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RESUMO 

 

O presente trabalho busca anexar informações sobre as diversas nações e organizações que 

participarão da simulação, acerca da efetivação dos direitos LGBTI (Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, transexuais/transgênero e Intersexo) e da violência de gênero frente às práticas 

culturais na África, relacionando assuntos como criminalização da homossexualidade, abusos 

sexuais, casamento infantil e Mutilação Genital Feminina (MGF). Para tanto, utiliza-se de 

uma análise bibliográfica-documental sobre o tema, bem com um estudo sobre alguns dados 

de documentos nacionais e internacionais, dados sociodemográficos e particularidades 

históricas, sociais e econômicas de cada país representado. Dessa forma, objetiva-se discutir 

números, conflitar nações, abarcar o histórico das minorias em questão, assim como suas 

configurações em cada território e suas pequenas conquistas ao longo do tempo. Ademais, 

busca expressar os mecanismos de proteção das organizações, sejam elas internacionais e/ou 

não-governamentais, almejando assim apresentar conteúdos e informações, como também 

provocar a reflexão referente às possíveis intervenções para mitigar os entraves elencados. 

Assim, por se tratar de um estudo detalhado e direcionado sobre cada delegação presente na 

reunião, é de suma importância a sua leitura, não só pela vigência das pautas retratadas, como 

também pela importância das temáticas em questão. 

Palavras-chave: África. Direitos Humanos. Cultura. LGBTI. Mulheres. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente Guia Anexo busca promover, sob uma visão macro, uma análise acerca 

dos desafios para a efetivação de direitos sociais à luz da Carta Africana, em especial, sobre o 

reconhecimento de direitos fundamentais para a comunidade LGBTI da África e o combate às 

violências de gênero no continente africano.  

Assim, para fins metodológicos, na busca de uma melhor estruturação deste 

documento, os países encontram-se divididos em blocos regionais com base em suas 

localizações geográficas e organização dentro do próprio continente. Além disso, na 

perspectiva de tornar mais didática a compreensão dessa divisão, cada região conta com uma 

breve explicação acerca de suas características gerais, introduzindo os países que a compõem.  

Desse modo, no referido material, encontra-se um panorama a respeito das diversas 

realidades dos países a serem simulados no que tange às garantias de direitos sociais, bem 

como, dados e relatórios sobre suas violações, a fim de compreender o cenário africano e suas 

particularidades. 

Ademais, dentre as 25 (vinte e cinco) delegações, o comitê possui somente 11 (onze) 

cadeiras votantes, as quais vão conter um especialista sobre o assunto abordado para ajudar na 

discussão. Logo, tais países vão ter uma breve explicação sobre seus respectivos especialistas, 

seus posicionamentos e quem eles são. 

Por fim, é válido destacar, também, que os estudos não devem limitar-se apenas aos 

materiais expostos neste guia, sendo fundamental a utilização, sempre que possível, de outras 

fontes de pesquisa para conhecimento mais profundo das problemáticas em questão.  
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2 ÁFRICA AUSTRAL 

 

A região austral é composta por 12 (doze) países, de acordo com o site oficial da 

União Africana (UA), Angola, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Madagascar, Malawi, Maurício, 

Moçambique, Namíbia, África do Sul, Zâmbia e Zimbábue.1  

Além disso, os países do continente da África Austral fazem desta uma das regiões 

mais ricas da África com maior potencial de crescimento econômico.2 Dessa forma, essa é 

uma região de extrema relevância estratégica, pois além contar com quase um terço do PIB da 

África Subsaariana (cerca de quinhentos bilhões de dólares) ainda faz a ligação entre os 

oceanos Atlântico e Índico.3 

 

2.1 ÁFRICA DO SUL 

 

A República da África do Sul, segunda maior economia africana, passou por um 

longo processo de discriminação racial institucionalizada, o apartheid 4, durante a maior parte 

da segunda metade do século XX, tendo a luta contra esse regime culminado em uma 

revolução pacífica e posterior eleição de um dos líderes da oposição, Nelson Mandela, que 

veio a ser o primeiro presidente negro do país.5 6 7 

Pressionado pelos movimentos sociais que o ajudaram a tomar o poder, o novo 

governo progressista promulgou, em pouco tempo, a primeira constituição do mundo a proibir 

formalmente a discriminação em razão da diversidade sexual e, poucos anos depois, aprovou 

a descriminalização do aborto em todo o país. 8 9 Em 2002 e 2006, respectivamente, o país 

                                                 
1 UNIÃO AFRICANA. Estados-Membros. Disponível em: https://au.int/en/member_states/countryprofiles2. 

Acesso em: 16 maio 2020. 
2 Ibidem.  
3 CEBRAFRICA. África Austral. Disponível em: https://www.ufrgs.br/cebrafrica/africa-austral/. Acesso em: 16 

maio 2020. 
4 Regime político que prezava pela “separação das raças” e privilegiava os brancos em detrimento dos negros e 

outros não-brancos. 
5 BANCO MUNDIAL. The World Bank in South Africa: Overview. Disponível em: 

https://www.worldbank.org/en/country/southafrica/overview. Acesso em: 16 maio 2020. 
6 CIA WORLD FACTBOOK. Africa: South Africa. Disponível em: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sf.html. Acesso em: 16 maio 2020. 
7 BRITANNICA ESCOLA. Apartheid: artigo. Disponível em: 

https://escola.britannica.com.br/artigo/apartheid/480627. Acesso em: 16 maio 2020. 
8 SOUTH AFRICAN HISTORY ONLINE. Women’s Rights and representation. Disponível em: 

https://www.sahistory.org.za/article/womens-rights-and-representation. Acesso em: 16 maio 2020. 
9 SANTOS, Gustavo. Cidadania e direitos sexuais na África do Sul: reflexões sobre o reconhecimento legal das 

uniões entre pessoas do mesmo sexo. Sociedade e Cultura. Goiânia, v. 15, n. 2, p. 319-329, jul./dez. 2012. 
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aprovou a adoção por casais homoafetivos e o seu casamento, sendo considerado um pioneiro 

na reivindicação de direitos LGBTI no continente.10 11 

Nesse sentido, e também como resultado de campanhas promovidas pelo próprio 

governo, a África do Sul ficou conhecida como um lugar de aceitação e proteção LGBTI no 

continente africano, imagem essa que acabou passando longe da realidade, haja visto os 

inúmeros relatos de refugiados que, buscando esse cenário, sofreram intensa discriminação ao 

chegar no país.12 

Apesar das vitórias legislativas no regime pós-apartheid, como o reconhecimento 

constitucional da igualdade entre homens e mulheres e da aprovação da lei de violência 

doméstica, além da atual participação expressiva dessas tanto no parlamento como nos 

ministérios, é possível dizer que ainda falta muito na luta por direitos desse grupo.13 14  

Isso ocorre em razão do país vivenciar um aumento nos índices de violência contra a 

mulher, acompanhado por uma série de protestos por manifestantes insatisfeitas com a 

situação, enquanto o governo chegou a postar em redes sociais que as mulheres não deviam se 

deixar tornar vítimas, causando grande comoção15.16 17 

 

2.2 ANGOLA  

 

A República de Angola, é um país com vasto território situado na região ocidental da 

África Austral.18 Regido por um sistema parlamentar presidencialista, definido em 2010 pela 

                                                 
10 SANTOS, Gustavo. Cidadania e direitos sexuais na África do Sul: reflexões sobre o reconhecimento legal das 

uniões entre pessoas do mesmo sexo. Sociedade e Cultura. Goiânia, v. 15, n. 2, p. 319-329, jul./dez. 2012. 
11 BBC BRASIL. Gays ganham direito de adotar crianças na África do Sul. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2002/020910_gaymp2.shtml. Acesso em: 16 maio 2020 
12 THE ATLANTIC. The Unfulfilled Promise of LGBTQ Rights in South Africa. Disponível em: 

https://www.theatlantic.com/international/archive/2019/07/southafrica-lgbtq-rights/593050/. Acesso em: 19 maio 

2020. 
13 SOUTH AFRICAN HISTORY ONLINE. Women’s Rights and representation. Disponível em: 

https://www.sahistory.org.za/article/womens-rights-and-representation. Acesso em: 19 maio 2020. 
14 NAÇÕES UNIDAS. African Women in politics: Miles to go before parity is achieved. Disponível em: 

https://www.un.org/africarenewal/magazine/april-2019-july-2019/african-women-politics-miles-go-parity-

achieved. Acesso em: 19 maio 2020. 
15 O governo sul-africano apagou o post após ser criticado por culpar as vítimas. 
16 REUTERS. 'No safe place': South African women suffering 'epidemic' of violence, activists warn. Disponível 

em: https://www.reuters.com/article/us-safrica-women-violence/no-safe-place-south-african-women-suffering-

epidemic-of-violence-activists-warn-idUSKCN1VO20F. Acesso em: 19 maio 2020. 
17 THE GUARDIAN. South Africa in a crisis of violence against women, says presidente. Disponível em: 

https://www.theguardian.com/world/2019/sep/06/south-africa-faces-national-crisis-of-violence-against-women-

says-president. Acesso em: 19 maio 2020. 
18 GOVERNO DE ANGOLA. O Perfil de Angola. Disponível em: http://www.governo.gov.ao/opais.aspx. 

Acesso em: 06 maio 2020. 
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Constituição, a nação mantém sua estabilidade política desde o fim da guerra civil19 em 

2002.20 

Com relação à população LGBTI, em 2019 foi aprovado o novo Código Penal 

angolano, o primeiro desde sua independência, com ele, mudanças significativas foram 

possíveis no que tange questões sociais, democráticas e a garantia de direitos fundamentais a 

minorias. Cabe, então, destacar a exclusão dos tidos como “vícios contra a natureza”, forma 

como referiam-se às relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo e trans. Dessa forma, o 

novo código, além de descriminalizar as relações homossexuais, proíbe qualquer 

comportamento discriminatório em razão da orientação sexual.21  

Dentre os direitos adquiridos de tal comunidade em Angola, cabe destacar a mudança 

de gênero sem a necessidade de cirurgia de readequação sexual e a possibilidade de doação de 

sangue de Homens que se relacionam Sexualmente com Homens (HSH)22. Entretanto, mesmo 

com os avanços na legislação e conduta do país, as leis angolanas ainda não apresentam 

amparo legal para o casamento entre pessoas do mesmo sexo ou aos demais pertencentes ao 

grupo LGBTI.23  

No tocante à violência de gênero e a realidade das mulheres em Angola, o cenário 

não é dos melhores. Nesse sentido, por mais que haja a colaboração do governo com as 

organizações internacionais e o compromisso em cumprir o imposto nos documentos os quais 

a nação é signatária, o país enfrenta grandes problemas estruturais de proteção à vida das 

mulheres. Assim, alguns pontos precisam ser levantados para entender o cenário problemático 

da nação. 

De início, cabe destacar o relatório apresentado no Comitê da ONU para Eliminação 

da Discriminação da Mulher em 2019. O relatório apresentou o dado preocupante de 1.893 

                                                 
19 A guerra civil angolana teve início logo após sua independência. Grupos locais rivais, O MPLA (Movimento 

Popular para a Libertação de Angola) e A União Nacional para a Independência Total de Angola (Unita), que em 

contexto de Guerra Fria obtiveram apoio das grades potências da época, travaram uma disputa pela dominação 

política do país.   
20 THE WORLD BANK. Angola: aspectos gerais. Disponível em: 

https://www.worldbank.org/pt/country/angola/overview. Acesso em: 06 maio 2020. 
21 GRAEME REID. Human Rights Watch. Angola Decriminalizes Same-Sex Conduct. Disponível em: 

https://www.hrw.org/news/2019/01/24/angola-decriminalizes-same-sex-conduct. Acesso em: 06 maio 2020. 
22 Termo técnico adotado principalmente por legisladores, ativistas, profissionais e técnicos da saúde, para tratar 

de homens que, independentemente de sua sexualidade, tem ou mantém relações sexuais com outros homens. 
23 EQUALDEX. LGBT Rights in Angola. Disponível em: https://www.equaldex.com/region/angola. Acesso 

em: 06 maio 2020. 



 

 
11 

(mil oitocentos e noventa e três) casos de violência doméstica denunciados, sendo 83% das 

denúncias feitas por mulheres.24  

Além disso, outra preocupação recorrente é com relação ao casamento infantil e 

gravidez precoce ainda costumeiros no país.25 Na nação, 30% das meninas e mulheres casam 

ou vivem em união estável antes dos 18 (dezoito) anos, enquanto que a porcentagem para 

homens é de apenas 8%.26 Ademais, a proporção de mulheres que aos 19 (dezenove) anos já 

tiveram o primeiro filho é de 55%. Sendo um fator atenuante da desigualdade de gênero, as 

complicações na gravidez precoce e no parto de jovens são as principais causas de morte entre 

mulheres nesta faixa etária.27 

Angola é uma das delegações votantes na CADHP e a representante do país, eleita em 

2017, é a Dra. Maria Teresa Manuela. Formada em Direito e mestranda em ciências criminais, 

é membra efetiva do Conselho Superior de magistratura do Ministério Público, Coordenadora 

do Núcleo de Direitos Humanos da Procuradoria Geral da República e membra fundadora da 

Comissão Intersetorial para a Elaboração de Relatórios Nacionais de Direitos Humanos. Na 

CADHP, ocupa a função de relatora especial sobre prisões, condições de detenção e 

policiamento na África. 28  

 

2.3 MOÇAMBIQUE 

 

Moçambique é um país localizado na costa sudeste da África, e possui uma 

diversidade de grupos étnicos. Trata-se de uma república recente, tendo conquistado a 

                                                 
24 ONU News. Mulheres foram vítimas de 83% dos casos de violência baseada no género em Angola. 

Disponível em: https://news.un.org/pt/story/2019/02/1661962. Acesso em: 06 maio 2020. 
25 Ibidem. 
26 UNICEF. 115 milhões de meninos e homens no mundo casaram-se ainda crianças. Disponível em: 

https://www.unicef.org/angola/comunicados-de-imprensa/115-milh%C3%B5es-de-meninos-e-homens-no-

mundo-casaram-se-ainda-crian%C3%A7as. Acesso em: 06 maio 2020. 
27 UNFPA Angola. Jovens e Adolescentes. Disponível em: https://angola.unfpa.org/pt/topics/jovens-e-

adolescentes. Acesso em: 06 maio 2020. 
28 COMISSÃO AFRICANA DOS DIREITOS HUMANOS E DOS POVOS. Maria Teresa Manuela. 

Disponível em: https://www.achpr.org/pr_commissioner?id=25. Acesso em: 06 maio 2020. 
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independência de Portugal apenas em 1974 e, após uma violenta guerra civil29, efetuou as 

primeiras eleições democráticas em 1994.30 

No tocante à população LGBTI, o país descriminalizou as relações entre pessoas do 

mesmo sexo em 2015, com o advento do novo Código Penal, que substituiu o da  época da 

colonização portuguesa.31 Por conseguinte, é possível afirmar que, historicamente, 

Moçambique não possui muitos casos de violência física contra essa parcela da população, 

entretanto, tais relacionamentos ainda são tópico de grande preconceito no país, 

principalmente entre grupos religiosos.32 

Nesse sentido, ainda há uma grande necessidade de inclusão social para estas, as 

quais são constantemente marginalizadas. Além disso, são vistas como praticantes de um 

“vício do homem estrangeiro”, o qual contaminaria a sociedade moçambicana com 

libertinagens e ameaças à estrutura familiar.33 Destarte, uma das principais críticas nesse 

aspecto é a demora do governo em reconhecer a principal organização LGBTI do país, a 

LAMBDA34, que iniciou o seu processo de reconhecimento em 2008 e segue em mais de 10 

(dez) anos de espera.35 

Partindo da perspectiva da violência de gênero, o principal fator encontrado pela 

República de Moçambique é a violência doméstica. De acordo com dados obtidos em 2018, 

foram registrados mais de 12.500 (doze mil e quinhentos) casos dessa violência.36 Em 

                                                 
29 A Guerra Civil Moçambicana, ou Guerra dos Dezesseis Anos, se iniciou no ano de 1977 e durou até 1992. Tal 

conflito foi uma guerra secundária, dentro do contexto da Guerra Fria, que surgiu com um movimento de 

resistência ao regime monopartidário marxista que se instalou no país. Durante o período, cerca de um milhão de 

pessoas morreram em combates e em decorrência de crises de fome, além disso, aproximadamente cinco milhões 

de civis tornaram-se refugiados. 
30 ESCOLA BRITANNICA. Moçambique. Disponível em: 

https://escola.britannica.com.br/artigo/Moçambique/481978. Acesso em: 16 maio 2020. 
31 SOUSA,Dário de, SILVA, Danilo da. Universal Periodic Review (January 2016): Recommendations for 

Mozambique. ILGA/LAMBDA. Disponível em: 

https://ilga.org/downloads/Mozambique_PRE_SESSION_SUMMARY.pdf. Acesso em: 16 maio 2020. 
32 BBC. Mozambique decriminalises gay and lesbian relationships. Disponível em: 

https://www.bbc.com/news/world-africa-33342963. Acesso em: 16 maio 2020. 
33 SOUZA, Fabiana Mendes de. Discretos e Declarados: relatos sobre a dinâmica da vida dos homossexuais em 

Maputo, Moçambique. Revista Olhares Sociais, (online), v. 3, n. 2, p. 76-101, 2014. Disponível em: 

http://www3.ufrb.edu.br/olharessociais/wp-content/uploads/6-Discretos-E-Declarados-Relatos-Sobre-A-

Din%C3%A2mica-Da-Vida-Dos-Homossexuais-Em-Maputo-Mo%C3%A7ambique-Fabiana-Mendes.pdf. 

Acesso em: 16 maio 2020. 
34 Organização Não-Governamental moçambicana que junta cidadãos que advogam pelo reconhecimento dos 

direitos humanos especialmente da população LGBTI. 
35MENDOS, Lucas Ramon. State-Sponsored Homophobia. Geneva: 2019. 536 p. Disponível em: 

https://ilga.org/downloads/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2019.pdf. Acesso em: 16 maio 2020. 
36 OBSERVADOR. Moçambique com mais de 25.000 casos de violência doméstica em 2018. Disponível em: 

https://observador.pt/2019/03/08/mocambique-com-mais-de-25-000-casos-de-violencia-domestica-em-2018/. 

Acesso em: 16 maio 2020. 

https://escola.britannica.com.br/artigo/Mo%C3%A7ambique/481978
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consequência disso são apontadas algumas causas para tais atos, como os aspectos culturais 

que se ligam diretamente com os hábitos e crenças já enraizados de uma suposta inferioridade 

feminina. Aliado a isso, ainda aparecem as desigualdades nas relações de poder entre homens 

e mulheres, onde os homens possuem mais influência nas estruturas e sistemas sociais, 

culturais, econômicos e políticos.37 

Isto posto, faz-se importante mencionar que em 2009 foi aprovada uma lei sobre 

violência doméstica contra mulheres, e adotou uma norma que proíbe o casamento de 

menores de 18 (dezoito) anos, sendo assim um importante passo para acabar com os 

casamentos infantis no país.38 39 

Para além disso, nos mais diversos âmbitos da sociedade são encontradas 

disparidades de gênero. No setor da educação, há um grande índice de analfabetismo entre 

mulheres e meninas, especialmente as que vivem em zonas rurais; na perspectiva do trabalho, 

as mulheres encontram-se principalmente no setor informal e agrícola, com pouca 

qualificação e acesso à tecnologia; no setor da saúde, a taxa de mortalidade materna é alta e as 

meninas, em comparação com o gênero masculino, são mais vulneráveis serem infectadas 

pelo vírus da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS).40 

 

  

                                                 
37 SVRI (República de Moçambique). Plano Nacional de Acção para Prevenção e Combate à Violência 

contra a Mulher. s/d. Disponível em: https://svri.org/sites/default/files/attachments/2016-07-

20/mozambique.violence.08.pdf. Acesso em: 16 maio 2020. 
38 GENNARI et al. Lições da Iniciativa de Violência Baseada no Género em Moçambique. AIDSFREE, 

Arlington, 2016. 52 p. Disponível em: https://aidsfree.usaid.gov/sites/default/files/2017.1.26.aidsfree_gbvi-

moz_pt.pdf. Acesso em: 16 maio 2020. 
39 HUMAN RIGHTS WATCH. Moçambique: Eventos de 2019. Disponível em: https://www.hrw.org/pt/world-

report/2020/country-chapters/337812. Acesso em: 16 maio 2020. 
40 LUBRINO, Angelina et al. Perfil de Género de Moçambique. Ministério do Género, Criança e Acção Social 

(República de Moçambique). Maputo, 2016. 63p. Disponível em: 

http://www.mgcas.gov.mz/st/FileControl/Site/Doc/4021perfil_de_genero_de_mocambique.pdf. Acesso em: 16 

maio 2020. 

http://www.mgcas.gov.mz/st/FileControl/Site/Doc/4021perfil_de_genero_de_mocambique.pdf
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3 ÁFRICA CENTRAL 

 

A região central é composta por Burundi, Camarões, República Centro-Africana, 

Chad, Congo, República Democrática do Congo, Guinea Equatorial, Gabão e São Tomé e 

Príncipe.41 Cruzada pela linha do Equador, a África Central tem sido assolada por anos com 

governos frágeis, corruptos e de legitimidade questionável, guerras, crises, atividade terrorista 

e intenso crime transnacional organizado. Ainda, mudanças climáticas recentes têm 

interferido no deslocamento de grupos sociais da região, causando ainda mais conflitos e 

instabilidade.42 

 

3.1 CAMARÕES  

 

A República dos Camarões tem como presidente atual Paul Biya, que está no poder 

há 36 anos. Ademais, o país possui 240 grupos étnicos, e apresenta o cristianismo e o 

islamismo como principais religiões praticadas no território, sendo evidente a diversidade de 

ideias e culturas presentes em um só país.43 

O Camarões é assíduo em aplicar o Código Penal, o qual pune “relações sexuais 

entre pessoas do mesmo sexo” com até cinco anos de prisão.44 Todavia o governo insiste em 

declarar que nenhum camaronês sofre perseguição por causa de sua orientação sexual.45  

Lamentavelmente, o Observatório dos Direitos Humanos se referiu ao Camarões 

como o país que encarcerou mais minorias sexuais do que qualquer outro na África 

subsaariana e ONGs nacionais denunciam que essa violência é agravada por prisões 

                                                 
41 UNIÃO AFRICANA. Member States. Disponível em: https://au.int/en/member_states/countryprofiles2. 

Acesso em: 22 maio 2020. 
42 ESCRITÓRIO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE DROGAS E CRIME. UNODC in Central Africa. 

Disponível em: https://www.unodc.org/westandcentralafrica/en/newrosenwebsite/central-africa.html. Acesso 

em: 22 maio 2020. 
43 PRÉSIDENCE DE LA REPUBLIQUE. Apresentação dos Camarões. Disponível em: 

https://www.prc.cm/fr/le-cameroun/presentation. Acesso em: 02 maio 2020. 
44 REUTERS. Demitidos, evitados e suicidas: as estrelas do esporte de Camarões lutam contra leis anti-gays. 

Disponível em: https://www.reuters.com/article/us-cameroon-lgbt-athletics/sacked-shunned-and-suicidal-the-

cameroon-sports-stars-battling-anti-gay-laws-idUSKBN1XN02F. Acesso em: 02 maio 2020. 
45 OLIVIER, Mathieu. Jovens, camaroneses e homossexuais: relato de "outro gênero" perseguido. Disponível 

em: https://www.jeuneafrique.com/165716/politique/jeunes-camerounais-et-homosexuels-reportage-chez-les-

pers-cut-s-de-l-autre-genre/. Acesso em: 02 maio 2020. 
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arbitrárias.46Além dessa problemática, como resultado de punição legal, quase 40% da 

comunidade LGBTI do país vive com o vírus da AIDS, cerca de 10 (dez) vezes mais que o 

resto da população, em virtude do medo de procurar atendimento médico.47 

Com relação às questões de gênero no país, homens e mulheres são iguais perante a 

lei, todavia, as mulheres não têm um lugar valorizado na sociedade ou no ambiente 

profissional, uma vez que é difícil as meninas receberem uma boa educação, porque em uma 

família que vive na precariedade, a educação dos homens é uma prioridade.48 49 50 

Apesar de a Constituição consagrar a proteção dos jovens como obrigação soberana, 

o casamento precoce é um problema latente no país. Nesse sentido 57% das mulheres entre 20 

(vinte) e 24 (vinte e quatro) anos dizem que se casaram antes dos 18 (dezoito) anos em áreas 

rurais, 22% das meninas de 15 (quinze) a 19 (dezenove) anos sofreram violência sexual e/ou 

foram estupradas, incluindo 60% pelo marido. 51 52 

A especialista que representa o Camarões na CADHP é a jurista Sra. Lucy 

Asuagbor.53 Ela é uma ativista de direitos humanos e está filiada a inúmeras organizações 

envolvidas na promoção e proteção dos direitos humanos. O objetivo que ela carrega é de 

contribuir de forma concreta para a melhoria desses direitos no continente africano. Além 

disso, por ter especialista, possui poder de voto no CADHP. 54 

 

3.2 REPÚBLICA CENTRO-AFRICANA 

 

                                                 
46 COREY-BOULET, Robbie. Para os ativistas LGBT de Camarões, o destaque global foi uma bênção e 

uma maldição. Disponível em: https://www.worldpoliticsreview.com/articles/28137/for-cameroon-s-lgbt-

activists-the-global-spotlight-was-a-blessing-and-a-curse. Acesso em: 02 maio 2020. 
47 RFI. Camarões: aumento acentuado de ataques homofóbicos em 2018. Disponível em: 

http://www.rfi.fr/fr/afrique/20190517-cameroun-forte-hausse-agressions-homophobes-2018. Acesso em: 02 

maio 2020. 
48 Ibidem. 
49 LIFETIME PROJECTS (Camarões). Empoderamento das mulheres nos Camarões. Disponível em: 

https://lifetime-projects.com/portfolio/ateliers-de-sensibilisation-femmes-cameroun/. Acesso em: 02 maio 2020. 
50 EMMANUEL JULES NTAP. Advocacia para mais mulheres na política nos Camarões. Disponível em: 

https://www.voaafrique.com/a/plaidoyer-pour-plus-de-femmes-en-politique-au-cameroun/5147017.html. Acesso 

em: 02 maio 2020. 
51 Ibidem.  
52 MINPROFF. Práticas culturais nefastas: o caso de casamento e forças antecipadas. Disponível em: 

http://www.minproff.cm/pratiques-culturelles-nefastes-cas-mariages-precoces-forces/. Acesso em: 02 maio 

2020. 
53 COMISSÃO AFRICANA DOS DIREITOS HUMANOS E DOS POVOS. Lucy Asuagbor (Sra.). Disponível 

em: https://www.achpr.org/commissioner?id=23. Acesso em: 11 maio 2020. 
54 OHCHR. Biografias dos membros da Comissão de Inquérito sobre o Burundi. Disponível em: 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIBurundi/Pages/Commissioners.aspx. Acesso em: 11 maio 2020. 



 

 
16 

A república Centro-Africana, nação dotada de um dos menores Índices de 

Desenvolvimento Humano (IDH)55 do mundo, teve grande parte de sua história recente 

marcada por regimes militares, os quais resultaram numa constante guerra por poder entre 

Estado e forças independentes.56 57 Tendo cerca de 80% do território controlado por rebeldes, 

o governo assinou em 2019 um acordo de paz com 14 (quatorze) grupos armados mediado 

pela União Africana e apoiado pela comunidade Internacional.58 59 

Atualmente é território de atuação de uma missão de paz da Organização das Nações 

Unidas (ONU), e é considerada em processo de transição para a democracia.60 O país 

criminaliza atos “contra a natureza” entre pessoas do mesmo sexo/gênero, sendo essa 

definição notadamente usada para prender pessoas LGBTI de forma arbitrária.61 62 Também, 

além de ser notória a discriminação e estigmatização desse grupo, não se encontram no país 

conhecidas organizações de qualquer tipo defendendo essas pessoas.63 

Além disso, não há leis que discriminem explicitamente pessoas do gênero feminino, 

sendo assegurado seu número mínimo nos partidos e um acesso igualitário para as 

candidaturas eleitorais.64 No entanto, as leis que proíbem assédio e violência sexual e física 

contra mulheres são perceptivelmente não efetivadas, sendo essas mulheres severamente 

discriminadas e violentadas, especialmente em regiões controladas por grupos armados.65 A 

                                                 
55 O Índice mede renda básica, expectativa de vida e nível educacional da população. 
56 CIA WORLD FACTBOOK. Africa: Central African Republic. Disponível em: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ct.html. Acesso em: 18 maio 2020 
57 BANCO MUNDIAL. The world bank in Central African Republic: Overview. Disponível em: 

https://www.worldbank.org/en/country/centralafricanrepublic/overview. Acesso em: 18 maio 2020.  
58 Ibidem. 
59 LE MONDE DIPLOMATIQUE. En Centrafrique, les groupes armés prolifèrent grâce à une impunité 

totale. Disponível em: https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/08/21/en-centrafrique-les-groupes-armes-

proliferent-grace-a-une-impunite-totale_5174634_3212.html. Acesso em: 18 maio 2020. 
60 NAÇÕES UNIDAS. Minusca fact sheet. Disponível em: https://peacekeeping.un.org/en/mission/minusca. 

Acesso em: 18 maio 2020. 
61 ILGA. State-sponsored homofobia: global legislation overview update. Disponível em: 

https://ilga.org/downloads/ILGA_World_State_Sponsored_Homophobia_report_global_legislation_overview_u

pdate_December_2019.pdf. Acesso em: 20 maio 2020. 
62 WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANISATION. Republique Centrafricaine presidence de la 

republique: Loi n°10.001 portant code penal centrafricain. Disponível em: 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/cf/cf003fr.pdf. Acesso em: 20 maio 2020. 
63 UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE. 2019 Country Reports on Human Rights Practices: 

Central African Republic. Disponível em: https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-

practices/central-african-republic/. Acesso em: 20 maio 2020. 
64 ONU MULHERES. La parité homme femme doit être encouragée et respectée en République 

Centrafricaine. Disponível em: https://africa.unwomen.org/fr/news-and-events/stories/2018/09/central-africa-

republic. Acesso em: 21 maio 2020.  
65 UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE. 2019 Country Reports on Human Rights Practices: 

Central African Republic. Disponível em: https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-

practices/central-african-republic/. Acesso em: 20 maio 2020. 
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Mutilação Genital Feminina (MGF), enfim, é proibida por lei sob pena de multa e 

aprisionamento.66 

 

3.3 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO  

 

A República Democrática do Congo (RDC), localizada na África central, é o maior 

país da África Subsaariana e o terceiro maior do continente. Entretanto, a nação é uma das 

mais pobres do mundo, com 72% da população vivendo em extrema pobreza.67 

As relações entre pessoas do mesmo sexo ou trans no país, teoricamente, nunca 

foram criminalizadas, mesmo tomando como referência as leis de 1940 (implantadas no 

período colonial), não há a sua criminalização explícita. Contudo, outras leis acabam por 

justificar a punição de comportamentos LGBTI, a exemplo do artigo 176 do Código Penal, 

que criminaliza as atividades contra “decência pública”, nas quais, pode-se encaixar a 

demonstração de afeto publicamente dos pertencentes à essa minoria.68 

No que diz respeito ao casamento homoafetivo, a constituição a proíbe 

explicitamente e não há nenhuma lei que condene a violência contra essa minoria. Todavia, 

outros direitos são garantidos à comunidade LGBTI do país, dentre eles, cabe destacar: a 

mudança de gênero sem a necessidade de cirurgia de readequação sexual e a possibilidade de 

doação de sangue de HSHs.69 70  

Com relação à violência de gênero e a realidade das mulheres na República 

Democrática do Congo, o cenário é preocupante. A nação tem uma das maiores incidências de 

estupro no mundo, com uma estimativa de cerca de 48 (quarenta e oito) mulheres estupradas a 

                                                 
66 UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE. 2019 Country Reports on Human Rights Practices: 

Central African Republic. Disponível em: https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-

practices/central-african-republic/. Acesso em: 20 maio 2020. 
67 BRITANNICA ESCOLA. República Democrática do Congo. Disponível em: 

https://escola.britannica.com.br/artigo/Rep%C3%BAblica-Democr%C3%A1tica-do-Congo/481038. Acesso em: 

06 maio 2020 
68 MOPREDS. Human Rights Violations Against Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) People 

in the Democratic Republic of the Congo (DRC): Submitted for consideration at the 121st Session of the 

Human Rights Committee. Disponível em: 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/COD/INT_CCPR_CSS_COD_29078_E.pdf. 

Acesso em: 06 maio 2020. 
69 EQUALDEX. LGBT Rights in Democratic Republic of the Congo. Disponível em: 

https://www.equaldex.com/region/democratic-republic-of-the-congo. Acesso em: 06 maio 2020. 
70 REFUGEE LEGAL AID INFORMATION FOR LAWYERS REPRESENTING REFUGEES GLOBALLY. 

Democratic Republic of Congo LGBTI Resources. Disponível em: 

http://www.refugeelegalaidinformation.org/democratic-republic-congo-lgbti-resources. Acesso em: 06 maio 

2020. 
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cada hora. A crise de violência sexual do país é atribuída, por vários especialistas, à situação 

de que milícias rivais frequentemente usam o estupro coletivo e a escravidão sexual como 

armas de guerra.71 72  

Porém, as raízes da violência de gênero na região vão muito além. Dessa forma, cabe 

destacar a manutenção de pensamentos arcaicos e os ideais tradicionais de masculinidade 

característicos do país, como fatores imprescindíveis para tratar dessa questão.73 

Na CADHP, A República Democrática do Congo é uma delegação votante, o 

representante do país na comissão é o professor especialista em justiça internacional, Rémy 

Ngoy Lumbu. Vice-presidente e Relator Especial Sobre Defensores Dos Direitos Humanos e 

Ponto Focal as Represas na África, tem grande atuação na proteção dos Defensores dos 

Direito Humanos, foi o criador do Compêndio de Proteção Jurídica dos Defensores dos 

Direitos Humanos na África.74 75 

 

  

                                                 
71 BBC. O país onde 48 mulheres são estupradas a cada hora Aaron Akinyemi. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-48225486. Acesso em: 06 maio 2020. 
72 COMITÊ INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA. O conflito na República Democrática do Congo. 

Disponível em: https://www.icrc.org/pt/o-conflito-na-republica-democratica-do-congo. Acesso em: 06 maio 

2020. 
73 GLOBAL FUND FOR WOMEN. Women’s groups in the DRC are demanding justice. Disponível em: 

https://www.globalfundforwomen.org/womens-groups-in-drc-demand-justice/. Acesso em: 06 maio 2020. 
74 CARINE KANEZA NANTULYA. Human Rights Watch. Nova liderança para o grupo de direitos 

africanos apresenta oportunidade. Disponível em: https://www.hrw.org/news/2019/10/24/new-leadership-

african-rights-group-presents-opportunity. Acesso em: 06 maio 2020. 
75 COMISSÃO AFRICANA DOS DIREITOS HUMANOS E DOS POVOS. Prof. Rémy Ngoy Lumbu. 

Disponível em: https://www.achpr.org/pr_commissioner?id=37. Acesso em: 06 maio 2020. 



 

 
19 

4 ÁFRICA DO NORTE 

 

A região norte, sendo a menor em quantidade de nações da União Africana (UA), 

comporta sete países: Argélia, Egito, Líbia, Mauritânia, Marrocos, República Saharaui e 

Tunísia.76 Em razão de sua posição geográfica, essa região tem um maior contato com a 

Europa e Oriente Médio, sendo fortemente influenciada pela cultura árabe e, após sua 

colonização, pela cultura francesa.77 

 

4.1 ARGÉLIA 

 

A Argélia está localizada no norte da África e possui população com forte 

descendência muçulmana, embora também tenha sido vítima do neocolonialismo francês até o 

final do século XX. Nesse contexto, a sharia (lei islâmica) é predominante no país, exercendo 

forte influência na cultura e no pensamento do povo em questão.78 79 

Assim, pautas sociais minoritárias são substituídas por aquelas que incitam valores 

tradicionais e conservadores,80 cenário preocupante para a comunidade LGBTI e as mulheres 

argelinas. 

Ser LGBTI na Argélia ainda é crime. O Código Penal Argelino afirma que “atos de 

homossexualidade” são puníveis como crime de indecência pública, válido tanto para homens 

como para mulheres.81 Dessa forma, a situação LGBTI é bastante delicada, devido à sua 

existência ser negada legalmente. Além disso, a utilização da sharia mantém o caráter 

conservador das relações afetivas, incentivando a homofobia e contribuindo para que relações 

homoafetivas e/ou situações que saiam do padrão de heteronormatividade sejam fortemente 

condenadas e negadas da sociedade argelina.82 83 

                                                 
76 UNIÃO AFRICANA. Member States. Disponível em: https://au.int/en/member_states/countryprofiles2. 

Acesso em: 22 maio 2020. 
77 ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. North Africa. Disponível em: https://www.britannica.com/place/North-

Africa. Acesso em: 22 maio 2020. 
78 ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. Algeria - Introduction & Quick Facts. Disponível em: 

https://www.britannica.com/place/Algeria. Acesso em: 09 jun. 2020. 
79 ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. Algeria - Daily life and social customs. Disponível em: 

https://www.britannica.com/place/Algeria/Cultural-life#ref46528. Acesso em: 09 jun. 2020. 
80 Ibidem. 
81 HUMAN DIGNITY TRUST. Algeria. Disponível em: https://www.humandignitytrust.org/country-

profile/algeria/. Acesso em: 09 jun. 2020. 
82 OUTRIGHT ACTION INTERNATIONAL. Algeria. Disponível em: 

https://outrightinternational.org/region/algeria. Acesso em: 09 jun. 2020. 
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Ser mulher na Argélia é historicamente difícil. Embora sempre estivessem em 

vanguarda nas revoltas sociais pela luta por direitos e pela independência da Argélia, a cultura 

patriarcal faz questão de reprimir esse aspecto, deixando as mulheres numa posição de 

subordinação e violência, física e simbólica.84 Nesse contexto, a cultura é um dos principais 

fomentadores da violência de gênero.85  

Assim, embora a Argélia tenha ratificado tratados e se comprometido com convenções 

universais que condenem o casamento infantil, estes não têm sido realmente colocados em 

prática, tendo uma quantidade pouco significativa, mas ainda sim existente, de meninas 

argelinas casadas antes dos seus 18 anos.86 87 Além disso, a MGF é ilegal na Argélia e não há 

uma quantidade significativa de registros dessa prática no país.88 

A especialista que representa a Argélia na CADHP é a professora e jurista Maya Sahli 

Fadel.89 Sua função dentro da comissão é ser Relatora Especial da União Africana para 

Refugiados, Requerentes de Asilo, Migrantes e Pessoas Deslocadas Internamente.90 Maya 

discute sobre formas de garantir os direitos da mulher e de combater a discriminação sob a luz 

dos Direitos Humanos.91 Ademais, ela defende que todas as pessoas têm direito de pertencer 

em um país e luta para tirar as pessoas em exílio e/ou apátridas92 dessas condições.93 Além 

                                                                                                                                                         
83 LE MONDE DIPLOMATIQUE BRASIL. A difícil afirmação homossexual na Argélia. Disponível em: 

https://diplomatique.org.br/a-dificil-afirmacao-homossexual-na-argelia/. Acesso em: 09 jun. 2020. 
84 PORTAL DA ESQUERDA EM MOVIMENTO. Por que deveríamos prestar mais atenção à luta das 

mulheres na Argélia?. Disponível em: https://portaldelaizquierda.com/pt_br/2019/04/por-que-deveriamos-

prestar-mais-atencao-a-luta-das-mulheres-na-argelia/. Acesso em: 09 jun. 2020. 
85 O GLOBO. Na Argélia, mulheres são abandonadas pelos maridos após mastectomia. Disponível em: 

https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/na-argelia-mulheres-sao-abandonadas-pelos-maridos-apos-

mastectomia-22247004. Acesso em: 09 jun. 2020. 
86 THE CONVERSATION. Child marriage in North Africa: still a lot to be done. Disponível em: 

https://theconversation.com/child-marriage-in-north-africa-still-a-lot-to-be-done-125400. Acesso em: 09 jun. 

2020. 
87 GIRLS NOT BRIDES. Algeria. Disponível em: https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/algeria/. 

Acesso em: 09 jun. 2020. 
88 ARROW. On Female Genital Mutilation and Circumcision (FGM). Disponível em: 

https://arrow.org.my/on-female-genital-mutilation-and-circumcision-fgm/. Acesso em: 09 jun. 2020. 
89 COMISSÃO AFRICANA DOS DIREITOS HUMANOS E DOS POVOS. Maya Sahli-Fadel (Ms). 

Disponível em: https://www.achpr.org/commissioner?id=26. Acesso em: 09 jun. 2020. 
90 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL. Biographies of the members of the Independent 

Investigation on Burundi. Disponível em: 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/UNIIB/Pages/Biographies.aspx. Acesso em: 09 jun. 2020. 
91 AFRICAN COMMISSION ON HUMAN & PEOPLES’ RIGHTS. Intersession Report By Mrs Maya Sahli-

Fadel; 56th Ordinary Session of the African Commission on Human and Peoples’ Rights. Disponível em: 

https://www.achpr.org/public/Document/file/English/56os_intersession_report_comm_maya_en.pdf. Acesso em: 

09 jun. 2020. 
92 São pessoas que não têm sua nacionalidade reconhecida por nenhum país. 
93 INTERNATIONAL DETENTION COALITION. ACHPR Panel Discussion: Preventing Torture In Africa. 

Disponível em: https://idcoalition.org/news/achpr-panel-discussion-preventing-torture-in-africa/. Acesso em: 09 

jun. 2020. 
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disso, busca sempre lutar pelos direitos desses indivíduos, contribuindo para a visibilidade 

dessa causa.94 Por possuir especialista, a Argélia tem direito de voto na CADHP. 

 

4.2 TUNÍSIA  

 

Localizada no norte africano, a república da Tunísia possui população com forte 

descendência muçulmana, embora tenha passado um longo período sendo um protetorado da 

França até meados do século XX. Ademais, seu governo é uma república parlamentarista e 

sua principal religião é a islâmica.95 96 97 

A Constituição Tunisiana foi reformulada em 2014, trazendo princípios como a 

igualdade perante a lei entre mulheres e homens sem qualquer tipo de discriminação.98 

Entretanto, apesar da nova legislação ser aparentemente progressista, o atual presidente Kaïs 

Saïed diz abertamente que a homossexualidade não faz parte do povo tunisiano e que 

mulheres e homens não podem herdar nada igualmente.99 

Em contrapartida à garantia de uma vida digna, os direitos da comunidade LGBTI 

ainda são um tópico fortemente questionável no território tunisiano. Uma das heranças do 

período de dominação francesa é a presença de um artigo na Constituição Tunisiana, que 

criminaliza a homossexualidade.100 101 A existência deste artigo torna a vida dessa minoria 

privada de muitos direitos prescritos na própria Carta Magna do país, além de induzir sua 

perseguição e tortura.102 103 104  

                                                 
94 SPEECH by Ms. Maya Sahli Fadel, Commissioner, African Commission for Human and People’s Rights, 

2017. 1 vídeo (4min55s). Publicado pelo canal UNHCR West Africa Statelessness. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=62v6rhE6sNc. Acesso em: 09 jun. 2020. 
95 ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. Tunisia - Introduction and Quick Facts. Disponível em: 

https://www.britannica.com/place/Tunisia. Acesso em: 09 jun. 2020. 
96 ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. Tunisia - Religion. Disponível em: 

https://www.britannica.com/place/Tunisia/Languages#ref46606. Acesso em: 09 jun. 2020. 
97 ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. Tunisia - Government and society. Disponível em: 

https://www.britannica.com/place/Tunisia/Government-and-society. Acesso em: 09 jun. 2020. 
98 CONSTITUTE PROJECT. Tunisia´s Constitution of 2014. Disponível em: 

https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf. Acesso em: 09 jun. 2020.  
99 ALJAZEERA. Kais Saied: Who is Tunisia's new president?. Disponível em: 

https://www.aljazeera.com/news/2019/10/kais-saied-tunisia-president-191022150707200.html. Acesso em: 09 

jun. 2020. 
100 IL GRANDE COLIBRÌ. A History of the Criminalization of Homosexuality in Tunisia. Disponível em: 

https://www.ilgrandecolibri.com/en/a-history-of-the-criminalization-of-homosexuality-in-tunisia/. Acesso em: 

09 jun. 2020. 
101 ARTICLE 230. Article 230: A History of the Criminalization of Homossexuality in Tunisia. Disponível em: 

https://article230.com/en/article-320-eng/. Acesso em: 09 jun. 2020. 
102 EL PAÍS. Tunísia faz exames anais para perseguir os homossexuais. Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/24/internacional/1537788948_653559.html. Acesso em: 09 jun. 2020.  
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Nesse sentido, apesar da liberdade de criação de organizações, protestos e eventos 

que representem e lutem pela causa LGBTI e uma constituição que garanta uma vida digna a 

todos os cidadãos tunisianos, a criminalização e a tentativa de oprimir essa comunidade ainda 

é uma realidade no país.105  

No que tange à violência de gênero, as mulheres têm tentado cada vez mais conquistar 

seu espaço na sociedade tunisiana, embora sua opressão ainda esteja presente. Nesse contexto, 

uma prática que prejudica a liberdade das mulheres é o casamento infantil. Dessa forma, a Lei 

da Família Tunisiana valida o casamento entre um homem e uma mulher somente após os 18 

anos, com exceção apenas em caso de interesse das duas partes envolvidas ou se o juiz 

considerar necessário.106 Em contrapartida, uma parte da população apoia o matrimônio 

precoce, sendo 50% dos tunisianos a favor de uma mudança em tal legislação.107 

O especialista que representa a Tunísia na CADHP é o diplomata Hatem Essaiem.108 

Sua função dentro da comissão é ser presidente do Comitê para Prevenção da Tortura e é 

membro de vários outros grupos de trabalho.109 Além disso, defende que todos os africanos 

avancem no caminho da liberdade para o estabelecimento real dos direitos humanos no 

continente.110 Por possuir especialista, a Tunísia tem direito de voto na CADHP. 

 

                                                                                                                                                         
103 EXTRA. Tunísia força homens suspeitos de serem homossexuais a passarem por 'teste anal', diz ONG. 

Disponível em: https://extra.globo.com/noticias/mundo/tunisia-forca-homens-suspeitos-de-serem-homossexuais-

passarem-por-teste-anal-diz-ong-23223134.html. Acesso em: 09 jun. 2020. 
104 HUMAN RIGHTS WATCH. Tunisia: End Persecution of LGBT People. Disponível em: 

https://www.hrw.org/news/2019/05/17/tunisia-end-persecution-lgbt-people. Acesso em: 09 jun. 2020.   
105 THE GUARDIAN. Tunisia invokes sharia law in bid to shut down LGBT rights group. Disponível em: 

https://www.theguardian.com/global-development/2019/apr/30/tunisia-invokes-sharia-law-in-bid-to-shut-down-

lgbt-rights-group. Acesso em: 09 jun. 2020. 
106 BRITISH EMBASSY TUNIS. Tunisian Family Law. Disponível em: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/797548/Tunisi

an_Family_Law_-_Print_Version_Final_Document.pdf. Acesso em: 09 jun. 2020. 
107 OECD DEVELOPMENT. Social Institutions & Gender Index. Disponível em: 

https://www.genderindex.org/wp-content/uploads/files/datasheets/2019/TN.pdf. Acesso em: 09 de jun. de 2020. 
108 COMISSÃO AFRICANA DOS DIREITOS HUMANOS E DOS POVOS. Hatem Essaiem. Disponível em: 

https://www.achpr.org/pr_commissioner?id=15. Acesso em: 09 jun. 2020. 
109 LEADERS. Hatem Essaiem: Un diplomate de carrière pour la prévention de la torture. Disponível em: 

https://www.leaders.com.tn/article/26749-hatem-essaiem-un-diplomate-de-carriere-pour-la-prevention-de-la-

torture. Acesso em: 09 jun. 2020. 
110 HON Essaiem Hatem, 2019. 1 vídeo (2min22s). Publicado pelo canal Idealist Media Pictures. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=hlPBgwlKAvY. Acesso em: 09 jun. 2020. 
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5 ÁFRICA OCIDENTAL 

 

A região Oeste ou Ocidental da África é formada por 15 (quinze) países: Benin, 

Burkina Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Libéria, 

Mali, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa e Togo. É uma região com a economia baseada na 

agricultura, em especial no algodão e no café, focados no mercado externo. Esses países 

apresentam o IDH baixo e são acometidos com diversos problemas sociais.111 

 

5.1 GÂMBIA 

 

A República da Gâmbia se localiza no oeste da África e possui população 

predominantemente islâmica. Tornou-se independente do Reino Unido no ano de 1965, e 

desde então conseguiu desfrutar de algum tempo de estabilidade.112 Além disso, sua capital é a 

cidade sede da CADHP.113 

Atentando-se ao Código Penal do país, é possível perceber que os LGBTI possuem 

leis específicas acusatórias. A lei de 1965 criminaliza qualquer tipo de demonstração pública 

de afeto entre casais do mesmo sexo, justificando que tais atos seriam contrários à ordem da 

natureza. As mulheres LGBTI possuem uma lei especial, chamada de indecência, 

penalizando-as por quaisquer atos homossexuais. Ambas as acusações são passíveis de 

prisão.114 

Alguns anos depois, em 2014, uma emenda foi adicionada ao código, trazendo o que 

eles conceituam como homossexualidade agravada: o crime descrito anteriormente tem sua 

pena aumentada se o indivíduo LGBTI em questão for portador do vírus do HIV, ou persistir 

em práticas homossexuais públicas, podendo a pena resultar em prisão perpétua no país.115 

No caso das mulheres gambianas, ocuparam por muito tempo um status muito baixo 

na sociedade, vivendo experiências discriminatórias e interpretações rígidas da lei da 

                                                 
111 BRITANNICA. Western Africa. Disponível em: https://www.britannica.com/place/western-Africa. Acesso 

em: 04 jun. 2020. 
112 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The World Factbook: The Gambia. Disponível em: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ga.html. Acesso em: 15 maio 2020. 
113 COMISSÃO AFRICANA DE DIREITOS HUMANOS E DOS POVOS. História. Disponível em: 

https://www.achpr.org/pr_history. Acesso em: 15 maio 2020. 
114 ILGA WORLD. State-sponsored Homophobia 2019: Global Legislation Overview 

Update. Geneva: ILGA, 2019. Disponível em: https://ilga.org/state-sponsored-homophobia- 

report. Acesso em: 15 maio 2020. 
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Sharia116. As mulheres enfrentaram muitos tipos de violência, incluindo a MGF, e ainda 

enfrentam mesmo depois da publicação da Lei das Mulheres, no ano de 2010.117 Vale salientar 

que essa lei garante à mulher a proteção de todas as formas de violência e discriminação, 

concede direitos sobre a saúde, o casamento e bane a MGF, com penas de prisão e multa para 

quem cometê-la ou souber da prática e não a denunciar.118 

 

5.2 GUINÉ 

 

O Guiné, é uma república presidencialista, que conquistou a Independência da 

França em 1958 e desde então passou por diversas crises políticas e econômicas, mas vem se 

estabilizando, principalmente pelo enorme potencial agrícola e as exportações de metais 

preciosos. Além disso, tem como religião predominante o Islamismo.119Com a ascensão do 

governo atual, o país tem afunilado suas relações com os países do ocidente, principalmente 

com a ex metrópole francesa.120 

Em relação às questões LGBTI, o país condena legalmente as práticas da 

comunidade com prisão e multa. Além de não ter leis que protejam ou defendam os direitos 

dessa minoria.121 Segundo a associação África Arc-en-Ciel Conakry, os homossexuais 

enfrentam discriminação em termos de moradia e emprego, mas a situação melhorou em 

relação ao acesso aos cuidados de saúde.122 

Já relacionado ao caso da desigualdade de gênero, a constituição o Guiné estipula 

que homens e mulheres têm os mesmos direitos, porém atualmente, a nação ocupa a posição 

116º de 149º no índice global de diferença de gênero. E, segundo um relatório da UNICEF de 

                                                 
116 A sharia é um conjunto de leis islâmicas composta por mandamentos, regras e regulamentos que seriam 

elaborados por Deus para proteger e beneficiar toda a humanidade. Dentre os temas tratados estão o casamento, 

o divórcio e assuntos relativos a crianças e heranças. 
117 PEACE WOMEN. National Action Plan: Gambia. Disponível em: https://www.peacewomen.org/nap-

gambia. Acesso em: 15 maio 2020. 
118 LAW HUB GAMBIA. Women’s Act 2010. Disponível em: https://www.lawhubgambia.com/womens-act-

2010. Acesso em: 15 maio 2020. 
119 CIA. The World FactBook. Disponível em: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/gv.html. Acesso em: 02 maio 2020. 
120 DIPLOMACIA DA FRANÇA. Guiné. Disponível em: https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-

files/guinea/. Acesso em: 09 maio 2020. 
121 AFRICAGUINEE. Guiné: A nova Constituição autorizará "casamento gay"?. Disponível em: 

https://www.africaguinee.com/articles/2019/08/27/guinee-la-nouvelle-constitution-va-t-elle-autoriser-le-

mariage-homosexuel. Acesso em: 05 maio 2020. 
122 GABINETE DO COMISSÁRIO GERAL PARA OS REFUGIADOS E OS 

APÁTRIDAS. Homossexualidade. Disponível em: https://www.cgra.be/fr/infos-pays/lhomosexualite. Acesso 

em: 05 maio 2020. 
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2013, o país tem uma taxa de prevalência de 96% de mulheres mutiladas, sendo o segundo a 

mais praticar MGF no mundo.123 

 

5.3 LIBÉRIA 

 

A Libéria é uma república presidencialista que se localiza na parte oeste do 

continente africano. A população de pouco mais de 5 (cinco) milhões de habitantes possui fé 

predominantemente cristã, sendo seguida pela religião islâmica.124 

Em se tratando de direitos LGBTI, a Libéria se mostra muito conservadora e 

resistente a mudanças. Seu Código Penal trata relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo 

como “sodomia voluntária” e “desvio sexual”, descrevendo os tipos de situações que 

poderiam ser penalizadas. De acordo com denúncias feitas por uma coalizão de grupos 

LGBTI liberianos no ano de 2017, pessoas suspeitas de ter compromisso com pessoas do 

mesmo sexo estavam, arbitrariamente, sendo levadas para prisão ou detenção.125Além disso, 

algumas instituições religiosas também são fonte de um sentimento anti-LGBTI. O mesmo 

sentimento também já foi utilizado como base de campanhas políticas.126 

Em relação à questão de gênero, a Libéria, por lei, garante vários direitos para a 

mulher, como por exemplo herdar propriedades, a igualdade salarial, o acesso à educação e 

poder conduzir seu próprio negócio. A lei familiar, por outro lado, determina que a custódia 

legal da criança em caso de divórcio pertence ao pai, e em áreas rurais ou com liderança 

tradicional muito forte, as mulheres não podem ser detentoras de bens, como terras.127 

Tendo a primeira presidente mulher da África, a Libéria viu em seus horizontes a 

chance de empoderar mulheres e lutar para que seus direitos fossem efetivados. No ano de 

2018, a ex-presidente Ellen Johnson Sirleaf publicou uma ordem contrária à MGF para todas 

                                                 
123 DIALLO, Dieretou. Guiné: excisão em plena luz do dia em Conacri, com impunidade. Disponível em: 
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https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/li.html. Acesso em: 16 maio 2020.  
125 ILGA WORLD. State-sponsored Homophobia 2019: Global Legislation Overview 

Update. Geneva: ILGA, 2019. Disponível em: https://ilga.org/state-sponsored-homophobia- 

report. Acesso em: 15 maio 2020. 
126 Ibidem. 
127 U.S. DEPARTMENT OF STATE. 2019 Country Reports on Human Rights Practices: Liberia. Disponível 

em: https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/liberia/. Acesso em: 16 maio 

2020. 

https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/liberia/


 

 
26 

as pessoas menores de 18 (dezoito) anos, e para as maiores de idade que não dessem seu 

consentimento, no entanto o decreto foi revogado no mesmo ano.128 

 

5.4 MALI  

 

A República de Mali, possui um sistema de governo parlamentarista, atualmente tem 

como religião predominante o islã, muito embora a legislação vigente garanta a liberdade 

religiosa a todos os cidadãos.129 130Dentro do continente, o país desenvolveu uma diplomacia 

que promove a integração regional e continental.131 

Ao contrário de outros países do continente, a lei do Mali não pune as relações 

homossexuais sem fins lucrativos entre adultos que consentem, mas também não protege os 

membros da comunidade LGBTI da discriminação.132 Nesse contexto, essas minorias são 

muito mais reguladas pela sociedade, uma vez que é equiparada ao resultado de pouca 

educação familiar, intervenção ocidental no país e ligada fortemente a prostituição.133 134 

Relacionado às questões de género, no Mali as mulheres representam maioria na 

sociedade, todavia, são minorias nas escolas e nas universidades. Resultando em um cenário 

no qual a nação está em 143 (cento e quarenta e três) no Índice global de diferença de gênero, 

de 149 (cento e quarenta e nove) países. Esses números possibilitam uma reflexão sobre a 

baixa representação das mulheres na vida pública.135 

                                                 
128 UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE. 2019 Country Reports on Human Rights Practices: 
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Acesso em: 16 maio 2020. 
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republique/. Acesso em: 01 maio 2020. 
130 LA CROIX AFRICA. Dados geográficos e identidade religiosa no Mali. Disponível em: https://africa.la-
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maio 2020. 
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O país assinou compromissos internacionais e regionais em relação aos direitos 

humanos em geral e aos direitos das mulheres em particular. No nível nacional, a sua 

Constituição, de 1992, garante os mesmos direitos aos cidadãos de ambos os sexos, sem 

discriminação, defesa dos direitos das mulheres e crianças, a diversidade cultural e linguística 

da comunidade nacional.136 137 

Apesar de todo esse arcabouço teórico, a prática da MGF continua sendo uma 

realidade enraizada nos costumes dos malianos. Lamentavelmente, segundo estimativas da 

OMS, cerca de 200 (duzentos) milhões de mulheres são vítimas e a taxa de prevalência é de 

91% no país.138 

A especialista que representa o Mali na CADHP é a jurista Sra. Soyata Maiga. Foi 

magistrada por 20 anos antes de ser nomeada advogada na Corte e Relatora Especial dos 

Direitos da Mulher na África, além de ser ativista militante da promoção dos direitos da 

mulher. Além disso, por ter especialista, possui poder de voto no CADHP. 139 

 

5.5 NIGÉRIA 

 

A República Federativa da Nigéria, localizada na África Ocidental, é a nação mais 

populosa do continente. O país tem como característica a grande diversidade cultural, com 

muitos grupos étnicos, cerca de metade da população é cristã, enquanto a outra metade é 

muçulmana. Apesar de ser uma democracia, sua história pós-independência foi marcada por 

guerras civis e regimes militares, a violência e os protestos de seus apoiadores ainda se 

perpetuam no século XXI.140 

Acerca da realidade da comunidade LGBTI nigeriana, o cenário é considerado um 

dos mais repressivos do mundo. Desde 2014, o país conta com uma lei que criminaliza 

                                                 
136 MALIJET.CO. Promoção das mulheres no Mali: a igualdade será o produto de uma mudança de 
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du-changement-de-mentalite. Acesso em: 01 maio 2020. 
137 EMBAIXADA DO MALI NO CANADÁ. Desenvolvimento das mulheres no Mali. Disponível em: 
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138 KONARÉ, Aïchatou. Mali: Mutilação genital feminina: “Justiça e dignidade para as mulheres do Sahel” na 
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Acesso em: 11 maio 2020. 
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demonstrações públicas de afeto entre casais do mesmo sexo e trans, além de restringir o 

trabalho de organizações que defendem tal comunidade e seus direitos.141 142 

Tal legislação contradiz as liberdades fundamentais sob tratados e normas 

internacionais, além de ir de encontro com a própria Constituição nigeriana, colocando em 

risco a vida, saúde, dignidade, segurança e liberdade dessa minoria. Ademais, a Sharia, lei 

com base no islamismo que é aplicada em parte do país, também condena as relações 

homossexuais e trans - sendo em casos mais graves aplicado como punição a morte por 

apedrejamento.143 

No que tange à violência de gênero e a realidade das mulheres na Nigéria, a 

conjuntura é de total repressão e insegurança. Desde abusos físicos, mentais e sexuais, 

violência doméstica a casamentos infantis forçados, a cultura nigeriana e o sistema patriarcal 

do país, muitas vezes, reforçam a agressão contra a mulher como uma ferramenta para corrigir 

seus comportamentos e exercer o domínio masculino.144 

Nesse sentido, os dados tornam a questão ainda mais preocupante. Tendo como base 

estudos do Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA), 3 (três) em cada 10 (dez) 

mulheres nigerianas sofreram violência física antes dos 15 (quinze) anos; 28% das mulheres 

com idades entre 25 e 29 anos sofrem alguma forma de violência física desde os 15 (quinze) 

anos.145 146 

Nessa perspectiva, de forma geral, o governo e os líderes do país tratam com bastante 

negligencia a realidade de insegurança e subordinação das mulheres nigerianas, sendo muito 

comum, inclusive, ocorrências de abusos envolvendo figuras de prestígio local - atos que são 

apenas normalizados e posteriormente esquecidos.147  
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143 Ibidem. 
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5.6 SERRA LEOA  

 

A república de Serra Leoa, nação predominantemente islâmica, é mais popularmente 

conhecida por sua guerra civil (1991-2002), e por suas recentes dificuldades em lidar com as 

crises do vírus Ebola (2014-2016), que juntos tiraram a vida de milhares de serra leoneses.148 

149 

Apenas relações sexuais entre homens são proibidas por lei em Serra Leoa, no 

entanto não há registros de sua rígida aplicação nos últimos anos e grupos ativistas dessa 

comunidade não serem criminalizados. Ainda assim, a população LGBTI declara ter 

dificuldade para o acesso a serviços básicos como saúde, justiça e moradia. Sendo o estigma, 

intensa discriminação, ataques públicos e prisões arbitrárias ainda comuns para com os 

membros da comunidade.150 151 

Embora as mulheres já tenham, legalmente, os mesmos direitos em relação à 

detenção de bens no país, vários tribunais ainda julgam como se o homem fosse o único na 

família que pudesse ter posses. E enquanto já podem votar e ser votadas, o grupo feminino 

ainda é precariamente representado no congresso e sofre intensa discriminação tanto da 

sociedade quanto da justiça serra leonesa.152 

Com uma das maiores taxas de gravidez na adolescência do mundo, os direitos 

reprodutivos em Serra Leoa são insatisfatórios, apenas um estimado de 16% das mulheres 

usam contraceptivos e o aborto é criminalizado, causando gravidezes arriscadas e abortos 

inseguros.153Também, a nação é um dos 28 (vinte e oito) países africanos nos quais a MGF 

                                                 
148 BBC. Sierra Leone country profile. Disponível em: https://www.bbc.com/news/world-africa-14094194. 

Acesso em: 20 maio 2020. 
149 CIA WORLD FACTBOOK. Africa: Sierra Leone. Disponível em: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sl.html. Acesso em: 20 maio 2020. 
150 UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE. 2019 Country Reports on Human Rights Practices: 

Sierra Leone. Disponível em: https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-

practices/sierra-leone/. Acesso em: 22 maio 2020. 
151 BBC. Freetown's LGBT community photos go on show in Hull. Disponível em: 

https://www.bbc.com/news/uk-england-humber-40730455. Acesso em: 22 maio 2020. 
152 UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE, op. cit. 
153THE GUARDIAN. Sierra Leone: teenage girls are dying from unsafe abortions and risky pregnancies. 

Disponível em: https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/jul/20/teen-

pregnancy-sierra-leone-involve-men. Acesso em: 22 maio 2020. 
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ainda não é criminalizada, sendo considerada uma prática tradicional de passagem para a 

idade adulta com grande apoio populacional.154 155 

Na CADHP, Serra Leoa é uma delegação votante, portanto a especialista que 

representa o país é a advogada Jamesina Essie L. King. Feminista e ativista dos direitos 

humanos, foi nomeada juíza da suprema corte de Serra Leoa em 2017, e é membra fundadora 

de uma organização de advogadas que buscam garantir o acesso das mulheres à justiça e 

pesquisa sobre questões de gênero em seu país.156157 

 

 

  

                                                 
154 UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE. 2019 Country Reports on Human Rights Practices: 

Sierra Leone. Disponível em: https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-

practices/sierra-leone/. Acesso em: 22 maio 2020. 
155 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Bulletin of the World Health Organization: fighting genital 

mutilation in Sierra Leone. Disponível em: https://www.who.int/bulletin/volumes/83/11/news21105/en/. Acesso 

em: 22 maio 2020. 
156 AFRICAN FEMINIST FORUM. Jamesina Essie King: individual african feminists. Disponível em: 

http://www.africanfeministforum.com/jamesina-essie-king/. Acesso em: 21 maio 2020. 
157 INTERNATIONAL COMISSION OF JURISTS. Comissioners from Africa: Jasemina Essie L. King. 

Disponível em: https://www.icj.org/commission/commissioners-from-africa/. Acesso em: 21 maio 2020. 
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6 ÁFRICA ORIENTAL 

 

O Leste da África, também conhecido como África Oriental, é uma região formada 

por 14 (quatorze) países complexos e de vasta diversidade: Comores, Djibouti, Etiópia, 

Eritreia, Ilhas Maurício, Madagascar, Quênia, Ruanda, Seychelles, Somália, Sudão, Sudão do 

Sul, Tanzânia e Uganda.158 

Historicamente, a África Oriental foi por décadas marcada pela instabilidade política, 

com tensões, golpes de Estado e conflitos armados na maioria dos países pertencentes à 

região. Economicamente, a partir dos anos 2000, a emergente indústria de petróleo e gás, 

além da tradicional agricultura, destacam-se como os principais setores.159  

 

6.1 ETIÓPIA 

 

 A República Democrática Federal da Etiópia, um dos países mais populosos do 

continente, possui um regime presidencialista e conta com uma população feminina que é 

duas vezes maior que a de homens. Além disso, tem como religião predominante o 

cristianismo, apesar de não excluir a existência de outros grupos com crenças divergentes.160 

Quanto aos direitos LGBTI, a situação no território se torna bastante conturbada já 

que o código penal condena as relações homossexuais entre homens ocasionando a prisão. No 

país, também são criminalizados os parceiros dos homens que cometem suicídio em razão da 

sua sexualidade. Ademais, casos de perseguição, violência e tortura pública são rotineiros na 

sociedade.161  

No tocante à realidade feminina, destaca-se a quantidade de meninas que ainda 

sofrem com a MGF. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a Etiópia é 

                                                 
158 CEBRAFRICA. África Oriental. Disponível em: https://www.ufrgs.br/cebrafrica/africa-oriental/. Acesso 

em: 04 jun. 2020. 
159 Ibidem. 
160  O GLOBO. Conheça mais sobre a Eritreia e a Etiópia, que anunciaram paz após 20 anos. Disponível 

em: https://oglobo.globo.com/mundo/conheca-mais-sobre-eritreia-a-etiopia-que-anunciaram-paz-apos-20-anos-

22867293. Acesso em: 06 jun. 2020. 
161 ITABORAHY, Lucas Paoli; ZHU, Jingshu. Análise mundial das leis: criminalização, proteção e 

reconhecimento do amor entre pessoas do mesmo sexo. 2013. ILGA - Associação Internacional de Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Transexuais e Intersexuais. Disponível em: 

https://ilga.org/downloads/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2013_portuguese.pdf. Acesso em: 06 jun. 

2020. 
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um dos países da África com a maior taxa dessa mutilação, que afeta 23,8 (vinte e três vírgula 

oito) milhões de meninas, além dos altos índices de abuso e violência contra mulher.162 

A nação possui, atualmente, a única primeira ministra mulher do continente africano, 

atuante na luta por direitos femininos, visando entre outras medidas acabar com as práticas de 

mutilação genital e casamento com crianças.163 Acerca disso, dados da UNICEF apontam que 

uma em cada cinco meninas com menos de 18 (dezoito) anos é casada na Etiópia. Todavia, o 

país proíbe o casamento infantil e tem empreendido esforços para acabar com essa prática.164 

O representante do país na CADHP, é o Dr. Solomon Ayele Dersso, um especialista 

em paz e segurança pelo Conselho de Paz e Segurança da União Africana (CPSUA). Assim, 

carrega para seu discurso na CADHP tratados políticos e de paz, além de fortalecer seu 

posicionamento com estudos jurídicos e publicação de artigos, buscando levar 

constitucionalidade e jurisdição para a discussão.165 

 

6.2 MAURÍCIA  

 

A República da Maurícia é um país insular166 localizado na costa sul-oriental do 

continente africano, que se tornou independente em 1968, possui um sistema político 

parlamentar influenciado por sua colonização britânica conta também com um rei e seu 

primeiro ministro. As ilhas possuem o Hinduísmo como religião principal, seguido do 

cristianismo, e são as detentoras do segundo melhor IDH de todo o continente.167 

Ao que tange a situação de gênero no país de Maurícia a Constituição relata que 

nenhuma pessoa pode ser discriminada em razão de: raça, casta, local de origem, opinião 

                                                 
162 EL PAÍS. O trabalho de ser menina na Etiópia. Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/26/album/1540554164_550458.html#foto_gal_13. Acesso em: 06 jun. 20 
163 UNICEF. Casamento infantil. Disponível em: https://www.unicef.pt/actualidade/noticias/factos-casamento-

infantil/. Acesso em: 09 jun. 2020 
164 UNFPA Brazil (org.). Sete coisas que você não sabia sobre o casamento infantil. . Disponível em: 

https://brazil.unfpa.org/pt-br/news/sete-coisas-que-voc%C3%AA-n%C3%A3o-sabia-sobre-o-casamento-infantil. 

Acesso em: 06 jun. 2020. 
165 DERSSO, Solomon. Página do Linkedin. Disponível em: https://et.linkedin.com/in/solomon-ayele-dersso-

9433a150. Acesso em 7 jun. 2020. 
166 Composto por um grupo de ilhas. 
167 PNUD Brasil (org.). Ranking IDH Global 2014: relatório de desenvolvimento humano 2015. Sustainable 

Development Goals. Disponível em: https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/rankings/idh-

global.html. Acesso em: 06 jun. 2020. 
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política, cor, credo e sexo. Mulheres e homens também tem os direitos igualitários entre 

deveres e liberdades, incluindo oportunidades e responsabilidades nas esferas sociais.168 

Todavia, a realidade se distancia do conceito legal. Segundo o relatório Country 

Reports on Human Rights Practices: Mauritiu, feito pelo Departamento de Estados dos 

Estados Unidos da América, a lei criminaliza a violência doméstica, mas continua sendo um 

grande problema encoberto pelo Governo que possui o controle dos portais midiáticos 

proibindo que casos de feminicídio, estupro e injúrias sejam reportados em rede nacional.169   

Tal controle vai além do poder midiático, casos de omissão policial são comuns no 

território como o caso de Stephanie Menes170, que virou um marco social desencadeando pelo 

país várias manifestações por uma melhor efetivação punitiva haja visto a impunidade de seu 

agressor permanecer livre ao pagar apenas uma multa.171 

Sobre a comunidade LGBT o Estado de Maurícia, segundo seu código penal prevê  

como Sodomia e bestialidade172, o homem que comete o crime de se relacionar com outro 

homem, e se torna passível de pena de prisão. Há também na nação casos de descriminação 

policial e abuso de poder, tais como espancamento, tortura, e extração dos membros 

reprodutivos.173Em face disso, as vítimas LGBT de abuso ou violência geralmente não 

apresentaram queixas à polícia por medo, vergonha ou, em alguns casos, de retaliações por 

parte familiar.
174 

Atualmente, o representante do país na CADHP é Yeung Kam John Yeung Sik 

Yuen, o qual foi eleito em 2013 e é o comissário encarregado de monitorar a promoção e a 

proteção dos direitos humanos nas Seychelles. Além disso, ele é o presidente do grupo de 

trabalho da Comissão sobre os direitos dos idosos e das pessoas com deficiência na África, 

                                                 
168 UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE. 2019 Country Reports on Human Rights Practices: 

Mauritius. Disponível em: https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-

practices/mauritius/. Acesso em: 09 jun. 2020. 
169 Ibidem. 
170 Foi encontrada morta em sua casa depois que seu marido a espancou. Suas mãos e pés estavam amarrados 

com uma corda e ele sofreu tortura por mais de sete horas, com base norelatório do legista. 
171 UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE. 2019 Country Reports on Human Rights Practices: 

Mauritius.Disponível em: https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-

practices/mauritius/. Acesso em: 09 jun. 2020. 
172 Sodomia e bestialidade são palavras de origem bíblica usada para designar atos praticados pelos moradores da 

cidade de Sodoma. Por muitos anos sodomia era interpretado como práticas sexuais. De acordo com a definição 

dos dicionários de língua portuguesa, a sodomia é a prática de sexo anal entre um homem e outro homem ou uma 

mulher 
173 UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE. 2019 Country Reports on Human Rights Practices: 

Mauritius. Disponível em: https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-

practices/mauritius/. Acesso em: 09 jun. 2020. 
174 Ibidem. 
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defendendo a educação como meio de libertação e buscando trazer para a CADHP tais ideais, 

uma vez que é defensor institucional da igualdade entre gêneros. Desta forma, pelo Estado da 

Etiópia possuir um representante permanente ele se torna votante.175  

 

6.3 QUÊNIA  

 

A República do Quênia é uma nação predominantemente cristã e também conta com 

demonstrações de fé islâmicas.176O país consiste em uma república presidencialista, que por 

muito tempo foi centralizada e tornou-se independente da Inglaterra no ano de 1963. 

Atualmente, ainda sofre com problemas como pobreza, desigualdade, mudanças climáticas e a 

antiga, mas persistente, epidemia de HIV.177 

Quanto aos direitos LGBTI, a situação no Quênia se torna um pouco complexa. O 

Código Penal do país, do ano de 2015, criminaliza quem cometer ou permitir que sejam 

cometidos atos homossexuais, descritos como contrários à ordem natural pela própria 

legislação. Há, ainda, uma pena específica para os homens LGBTI, apontada como crime de 

indecência para aqueles que, de forma pública ou privada, manifestarem sua sexualidade. 

Ambos os crimes podem acabar em prisão, com o tempo de até 14 (quatorze) anos em 

cárcere.178 

Além disso, a censura à comunidade LGBTI se estende aos meios artísticos. De 

acordo com a Lei sobre Peças para Filme e Palco, filmes com temas que abordem a 

homossexualidade ou com personagens LGBTI são restritos para maiores de idade ou 

banidos. No ano de 2018, o Conselho proibiu o filme Rafiki, alegando promover o 

lesbianismo no Quênia, e de forma similar, o filme História das Nossas Vidas também foi 

banido por estimular esse tipo de sexualidade.179 

                                                 
175 MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS. Election of Chief Justice Yeung Sik Yuen to UN: and african 

committee. and African Committee. Disponível em: http://foreign.govmu.org/English/News/Pages/Election-of-

Chief-Justice-Yeung-Sik-Yeun-.aspx. Acesso em: 05 jun. 2020. 
176 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The World Factbook: Kenya. Disponível em: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ke.html. Acesso em: 16 maio 2020. 
177 THE WORLD BANK. The World Bank in Kenya. Disponível em: 

https://www.worldbank.org/en/country/kenya/overview. Acesso em: 16 maio 2020.  
178 ILGA WORLD. State-sponsored Homophobia 2019: Global Legislation Overview 

Update. Geneva: ILGA, 2019. Disponível em: https://ilga.org/state-sponsored-homophobia- 

report. Acesso em: 15 maio 2020.  
179 Ibidem. 
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Quando se trata dos aspectos relacionados à mulher, a República do Quênia se 

mostra legalmente consoante com os Direitos Humanos, mas na prática a conjuntura se revela 

diferente. Desde o ano de 2001, com a publicação da Lei Infantil, o casamento prematuro e a 

mutilação genital em meninas já era considerado crime. Depois, outras leis como o Ato de 

Assédio Sexual, a Lei de Proibição da MGF e a Lei do Casamento, publicadas entre os anos 

de 2006 e 2014, reforçaram a proteção de garotas e mulheres contra essas práticas.180 

Entretanto, mesmo com todos os fortes mecanismos jurídicos, a prática de cruzar 

fronteiras e levar as meninas até Uganda, Tanzânia, Etiópia e Somália para a MGF continua 

sendo comum e preocupante.181 O casamento infantil, da mesma forma, continua ocorrendo 

de maneira ilegal, atingindo o nível de 23% das jovens abaixo dos 18 (dezoito) anos.182 

O especialista representante da República do Quênia na CADHP é Lawrence Murugu 

Mute, um advogado, poeta e membro da Comissão Nacional Queniana de Direitos Humanos 

(CNQDH).183 Lawrence, enquanto membro da CADHP, já trabalhou em um Comitê para a 

Prevenção da Tortura na África e constantemente trabalha na pauta de liberdade de expressão, 

se posicionando publicamente e cobrando autoridades governamentais. Por possuir um 

especialista representante, o país possui direito a voto na CADHP.184 

 

6.4 RUANDA 

 

A República Ruandesa é um país localizado no centro-leste africano, mais de 80% da 

sua população é constituída pelo povo hutu, enquanto o povo tutsi compõe o restante. O país 

obteve sua independência em 1962, sob a liderança dos hutus.185 

Para melhor compreensão da atual situação ruandesa, faz-se necessária a 

compreensão da guerra civil que marcou o país. Tal guerra se iniciou em 1990, após um 

                                                 
180 EQUALITY NOW. Learn more: FGM & Child Marriage in Kenya. Disponível em: 

https://www.equalitynow.org/learn_more_fgm_and_child_marriage_in_kenya. Acesso em: 16 maio 2020.  
181 EQUALITY NOW. Kenya: Protect Girls from FGM & Child Marriage – enforce your laws. Disponível em: 

https://www.equalitynow.org/kenya_enforce_fgm_and_child_marriage_laws. Acesso em: 16 maio 2020. 
182 EQUALITY NOW. Learn more: FGM & Child Marriage in Kenya. Disponível em: 

https://www.equalitynow.org/learn_more_fgm_and_child_marriage_in_kenya. Acesso em: 16 maio 2020. 
183 COMISSÃO AFRICANA DE DIREITOS HUMANOS E DOS POVOS. Lawrence Murugu Mute. 

Disponível em: https://www.achpr.org/pr_commissioner?id=22. Acesso em: 16 maio 2020. 
184 COMMITTEE TO PROTECT JOURNALISTS. CPJ joins calls to end social media block in Chad. 

Disponível em: https://cpj.org/blog/2019/03/cpj-joins-calls-to-end-social-media-block-in-chad.php. Acesso em: 

16 maio 2020. 
185 ESCOLA BRITRANNICA. Ruanda. Disponível em: 

https://escola.britannica.com.br/artigo/Moçambique/481978. Acesso em: 19 maio 2020. 
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ataque de rebeldes tutsis, entretanto, o seu ponto mais crítico foi em 1994 quando forças hutus 

massacraram tutsis e hutus contrários a tais atos. Estima-se que entre o período de abril e 

junho de 1994, mais de oitocentas mil pessoas foram assassinadas186.187 188 

No tocante à população LGBTI, o país descriminalizou as relações entre pessoas do 

mesmo sexo em 2010. Entretanto, apesar desse importante fator, tal parcela da população 

ainda se encontra extremamente marginalizada e estigmatizada, sobretudo porque discutir 

acerca da orientação sexual ainda é considerado um tabu, o que faz com que grande parte 

dessas pessoas escolham manter sua sexualidade em segredo.189Vale destacar que não há o 

reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo, porém, a doação de sangue é 

permitida, bem como o alistamento no serviço militar. 190 

No que se refere à temática da violência de gênero, pode-se colocar que o papel da 

mulher ruandesa na sociedade mudou drasticamente após a guerra civil, uma vez que, após 

esse período, as mulheres passaram a compor 70% da população de Ruanda.191 À luz desses 

fatores, houve uma mudança nos costumes e tradições, surgindo assim uma cultura mais 

voltada para as relações de gênero, onde as mulheres passaram a ter grande representação em 

todos os setores da sociedade.192 

Nesse sentido, a República Ruandesa possui uma Constituição com base nos 

princípios de igualdade de gênero. É garantida uma quota de 30% para congressistas 

femininas, e é em razão disso que o país possui a maior taxa de parlamentares femininas do 

mundo, com 67% dos assentos ocupados por mulheres.193 194 

                                                 
186 Não há consenso a respeito do motivo do massacre, alguns afirmam que é uma questão política para a etnia 

Hutu se manter no poder e outros acreditam que o motivo está nas raízes de ódio ancestrais entre as etnias. 
187 Ibidem. 
188 BATISTA, Suenia Lagares. Ruanda: os avanços na promoção da igualdade de gênero e a ascensão das 

mulheres na política no pós-genocídio. 2015. 26 f. Monografia (Especialização) - Curso de Relações 

Internacionais, Universidade de Brasília, Brasília, 2015. Disponível em: 

https://bdm.unb.br/bitstream/10483/11380/1/2015_SueniaLagaresBatista.pdf. Acesso em: 19 maio 2020. 
189 SIDA. The Rights of LGBTI People in Rwanda. Disponível em: 

https://www.sida.se/globalassets/sida/eng/partners/human-rights-based-approach/lgbti/rights-of-lgbt-persons-

rwanda.pdf. Acesso em: 19 maio 2020. 
190 EQUALDEX. LGBT Rights in Rwanda. Disponível em: https://www.equaldex.com/region/rwanda. Acesso 

em: 19 maio 2020.  
191 SKARLATOS, Theopi. Mulheres lideram reconstrução de Ruanda pós-genocídio. BBC. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/12/121227_mulheres_ruanda_pai. Acesso em: 19 maio 2020. 
192 BATISTA, Suenia Lagares. Ruanda: os avanços na promoção da igualdade de gênero e a ascensão das 

mulheres na política no pós-genocídio. 2015. 26 f. Monografia (Especialização) - Curso de Relações 

Internacionais, Universidade de Brasília, Brasília, 2015. Disponível em: 

https://bdm.unb.br/bitstream/10483/11380/1/2015_SueniaLagaresBatista.pdf. Acesso em: 19 maio 2020. 
193 SKARLATOS, Theopi. Mulheres lideram reconstrução de Ruanda pós-genocídio. BBC. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/12/121227_mulheres_ruanda_pai. Acesso em: 19 maio 2020. 
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Apesar desses fatores, a violência contra a mulher ainda é uma realidade persistente 

no país, dados de 2010 apontam que ao menos 2 (duas) em cada 5 (cinco) mulheres foram 

agredidas pelo menos uma vez após os 15 (quinze) anos, e uma em cada cinco mulheres são 

vítimas de violência sexual, apesar de uma lei sobre violência de gênero ter sido introduzida 

em 2006.195 Para além disso, em relação à educação feminina, 97% das meninas vão para a 

escola primária, contudo, menos de 13% frequentam o ensino secundário.196 

A especialista que representa a República Ruandesa na CADHP é a Sra. Zainabo 

Sylvie Kayitesi. Ela é Vice Presidente e Juíza da Suprema Corte de Ruanda desde 2011, além 

disso, atua na CADHP desde 2007, e a partir de então tem participado de diversos projetos, 

dentre eles como Relatora Especial sobre Refugiados, Requerentes de Asilo, Migrantes e 

Pessoas Deslocadas na África. Ademais, a especialista é uma ativista de direitos humanos, 

que busca principalmente contribuir para a melhora do trabalho das Instituições Nacionais de 

Direitos Humanos no continente, de modo que estas consigam uma maior visibilidade a nível 

internacional.197 

 

6.5 UGANDA 

 

A República de Uganda, país da África Oriental, tem histórico de ditaduras muito 

violentas no período pós-independência, atualmente vive uma democracia representativa 

presidencial, mas as lutas de grupos rebeldes contra o governo ugandês ainda são presentes no 

contexto atual.198 

No tocante à população LGBTI, o Código Penal de 1950, ainda atuante no país, 

criminaliza as relações sexuais e afetivas entre pessoas do mesmo sexo e trans, ou a tentativa, 

                                                                                                                                                         
194 BRASIL DE FATO. Por que Ruanda é o país com mais mulheres na política e o 6º em igualdade de 

gênero?  Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2019/04/17/por-que-ruanda-e-o-pais-com-mais-

mulheres-na-politica-e-o-6o-em-igualdade-de-genero. Acesso em: 19 maio 2020.  
195 PORTAL GELEDES. Ruanda tem congresso com maior igualdade de gênero no mundo. Disponível em: 

https://www.geledes.org.br/ruanda-tem-congresso-com-maior-igualdade-de-genero-no-mundo/. Acesso em: 19 

maio 2020. 
196 ALBUQUERQUE, Tatiane Souza de. Gênero como Performance: a Participação Feminina na Política de 

Ruanda. Caderno de Relações Internacionais, Rio de Janeiro, v. 2, p. 66-86, set. 2018. Disponível em: 

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/35215/35215.PDFXXvmi=. Acesso em: 19 maio 2020.  
197 AFRICAN COMMISSION ON HUMAN AND PEOPLES' RIGHTS. Zainabo Sylvie Kayitesi (Mrs). s/d. 

Disponível em: https://www.achpr.org/commissioner?id=49. Acesso em: 19 maio 2020. 
198 BRITANNICA ESCOLA. Uganda. Disponível em: https://escola.britannica.com.br/artigo/Uganda/482738. 

Acesso em: 06 maio 2020. 
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sob o julgamento de “atos contra a ordem da natureza”, com punições variando entre 07 (sete) 

anos de prisão a prisão perpétua.199 200  

No que diz respeito à violência de gênero e a realidade das mulheres em Uganda, o 

cenário não é dos melhores. A combinação de leis insuficientes, despreparo policial e um 

governo desatento para a gravidade da questão, atenuam a problemática.  

Nesse sentido, com relação às estatísticas que ilustram a situação, em 2016, cerca de 

17.567 (dezessete mil e quinhentos e sessenta e sete) meninas até os 18 (dezoito) anos 

relataram já terem sofrido abusos sexuais. Soma-se a isso o dado preocupante de apenas 57% 

dos casos de estupro no país resultarem na punição do autor, um número tão baixo explicita a 

ineficácia da justiça e passa uma sensação de impunidade aos abusadores, fatores que 

corroboram para o aumento crescente dos casos.201 

Além disso, o estupro coletivo também é uma forma de violência muito recorrente no 

país. Nessa perspectiva, cabe destacar o seu uso e apoio como ferramenta de “correção” dos 

comportamentos lésbicos. As próprias famílias forçam as mulheres a manter relações com 

homens a fim de corrigir sua orientação sexual, os casos costumam nunca serem relatados, 

uma vez que a homossexualidade é criminalizada no país e as vítimas não encontram nenhum 

amparo legal para a denúncia.202  

A fim de combater, ou pelo menos diminuir, a violência de gênero no país, o  

governo já deu alguns passos, como a criação de uma política de combate à violência baseada 

no gênero e do Programa de Empreendedorismo Feminino de Uganda, na expectativa de 

melhorar o acesso das mulheres a serviços financeiros e desenvolver habilidades de 

empreendedorismo feminino, ajudando na busca por autonomia financeira dessas mulheres. 

Entretanto, ainda há muito a ser feito para superar a situação de insegurança e vulnerabilidade 

atual das ugandesas.203  

 

 

                                                 
199 HUMAN DIGNITY TRUST. Uganda. Disponível em: https://www.humandignitytrust.org/country-

profile/uganda/. Acesso em: 06 maio 2020. 
200  EQUALDEX. Uganda. Disponível em: https://www.equaldex.com/region/uganda. Acesso em: 06 maio 

2020. 
201 AFRICA RENEWAL. United Nations. Uganda: Violence against women unabated despite laws and policies. 

Disponível em: https://www.un.org/africarenewal/news/uganda-violence-against-women-unabated-despite-laws-

and-policies. Acesso em: 06 maio 2020. 
202 Ibidem. 
203 Ibidem. 



 

 
39 

7 INSTITUIÇÕES NACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS (INDH) 

 

As Instituições Nacionais de Direitos Humanos (INDH) são organismos estatais 

criados por um mandato constitucional ou legislativo que visam promover e proteger os 

direitos humanos. São atores fundamentais na proteção de direitos e promovem ligações entre 

o Estado, a sociedade civil e organismos internacionais de direitos humanos.204 

 Além disso, podem formular planos de ação e promover políticas públicas, bem 

como apresentam propostas legislativas e avaliam o cumprimento das obrigações 

internacionais assinaladas pelos Estados. As INDHs que serão abordadas nesta sessão da 

CADHP são a Comissão para a Igualdade de Género da República da África do Sul e a 

Comissão Nacional de Direitos Humanos no Quênia.205 

 

7.1 COMISSÃO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO QUÊNIA 

 

A Comissão Nacional de Direitos Humanos do Quênia (KNCHR, sigla em inglês 

Kenyan National Comission on Human Rights) é um órgão constitucional estabelecido nos 

termos da constituição queniana. Seu objetivo centra-se na igualdade dos povos através da 

promoção e proteção de direitos e liberdades fundamentais, bem como cumprimento estatal 

das obrigações nacionais e internacionais de direitos humanos.206 

A comissão funciona dando um amparo legal para os menos favorecidos pela lei e 

reconhece o direito à privacidade enquanto confidencialidade de assuntos pessoais ou 

familiares. Ou seja, a comissão defende toda a população queniana assumindo que todos têm 

direito de se relacionar com quem escolher, não sendo julgados por isso legalmente. No 

cenário LGBT, a KNCHR defende o casamento homoafetivo e a inclusão de homens e 

mulheres trans na sociedade.207 

Diante disso, o objetivo levado pela instituição é de aumentar a conscientização e 

capacitar todos os públicos que possuem direitos e obrigações, aumentar o acesso à justiça e 

                                                 
204 ACNUDH. Instituições Nacionais de Direitos Humanos. Santiago: Oficina del Alto Comisionado Para Los 

Derechos Humanos, 2010. 2 slides, color. Disponível em: http://acnudh.org/wp-content/uploads/2010/12/PORT-

triptico-INDH-final.pdf. Acesso em: 06 jun. 2020. 
205 Ibidem.  
206 KNCHR. Kenina national comission on human on rigths. Disponível em: https://www.knchr.org/About-

Us/Establishment. Acesso em: 06 jun. 2020. 
207 Ibidem. 



 

 
40 

reparar as violações sofridas com qualquer cidadão da nação. Por conseguinte, aumentando 

eficiência, eficácia, visibilidade e sustentabilidade de grupos menos favorecidos.208 

Ao que toca a violência de gênero a KNCHR leva o lema da instituição a fundo 

“Direitos Humanos para todos, o tempo todo”. Nessa lógica, fiscaliza processos judiciais que 

envolvem casos de feminicídio e casamentos infantis para verificar e garantir a eficácia da lei 

justa e humana. Além do mais, a comissão trabalha com um sistema de denúncias virtuais 

para democratizar a participação.209 

 

7.2 COMISSÃO PARA IGUALDADE DE GÊNERO NA ÁFRICA DO SUL 

 

A Comissão para Igualdade de Gênero da República da África do Sul (CGE, em 

inglês Commission for Gender Equality) é uma entidade nacional que se baseia em princípios 

constitucionais e foi estabelecida em uma Carta de Direitos da constituição sul-africana. Seu 

objetivo central é promover a igualdade de gênero e efetuar recomendações e conselhos a 

órgãos legislativos a respeito de questões que impactem a equidade entre os gêneros ou que 

envolvam mais diretamente fatores que afetem as mulheres.210 

Nesse sentido, a missão da CGE envolve tanto a promoção do respeito à igualdade de 

gênero, quanto a sua proteção, desenvolvimento e efetivação. Isso ocorre através de diversas 

pesquisas, iniciativas de educação pública, desenvolvimento de políticas públicas, propostas 

legislativas e monitoramento de casos. Vale destacar que as pesquisas efetuadas são de grande 

utilidade para mensurar quantitativamente e qualitativamente diversos tópicos, incluindo 

questões e violências de gênero.211 

Por conseguinte, dentre suas funções estão o monitoramento e avaliação de práticas 

do governo, do setor privado e de outras organizações, de forma a garantir que estes protejam 

e promovam a equidade entre homens e mulheres, tal como a efetivação de ações públicas e 

                                                 
208 KNCHR. Kenina national comission on human on rigths. Disponível em: https://www.knchr.org/About-

Us/Establishment. Acesso em: 06 jun. 2020. 
209 Ibidem. 
210 REPUBLIC OF SOUTH-AFRICA. Comission of Gender Equality Act, Cape-Town, 24 july 1996. Act 

No.39. Disponível em: 

https://www.parliament.gov.za/storage/app/media/ProjectsAndEvents/womens_month_2015/docs/Act39of1996.

pdf. Acesso em: 13 maio 2020. 
211 SOUTH-AFRICA. National Government Of South-Africa. Commission for Gender Equality (CGE). 

Disponível em: https://nationalgovernment.co.za/units/view/52/commission-for-gender-equality-cge. Acesso em: 

13 maio 2020. 

https://www.parliament.gov.za/storage/app/media/ProjectsAndEvents/womens_month_2015/docs/Act39of1996.pdf
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campanhas que objetivem disseminar informações e educar em matéria da referida temática. 

212 

Destarte, em continuidade com as competências da CGE, está a emissão de relatórios 

sobre o cumprimento de convenções internacionais. Isto posto, ainda possui o poder de 

investigar reclamações de gênero, podendo tentar resolvê-las ou encaminhando-as para o 

órgão relevante.213 

Dessa forma, vale destacar que a CGE se compromete profundamente com o respeito 

aos direitos humanos, conduzindo suas relações de modo compreensivo, solidário e sem 

julgamentos, sempre buscando reconhecer o indivíduo e a diversidade cultural da sociedade 

na qual se insere.214 

  

                                                 
212 SOUTH-AFRICA. National Government Of South-Africa. Commission for Gender Equality (CGE). 

Disponível em: https://nationalgovernment.co.za/units/view/52/commission-for-gender-equality-cge. Acesso em: 

13 maio 2020. 
213 SOUTH-AFRICA. Parliamentary Monitoring Group. Comission on Gender Equality: briefing. Disponível 

em: https://pmg.org.za/committee-meeting/4982/. Acesso em: 13 maio 2020. 
214 SOUTH-AFRICA. Commission For Gender Equality. About Us. Disponível em: 

http://www.cge.org.za/about-us/. Acesso em: 13 maio 2020. 
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8 ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS (ONGs) 

 

As ONGs, aqui tratadas em seu aspecto internacional, são organismos voluntários de 

associação civil que, via de regra, funcionam sem fins lucrativos. Essas organizações almejam 

influenciar políticas de Estado ou realizar ações de interesse público, podendo atuar em nível 

regional, nacional ou internacional. 215 216 

Seu financiamento normalmente é fruto de doações de Estados, organismos 

internacionais, organizações privadas ou uma junção desses. Na sessão da CADHP a qual se 

refere esse documento, as ONGs presentes são a Coalizão de Lésbicas Africanas, o Centro 

Feminino para Democracia e Direitos Humanos, o Centro para Auxílio e Aconselhamento em 

Educação de Direitos Humanos e o Centro de Pesquisa e Documentação para Mulheres 

Ativistas.217 218 

 

8.1 CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO PARA MULHERES ATIVISTAS  

 

A ONG Centro de Pesquisa e Documentação para Mulheres Ativistas (WARDC, sigla 

em inglês Women Advocates Research and Documentation Center) surgiu em 2000, com o 

objetivo de promover o respeito pelos direitos humanos, igualdade de gênero, equidade, 

Estado de Direito, responsabilidade e justiça social na Nigéria. A instituição presta auxílio 

jurídico para mulheres vítimas de violência com base no gênero e outras formas de violação 

dos direitos femininos, advogando nos tribunais, além de atendimentos voltados para o apoio 

social e jurídico dessas pessoas.219 

A missão da WARDC baseia-se em no trabalho conjunto em solidariedade com outras 

mulheres para criar uma cultura que preza pela igualdade de gênero e pela justiça usando a 

advocacia e estratégias de reforma política.220 

                                                 
215 ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. Nongovernamental Organization. Disponível em: 

https://www.britannica.com/topic/nongovernmental-organization. Acesso em: 06 jun. 2020. 
216 ÂMBITO JURÍDICO. Atuação das organizações não-governamentais ambientalistas: uma perspectiva 

internacional. Disponível em: https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-ambiental/atuacao-das-

organizacoes-nao-governamentais-ambientalistas-uma-perspectiva-internacional/. Acesso em: 06 jun. 2020. 
217 Ibidem. 
218 ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. Nongovernamental Organization. Disponível em: 

https://www.britannica.com/topic/nongovernmental-organization. Acesso em 06 jun. 2020. 
219 WOMEN ADVOCATES RESEARCH & DOCUMENTATION CENTRE. About Us. Disponível em: 

https://wardcnigeria.org/what-we-do/. Acesso em: 08 jun. 2020. 
220 WOMEN ADVOCATES RESEARCH & DOCUMENTATION CENTRE. Mission. Disponível em: 

https://wardcnigeria.org/what-we-do/. Acesso em: 08 jun. 2020. 
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Nessa conjuntura, é importante frisar que a WARDC possui projetos voltados para a 

efetivação dos direitos da mulher, como se mobilizando para mitigar a violência de gênero em 

alguns estados do país e ajudando na promoção de ações que foquem no fornecimento de uma 

saúde de qualidade para mulheres. 221 222 

Ademais, a forma como a ONG realiza o seu trabalho é se posicionando em diversas 

pautas relacionadas à mulheres,223 pressionando autoridades governamentais,224 organizando 

eventos e ações,225 além de ajudar a elaborar documentos que visam combater a violência de 

gênero.226 A WARDC também está envolvida na criação de uma organização que estimule a 

participação feminina na política,227 de diálogos que promovam a inclusão da mulher no setor 

agrícola e na comunicação com as autoridades nigerianas sobre falhas na promoção da saúde 

feminina, em especial referente a mulheres grávidas. 228 229 230 

 

                                                 
221 GUARDIAN WOMEN. IWD: WARDC seeks end to violence against women, girls in lagos. Disponível em: 

https://guardian.ng/guardian-woman/iwd-wardc-seeks-end-to-violence-against-women-girls-in-lagos/. Acesso 

em: 08 jun. 2020. 
222 CENTER FOR REPRODUCTIVE RIGHTS. U.N. Calls on Nigeria to Tackle Teens Reproductive Health 

CRR and WARDC Urge Immediate Action. Disponível em: https://reproductiverights.org/press-room/un-

calls-on-nigeria-to-tackle-teens-reproductive-health-crr-and-wardc-urge-immediate-acti. Acesso em: 08 jun. 

2020. 
223 WOMEN ADVOCATES RESEARCH & DOCUMENTATION CENTRE. Boko Haram attack: 48 

schoolgirls found, 46 still missing, says Yobe govt. Disponível em: https://wardcnigeria.org/205496/. Acesso 

em: 08 jun. 2020. 
224 WOMEN ADVOCATES RESEARCH & DOCUMENTATION CENTRE. Women’s Rights advocates 

Policy Advisory for The Prevention Of Gender-Based Violence And Protection Of Women And Girls 

During The Covid-19 Lockdown. Disponível em: https://wardcnigeria.org/womens-rights-advocates-policy-

advisory-for-the-prevention-of-gender-based-violence-and-the-protection-of-women-and-girls-during-the-covid-

19-lockdown/. Acesso em: 08 jun. 2020. 
225 WOMEN ADVOCATES RESEARCH & DOCUMENTATION CENTRE. Sexual Abuse In Tertiary 

Institutions, IDPs Camps Disturbing – Prof Donli. Disponível em: https://wardcnigeria.org/sexual-abuse-in-

tertiary-institutions-idps-camps-disturbing-prof-donli/. Acesso em: 08 jun. 2020. 
226 WOMEN ADVOCATES RESEARCH & DOCUMENTATION CENTRE. Rape Survivors’ Guide to the 

Criminal Justice System in Nigeria. Disponível em: https://wardcnigeria.org/rape-survivors-guide-to-the-

criminal-justice-system-in-nigeria/. Acesso em: 08 jun. 2020.  
227 WOMEN ADVOCATES RESEARCH & DOCUMENTATION CENTRE. Women demand 35% cabinet 

seats, write Abiodun. Disponível em: https://wardcnigeria.org/women-demand-35-cabinet-seats-write-abiodun/. 

Acesso em: 08 jun. 2020. 
228 WOMEN ADVOCATES RESEARCH & DOCUMENTATION CENTRE. LAW DIGEST Recession: 

Tinubu seeks input from stakeholders on legislative action. Disponível em: https://wardcnigeria.org/law-digest-

recession-tinubu-seeks-input-from-stakeholders-on-legislative-action/. Acesso em: 08 jun. 2020. 
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8.2 CENTRO FEMININO PARA DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS 

 

O Centro Feminino para Democracia e Direitos Humanos na Costa do Marfim 

(CFDH) é uma ONG sem fundos lucrativos, fundada por três mulheres. Inspiradas em 

movimento feministas africanos, elas deram início ao Fundo de Desenvolvimento das 

Mulheres Africanas (AWDF, sigla em inglês African Women Development Fund), criado 

como um recurso independente para a igualdade e desenvolvimento de gênero em todo o 

continente.231 

A ONG atua financiando cursos profissionalizantes, faculdades, partos e até mesmo 

moradias para mulheres não só na cidade em que está estabelecida como por toda a África. As 

práticas de doação do AWDF são construídas para apoiar as iniciativas de mulheres africanas 

que podem não ter acesso ao financiamento convencional devido ao idioma, localização e 

marginalização.232 

 Neste intuito, a organização começou recebendo doações de africanas com frutos dos 

seus comércios locais e desde 2001, o AWDF é apoiado por cerca de 80 (oitenta) doadores 

institucionais, corporativos e individuais.233 

Adiante a isso o CFDH aceita mulheres trans e lésbicas dentro da sua comunidade 

como um todo e reconhece a sigla LGBTI. Diante a tal perspectiva, a organização enxerga o 

poder transformador da educação na vida das mulheres e também oferece serviços letivos 

prestando cursos de instrução à saúde feminina tanto virtual como presencialmente 

especializado para facilitar oportunidades de aprendizado e criação de rede de contatos.234 

 

8.3 CENTRO PARA AUXÍLIO E ACONSELHAMENTO EM EDUCAÇÃO EM DIREITOS 

HUMANOS 

 

O Centro para Auxílio e Aconselhamento em Educação de Direitos Humanos 

(CAAEDH) – Centre for Human Rights Education Advice and Assistance (CHREAA) em 

                                                 
231 CEFCI. Centre Féminin pour la Démocratie et les Droits Humains en Côte D’Ivoire (CEFCI). Disponível 

em: https://awdf.org/centre-feminin-pour-la-democratie-et-les-droits-humains-en-cote-divoire-cefci/. Acesso em: 

06 jun. 2020. 
232 Ibidem. 
233 Ibidem. 
234 CEFCI. Centre Féminin pour la Démocratie et les Droits Humains en Côte D’Ivoire (CEFCI). Disponível 

em: https://awdf.org/centre-feminin-pour-la-democratie-et-les-droits-humains-en-cote-divoire-cefci/. Acesso em: 

06 jun. 2020. 
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inglês – é uma ONG sem fins lucrativos que possui a missão de promover e proteger os 

direitos humanos, em especial no Malawi, assistindo pessoas marginalizadas e vulneráveis no 

acesso à justiça, por meio da educação cívica, advocacia e conselhos jurídicos.235 236 

A ONG funciona, basicamente, com um Serviço de Assistência Paralegal, 

estimulando a educação jurídica e o acesso à justiça para as pessoas que necessitam. O 

trabalho se iniciou nos anos 2000, com apenas 4 (quatro) paralegais em uma única prisão no 

Malawi, mas ao longo do tempo se expandiu e já está presente em grande parte das prisões, 

além de estações policiais, cortes e até mesmo nas regiões mais rurais do país.237 

O Serviço de Assistência Paralegal é baseado em 4 (quatro) pilares: conectar o 

sistema de justiça criminal, melhorando a comunicação e cooperação entre os diferentes 

componentes do sistema; alfabetização jurídica, empoderando prisioneiros e pessoas em 

conflito com a lei para que tenham mais conhecimento e possam representar a si mesmas; 

conselho e assistência legal, estando na linha de frente em contato direto com os casos e o 

sistema criminal; e o desenvolvimento de políticas, coletando e analisando dados advindos 

das prisões, para melhorar as condições de cárcere e diminuir as injustiças.238 

Diretamente voltado para as mulheres, o CAAEDH possui um projeto com o intuito 

de proteger as trabalhadoras do sexo, a fim de erradicar o abuso dos policiais a essas. Após 

observações, percebeu-se que a polícia arbitrariamente aplica as Leis de Vadiagem contra 

essas mulheres, entrando em bares, ou mesmo nas ruas, e prendendo tais trabalhadoras. A 

maioria delas não é acusada e nem julgada, isso porque os policiais praticam assédio, 

exigindo dinheiro ou abusando sexualmente das moças como condição para sua liberdade.239 

 

8.4 COALIZÃO DE LÉSBICAS AFRICANAS 

 

Sendo a primeira e única ONG LGBTI a participar de sessões do CADHP, a Coalizão 

de Lésbicas Africanas (CAL sigla em inglês, Coalition for African Lesbians), com seus ideais 

feministas, ativistas e pan-africanos, é uma rede de 14 (quatorze) organizações em 10 (dez) 

                                                 
235 CENTRE FOR HUMAN RIGHTS EDUCATION ADVICE AND ASSISTANCE. Mission. Disponível em: 

http://chreaa.org/practice/mission/. Acesso em: 15 maio 2020. 
236 CENTRE FOR HUMAN RIGHTS EDUCATION ADVICE AND ASSISTANCE. About. Disponível em: 

http://chreaa.org/about/. Acesso em: 15 maio 2020. 
237 Ibidem. 
238 Ibidem. 
239 CENTRE FOR HUMAN RIGHTS EDUCATION ADVICE AND ASSISTANCE. Protecting Sex Workers 

From Abuse. Disponível em: http://chreaa.org/practice/protecting-sex-workers-from-abuse/. Acesso em: 15 

maio 2020. 
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países da África subsaariana, visando o avanço da liberdade, da justiça e da autonomia 

corporal para todas as mulheres da África e além dela. Está inteiramente comprometida em 

ampliar a conscientização e fortalecer o ativismo e a liderança de mulheres lésbicas no que diz 

respeito a todas as intersecções das questões de gênero e sexualidade, levando em 

consideração as realidades vividas por essas pessoas.240 

Nessa perspectiva, a CAL acredita que a ação coletiva é muito poderosa e enxerga as 

mulheres lésbicas como parte essencial dos movimentos sociais, tais como a luta pelos 

direitos das mulheres, pelos direitos reprodutivos e sexuais, além da luta por justiça social.241 

Nesse contexto, o principal objetivo da coalizão é construir um futuro feminista, em que a 

justiça social prevaleça e no qual as africanas vivam com dignidade, liberdade e possam se 

solidarizar com outras partes do mundo para criar uma mudança transformadora.242 

A CAL surgiu em 2003 após um encontro de ativistas dos direitos sexuais da mulher, 

que participaram da Conferência de Sexo e Sigilo, em Joanesburgo, África do Sul. Elas 

estavam cientes de que as mulheres, principalmente as lésbicas, eram frequentemente 

marginalizadas nas tomadas de decisões na sociedade e de situações de liderança, além de 

terem suas vozes raramente ouvidas e respeitadas, tanto em movimentos sociais como em 

espaços políticos.243 

Desde então, foi se expandindo, criando uma rede de organizações em vários lugares 

da África Subsaariana, e hoje a organização tem um trabalho em níveis internacional, 

regional, sub-regional e nacional.244  

Assim, o seu trabalho baseia-se numa luta para enxergar África como um lugar de 

poder e justiça, no confronto direto com as diversas formas de opressão existentes, com 

enfoque no patriarcado e nas múltiplas intersecções da opressão, como raça, classe social, 

gênero, orientação sexual, deficiência e localização geográfica.245 

 

  

                                                 
240 COALITION OF AFRICAN LESBIANS. Who We Are. Disponível em: https://www.cal.org.za/about-

us/why-we-exist/. Acesso em: 06 jun. 2020.  
241 Ibidem. 
242 COALITION OF AFRICAN LESBIANS. What We Want. Disponível em: https://www.cal.org.za/about-

us/why-we-exist/. Acesso em: 06 jun. 2020. 
243 COALITION OF AFRICAN LESBIANS. Where Do We Come From. Disponível em: 

https://www.cal.org.za/about-us/why-we-exist/. Acesso em: 06 jun. 2020. 
244 Ibidem. 
245 COALITION OF AFRICAN LESBIANS. What We Believe. Disponível em: https://www.cal.org.za/about-

us/why-we-exist/. Acesso em: 06 jun. 2020. 
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9 CONCLUSÃO 

 

Assim, a Comissão Africana de Direitos Humanos, almeja que a construção deste 

documento amplifique os conhecimentos de cada nação aqui presente, acarretando soluções: 

práticas, igualitárias, viáveis e principalmente humanas à luz da Carta de Direitos Humanos. 

Desta forma, a CADHP se qualifica como comissão justa afim de prevenir e 

radicalizar as mazelas deste continente, ao que toca nesta seção ao preconceito de gênero e 

omissão de direito fundamentais com a comunidade LGBTI. Em busca de uma maior 

equidade legal para todos independentes de cor, gênero ou, preferência sexual. 

Retomando os objetivos titulados nesse comitê: a liberdade, a igualdade, a justiça e a 

dignidade são objetivos essenciais para a realização das legítimas aspirações dos povos 

africanos, devem prevalecer em todo âmbito de debate subsidiando a fala de qualquer 

delegação afim de gerar um discurso saudável e democrático. 

Por fim, espera-se que o referente Guia colabore para que, ao fim das pautas expostas 

seja elaborado em conjunto a todas as nações um documento com táticas e artifícios efetivos 

respeitando sempre os direitos fundamentais do ser humano e assim desenvolver mecanismo 

de garantia que efetivem a justiça continental.246 

 

 

                                                 
246 COMISSÃO AFRICANA DOS DIREITOS HUMANOS E DOS POVOS. Carta Africana Dos Direitos 

Humanos e Dos Povos. Disponível em: http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/africa/banjul.htm. Acesso em: 09 

jun. 2020. 
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