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INFORMAÇÕES                                                POR CDH 2018  

O País 

A Serra Leoa, oficialmente reconhecida como República da Serra 
Leoa, é um país situado na África Ocidental, fazendo fronteira com 
Guiné e Libéria, com uma área de aproximadamente 72 mil km². Sua 
população é composta por cerca de 6 milhões de habitantes, com 
uma grande diversidade étnica. O tipo de governo é uma república 
presidencial, em que o chefe de estado é também o chefe de 
governo. O país é extremamente pobre, ainda se recuperando de 
uma guerra civil e quase metade da população em idade ativa se 
dedica à agricultura de subsistência, apresentando um PIB, por 
capita, de 1.700 dólares. Algumas organizações as quais o país 
participa são: Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e Organização Mundial do 
Comércio (OMC). 

 

A Mutilação Genital Feminina 

Não existe uma lei que proíba a MGF no país, sendo a prática 
realizada em todo o território. Dados do Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (UNICEF), relataram que nove de cada 10 mulheres e 
meninas haviam sido submetidas ao procedimento. A maioria das 
circuncisões ocorrem em meninas de 10-14 anos enraizadas em 
valores étnicos e religiosos e realizadas em quase que em sua 
totalidade por pessoas que estão tradicionalmente atribuídas a essa 
função. A principal forma do procedimento feito é do tipo III 
(infibulação), ocorrendo em mais da metade dos casos. A razão pela 
qual a mutilação genital feminina é comum no país refere-se a 
presença da sociedade secreta bondo, tendo como propósito ajudar 
as mulheres jovens a ganharem os ritos de passagem para a idade 
adulta. A fim de receber esses ritos de passagem, uma menina deve 
passar por seus rituais culturais, incluindo a MGF. 

 

Direitos Humanos 

A Serra Leoa não possui proteções constitucionais fortes 
no que tange os direitos civis e políticos, devido à 
presença de um governo altamente corrupto. Assim, a 
falta de acesso universal à justiça, discriminação e 
violência contra mulheres, incluindo a mutilação genital 
feminina, além do tráfico de pessoas, são problemas 
sérios no país, violando direitos humanos 
internacionalmente reconhecidos. Outros problemas são 
o casamento forçado, discriminação social e oficial contra 
lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais 
(LGBTI) e contra pessoas com deficiência. 

 

 

 

 

 



 

 


