
O País  

A Nigéria é um país localizado no oeste da África, e faz 
fronteira com Níger, Camarões, Chade e Benin. A língua 
oficial é o inglês.  Sua capital é Abuja. O país possui é uma 
República Presidencialista, seu presidente atual é Muham-
madu Buhari. A população da Nigéria é de 186,053,386 ha-
bitantes. O país é o mais populoso da África e possui, apro-
ximadamente, 250 grupos étnicos sendo os que possuem 
maior representatividade política os Hausa e os Fulani com 
29%.  Religiosamente falando, 50% são muçulmanos, 40% 
cristãos e 10% possuem crenças religiosas. A economia 
nigeriana é baseada na exploração de petróleo, na agricul-
tura e em indústrias de transformação. Algumas organiza-
ções das quais a Nigéria participa são: OMS (Organização 
Mundial da Saúde), FAO (Organização das nações Unidas 
para a Agricultura e o Alimento) e UNESCO (Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).   

O CDH e o Estado  

No quadro nigeriano dos Direitos Humanos, o surgimento 
do grupo terrorista Boko Haram levou à uma série de des-
respeitos e ataque aos direitos de sua população. O grupo é 
conhecido por sequestros em massa, principalmente de 
mulheres adultas e jovens, por ataques com homens bom-
ba, ou seja, ataques ao governo e à população que levam a 
morte e a desastres enormes. Outro problema a ser menci-
onado diz respeito à intolerância ética, religiosa e cultural 
que de maneira violenta se manifesta e, tem origem na 
enorme diversidade populacional local. As longas penas 
jurídicas, as condições penitenciárias, restrição a liberdade 
de expressão, o tráfico de pessoas e o casamento forçado e 
jovem também são pontos marcantes da agressão aos Di-
reitos Humanos. Vale ressaltar, portanto, que há um esfor-
ço governamental não só contra o grupo Boko Haram , co-
mo também a favor da fixação e respeito aos Direitos Hu-
manos.  

 

Práticas Tradicionais  que ferem os direitos das crianças 

Na Nigéria, o abuso infantil sempre foi um problema inter-
no ao país mas o governo não tomou medidas suficientes 
para combatê-lo. Segundo dados de uma pesquisa realiza-
da em 2015, 6 em cada 10 jovens, menores de 18 anos, já 
sofreram algum tipo de abuso. Quanto ao casamento, a lei  
o permite para jovens, tanto do sexo masculino quanto do 
feminino, acima de 18 anos. Contudo em um estudo de 
2016, 43% das garotas casaram com 17 anos ou menos.  
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