sofreram abusos sexuais 
antes da primeira menstruação. Cerca de 200 mil crianças 
vivem e trabalham nas ruas da Etiópia, e estão fortemente 
vulneráveis à violência sexual, como estupros, e, 
consequentemente vulneráveis também a contrair HIV. A 
mutilação genital feminina é também uma prática muito 
comum que acomete as meninas da Etiópia. 
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