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A Nigéria, oficialmente chamada de República Fede-
ral da Nigéria, se localiza na África Ocidental e tem 
Abuja como capital. Possui uma superfície de 923.768 
km² e uma população de 177,5 milhões de pessoas, 
sendo classificada como o 8º país mais populoso do 
mundo.  A Nigéria, juntamente com Angola é o pri-
meiro produtor petrolífero da África, o 8º da OPEP e 
o 10º no mundo, representando 3,5 da produção 
mundial. O país possui uma renda per capita de 5.953 
USD e, no que tange às exportações, possui impor-
tantes parceiros comerciais como o Brasil, os Estados 
Unidos, a Índia e a Espanha. A Nigéria é um membro 
temporário do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas. Além deste, o país participa de algumas Or-
ganizações Internacionais como: Conferência das 
Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimen-
to (UNCTAD), Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e a Cultura (UNESCO) , G-15  e 
Organização Internacional de Polícia Criminal  
(Interpol). 
 
 
A Mutilação Genital Feminina 
 
Uma pesquisa demográfica realizada em 2014 pela UNI-

CEF sugere que 25% das mulheres na Nigéria já foram 

submetidas à mutilação genital feminina. Dentro deste 

total, a maior parte das mutilações genitais feminina 

ocorre por parte do grupo étnico de maior prevalência no 

país, correspondendo a 55% do total.  A pesquisa tam-

bém demonstra que 82% do total de mulheres vivencia a 

MGF entre zero e quatro anos de idade. No que tange à 

quem realiza essa mutilação, 87% das práticas de MGF 

são realizadas por um profissional tradicional. Os tipo de 

MGF mais recorrente nesse país é o tipo IV. É importante 

ressaltar que, em 2015, o presidente Goodluck Jonathan 

assinou uma lei que criminaliza a MGF em todo o país.  

 
Direitos Humanos  
 
As violações dos direitos humanos nas Nigéria estão rela-
cionadas com a insurgência do grupo terrorista Boko 
Haram, que realizou numerosos ataques contra alvos do 
governo e civis, que resultou em milhares de mortes e 
feridos, destruição generalizada, o deslocamento interno 
de 1,8 pessoas milhões e o deslocamento externo de um 
estimado 191.000 Refugiados nigerianos para os países 
vizinhos. O país também sofreu com a violência étnica, 
regional e religiosa, influência do poder executivo no 
poder judicial, violência contra as mulheres e crianças, a 
mutilação genital feminina, exploração sexual de crian-
ças e casamentos precoces e forçados. 
  


