Fatos & Estatísticas

Malawi - Fatos Relevantes

Gravidez, Prostituição e HIV
• Muita meninas abandonam a escola como resultado da gravidez.20
• 35% de todas as grávidas são adolescentes.21
• Aproximadamente 66% das meninas (de 10 a 18 anos) relataram o
envolvimento de relações sexuais por troca de dinheiro/presentes
(Prostituição).22
• A incidência do HIV em Malawi é a 9a maior no mundo e 45% de todas
as novas infecções estão entre os jovens (de 15 a 24 anos).23
• As meninas são três vezes mais propensas a ser HIV (positivo) do que
os meninos.24
• A prostituição é uma prática comumente aceita em Malawi e em parte da
África. A pobreza leva as meninas a terem relações sexuais como meio
de sustentar suas necessidades básicas (Por exemplo: alimentação,
vestuário, pagamento de taxas escolares, livros, uniformes e materiais
escolares etc.).25 26
• Quando o sexo é diretamente trocado por dinheiro ou outros recursos,
as mulheres perdem o direito a negociar sexo seguro.27
• Relações de prostituição estão associadas a comportamentos sexuais
inseguros, baixo uso de preservativos, gravidez e maior risco de
contaminação por HIV.28 29
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• Malawi é um do países mais pobres do mundo.1

• Malawi tem a 8a maior taxa de casamentos infantis no mundo.10

• A população gira em torno de 16 milhões, 80% dos quais, vivem em áreas
rurais.2

• Aproximadamente 50% das meninas estão casadas até 18, sendo algumas
muito novas, com idade entre 9 ou 10 anos.11 12

• 61% da população vive abaixo da linha de pobreza, com US$1.25 por dia.3

• 66% das mulheres sem educação formal ficaram noivas ainda crianças,
enquanto que, das mulheres que começaram o Ensino Médio, somente 5%
conseguiram frequentar.13

• 45% da população têm menos de 14

anos.4

• Aproximadamente 1 milhão de crianças são órfãos.5

Educação da menina
• Menos de 25% das meninas terminam a ensino fundamental.6
• Só 5% das meninas completam o Ensino

Médio.7

• Se a família tem que decidir entre educar um menino ou menina,
geralmente é o menino que vai ficar na escola.8
• Desigualdades educacionais para as mulheres são fatores determinantes
para o casamento precoce, gravidez, pobreza relativa para as mulheres e
aumento do subdesenvolvimento para comunidades inteiras.9

Referências 2015
1. https://www.gfmag.com/global-data/economic-data/the-poorest-countries-in-the-world
2. http://ageafrica.org/about/why-malawi/
3. http://www.kidsrights.nl
4. http://ageafrica.org/about/why-malawi/
5. https://camfed.org/where-we-work/malawi/
6. http://www.girlup.org/learn/malawi.html
7. http://www.kidsrights.nl
8. http://www.kidsrights.nl
9. http://ageafrica.org/about/why-girls-education/

• O casamento infantil está profundamente enraizado nas tradições de Malawi
e em sua cultura patriarcal. Pressões sociais e econômicas obrigam os pais
a forçar as meninas a se casarem precocemente.14
• UNICEF constata que a pobreza e a falta de educação estão intimamente
ligadas à incidência do casamento infantil.15
• Com a maioria das pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza, casar suas
filhas dá às famílias uma pessoa a menos para alimentar, e um pouco de
renda adicional. Muitas famílias lutam para ver além do curto prazo.16 17 18
• A educação é vista como a mais poderosa ferramenta na luta contra o
casamento infantil.19
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