
 

 

O País  

O Quênia, reconhecido oficialmente como República do Quênia, 
possui como forma de governo uma república presidencial. Se 
localiza na África Oriental, faz fronteira com o oceano Índico, 
Somália, Etiópia, Sudão do Sul, Tanzânia e Uganda. Sua área 
territorial é de aproximadamente 580.000 km² com uma 
população estimada em 47 milhões de habitantes. O país é o 
centro econômico e de transportes da África Oriental, com um 
PIB, por capita, de U$ 3400. Algumas organizações as quais o 
país participa são: União Africana (UA), Organização Mundial do 
Comércio (OMC), Fundo Monetário Internacional (FMI), 
Organização das Nações Unidas (ONU), entre outros. 

 

A Mutilação Genital Feminina 

Estima-se que cerca de 21% da população feminina do Quênia já 
foram submetidas a prática de mutilação genital feminina 
devido a valores étnicos e religiosos. A maioria das circuncisões 
ocorreram entre meninas de 5 e 9 anos de idade e foram 
realizadas principalmente por pessoas que estão 
tradicionalmente atribuídas a essa função. Desde 2004 existe 
uma lei que torna ilegal a prática a MGF, buscar os serviços de 
alguém que pratica ou enviar uma pessoa para fora do país para 
se submeter ao procedimento. Além disso, a lei também proíbe 
comentários depreciativos em relação a uma mulher que não 
tenha sido submetida a circuncisão.  

 

 

 

 

 

Direitos Humanos 

O Quênia possui proteções constitucionais fortes para 
assegurar direitos civis e políticos, devido a reforma de sua 
Constituição no ano de 2010. Assim, mudanças sociais bem 
como reformas políticas a fim de promover a democracia 
foram criadas, de modo a tentar diminuir as diferenças 
étnicas e a consequente violência existente no país. No 
entanto, restrições à liberdade de imprensa e à liberdade, 
trabalho forçado, prostituição infantil, tráfico de pessoas, 
violência e discriminação contra as mulheres e crianças, 
incluindo a mutilação genital feminina são problemas 
presentes que violam direitos humanos internacionalmente 
reconhecidos. Com relação a MGF, existe uma lei que proíbe 
qualquer tipo de prática relacionada a esse procedimento. 
No entanto, há uma ampla prática da circuncisão entre os 
indivíduos, principalmente em áreas rurais.  
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