
O País  

O Quênia é banhado pelo Oceano Índico, fazendo fronteira 
com a Somália, a Etiópia, o Sudão do Sul, a Tanzânia  e a 
Uganda. O seu território é de 580 367 km². Sua capital é 
Nairobi. A população do Quênia é de 46,790,758 habitan-
tes. A economia é baseada no setor primário principalmen-
te. Seu PIB é de 34,5 bilhões  e a expectativa de vida é de 
52,7 anos. As organizações as quais o país participa são, por 
exemplo, OMC (Organização Mundial do Comércio), FAO 
(Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Ali-
mento), UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura).  

O CDH e o Estado  

O Quênia apresenta uma série problemas quando relacio-
nado à legitimidade dos Direitos Humanos em seu territó-
rio, sendo os principais a insegurança, o abuso de força e de 
poder do Estado, os homicídios ilegais, os desaparecimen-
tos forçados, a impunidade, a restrição da liberdade de ex-
pressão e imprensa, a superlotação e a incapacidade do 
sistema penitenciário e a violência e discriminação contra 
as mulheres. Existem inúmeras alegações de homicídios e 
ataques terroristas nos quais o próprio governo é suspeito 
sendo que este deveria ali manter e assegurar a segurança e 
a ordem. A impunidade é presente e contínua no sistema 
judiciário queniano. Outro ponto a ser mencionado diz res-
peito à prática da tortura e outras punições desumanas que, 
mesmo sendo proibidas por lei e na constituição, são muito 
presentes, inclusive em interrogatórios do próprio governo, 
exército e polícia. 

 

 

 

 

Práticas Tradicionais  que ferem os direitos das crianças 

A cidadania no Quênia é adquirida tanto pelo pai quanto 
pela mãe, sendo que ambos podem registrar os filhos. Esse 
registro ocorro obrigatoriamente mas, aqueles que vive em 
áreas rurais possuem restrições para o registro, tais restri-
ções causaram, e causam, enorme preconceito no serviço 
público com aqueles os quais não são registrados.  Quanto 
à violência contra a criança, a prática era comum, e conti-
nua sendo, em áreas pobres e rurais, incluindo a violência 
sexual. Importante fato a ser ressaltado é que a maioria dos 
agressores eram, raramente, desconhecidos das vítimas. 
Ou seja, na maioria das vezes pessoas próximas eram os 
violentadores.  
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