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O País   
 
A República Togolesa, comumente conhecida por 
Togo, é um país situado na costa ocidental do  conti-
nente africano, sendo limitada à oeste por Ghana, à 
leste por Benim e ao norte por Burkina Faso. Sua capi-
tal é Lomé, mas abriga também outras cidades impor-
tantes como Kara, Kpalimé e Sokod.  Sua população é 
de 7,1 milhão de habitantes e possui uma área de 
56,785 km². No que tange aos indicadores sociais, o 
Togo ocupa o 162º lugar em um ranking de 187 países, 
sendo 58% de sua população afetada pela pobreza. 
Em relação à conjuntura econômica, o país é extrema-
mente dependente da agricultura e do comércio de 
subsistência, tendo o algodão e o café como os princi-
pais produtos exportados. O país participa de impor-
tantes organizações internacionais como: Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI), Organização Mundial do Comércio 
(OMC) e Organização das Nações Unidas para a Edu-
cação, Ciência e a Cultura (UNESCO). 
 
 
A Mutilação Genital Feminina 
 
No Togo, segundo dados da UNICEF, 5% das mulhe-
res entre 15 e 19 anos são submetidas à mutilação 
genital feminina. Desse total, 58% são praticados por 
parte do grupo étnico de maior prevalência. A idade 
em que ocorre a maioria dos procedimentos nas mu-
lheres é entre os cinco e os nove anos de idade, cor-
respondendo a 57% do total. Nesse caso, o tipo de 
MGF que prevalece é o II. É importante ressaltar que, 
desde 1998, existe uma legislação que proíbe a MGF, 
com sanções que podem incluir de dois meses a dez 
anos de prisão e uma multa de 100.000 francos.  
 
 
 
 

Direitos Humanos  
 
Os principais problemas de direitos humanos no Togo 
incluem as duras e ameaçadoras condições nas 
prisões, que estão sempre superlotadas. Há também 
as prisões preventivas prolongadas, a corrupção e a 
impunidade. Outras violações dos direitos humanos 
incluem a influência executiva sobre o judiciário; 
restrições governamentais à liberdade de imprensa e 
reunião; estupro, violência e discriminação contra as 
mulheres; abuso infantil, mutilação genital feminina; 
exploração sexual e tráfico de pessoas.  Existe ainda 
uma forte discriminação contra pessoas 
comdeficiência, grupos regionais e étnicos e pessoas 
lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais 
(LGBTI). 
 


