
O País  

A República do Ruanda é um pequeno país localizado à Áfri-
ca Central, com um território de 26.338 km². Atualmente, 
Ruanda possui uma população de cerca de 10.700.000 indiví-
duos. O PIB em 2015 foi de 8,096 bilhões e o IDH foi de 0,48 
em 2014. A capital e principal cidade do país é Kigali, que 
conta com um décimo da população total. Os limites de Ru-
anda são Uganda ao norte, a República Democrática do Con-
go a oeste, Tanzânia a leste e Burundi ao sul. As línguas ofici-
ais são o francês, o inglês, adotado recentemente e o kinyar-
wanda, falada por quase todos os ruandeses. O país tem sido 
governado por uma hierarquia administrativa desde os tem-
pos pré-coloniais. Há cinco províncias delineadas por frontei-
ras estabelecidas em 2006. O Ruanda é um dos dois únicos 
países com maioria feminina no parlamento nacional. É Esta-
do-membro da ONU e da OMC. 

O CDH e o Estados 

Os principais problemas de direitos humanos em Ruanda 
foram o assédio governamental, prisão e abuso de adversá-
rios políticos, defensores dos direitos humanos e indivíduos 
considerados como uma ameaça ao controle governamen-
tal e à ordem social. Devido a restrições ao registro e funcio-
namento dos partidos de oposição, os cidadãos não tinham 
a capacidade de mudar seu governo através de eleições li-
vres e justas. Outros grandes problemas de direitos huma-
nos incluem assassinatos arbitrários ou ilegais; tortura e 
condições severas em prisões e centros de detenção; viola-
ção do governo sobre os direitos de privacidade dos cida-
dãos e sobre a liberdade de expressão, reunião e associação; 
restrições governamentais e perseguição de algumas orga-
nizações não-governamentais locais e internacionais 
(ONGs), particularmente organizações que monitoraram e 
relataram direitos humanos e liberdades de mídia, entre 
outros. A Constituição esboça um sistema multipartidário, 
mas fornece poucos direitos para os partidos e seus candi-
datos.  

 

Práticas Tradicionais que ferem os direitos das crianças 

Embora as estatísticas sobre o abuso infantil não fossem 
confiáveis, esse abuso era comum dentro da família, na al-
deia e na escola. Os filhos obtêm a cidadania de seus pais. 
As crianças nascidas de dois pais ruandeses recebem auto-
maticamente cidadania. Crianças com um pai ruandês de-
vem solicitar a cidadania antes de completar 18 anos. As 
crianças nascidas no país para pais desconhecidos ou apátri-
das recebem automaticamente a cidadania.  
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