
 

 

O País  

A Ruanda, oficialmente reconhecida como República de Ruanda, 
é um país situado no centro da África e faz fronteira com a 
República Democrática do Congo, Burundi, Tanzânia e Uganda. 
Sua capital é Kigali. O país tem como área total cerca de 26 mil 
km², com a maior parte de suas terras (76%) sendo destinadas à 
agricultura e sua população sendo predominantemente rural. 
Possui em torno de 13 milhões de habitantes, divididos em três 
etnias: Hutus (84%), Tutsis (15%) e Twas (1%). Sua economia é 
voltada para agricultura, com um PIB, por capita, de U$ 1.900. O 
genocídio ocorrido em 1994 dizimou a frágil base econômica de 
Ruanda, empobrecendo fortemente a população. Algumas 
organizações as quais o país participa são: OIT (Organização 
Internacional do Trabalho), FMI (Fundo Monetário 
Internacional), OMS (Organização Mundial da Saúde), ONU 
(Organização das Nações Unidas), OMC (Organização Mundial 
do Comércio), entre outras. 

A Mutilação Genital Feminina 

A MGF não é oficialmente praticada em Ruanda e não há 
informações existentes sobre uma lei específica sobre o assunto, 
apenas leis gerais que consideram que todas as práticas 
relacionadas a sexo, em crianças, independente da forma ou 
método incluindo a mutilação genital feminina, devem ser 
punidas e condenadas à prisão perpétua. Como o abuso infantil 
era comum entre as comunidades, o governo conduziu uma 
campanha de conscientização pública de alto nível contra esse 
problema. Além disso, criou uma rede de centros de denúncias 
além de instalações hospitalares que ofereciam serviços policiais, 
jurídicos, médicos e de aconselhamentos integrados às vítimas. O 
governo ruandês relatou todos os casos de abuso de crianças sob 
o título geral de "impureza", independentemente de o abuso ser 
de natureza sexual ou não, alcançando um alto nível de 
condenações – mais de 1200 casos – em um período de 6 meses. 

 

O país ratificou o Protocolo de Maputo à Carta Africana dos 
Direitos Humanos e dos Povos sobre os Direitos da Mulher na 
África (2003), proibindo tal costume. 

Direitos Humanos 

A Ruanda não possui proteções constitucionais fortes para 
muitos direitos civis e políticos, haja visto o fato de ser um país 
dominado por uma presidência forte que impõe uma série de 
restrições, desrespeitando o Estado de Direito dos indivíduos, a 
liberdade de imprensa e civil. Existem relatos de pessoas que 
foram seguidas pelo governo e desapareceram por não agirem 
de acordo com as normas impostas. No entanto, alguns 
esforços para a preservação dos Direitos Humanos também são 
notórios. Com relação a crianças, tráfico de pessoas, minorias 
étnicas e mulheres, o governo se empenha para tomar as 
medidas necessárias para a não violação de seus direitos. No 
caso da mutilação genital feminina, essa prática não é 
tradicionalmente feita no país.  
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