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A África representa o segundo continente mais populoso do mundo. São 

cerca de 54 países e 4 províncias correspondentes a aproximadamente 1,033 

bilhões de pessoas (2011), a maioria vive na zona rural, em exceção países como 

Egito, Nigéria, República Democrática do Congo, África do Sul, Argélia e Líbia, onde 

a população urbana é maior que a rural. Os jovens africanos representam grande 

parte da população, pois o continente possui altos índices de natalidade, no entanto 

o subdesenvolvimento de grande parte dos países faz com que os índices de 

mortalidade também sejam altos.  

O continente também é alvo de grande exploração de mão-de-obra, 

principalmente infantil, de acordo com a OIT. A situação é mais preocupante na 

África Subsaariana, em países como Burkina Faso, Gana, Costa do Marfim e Mali e 

também em famílias nas áreas rurais no Paquistão e no Nepal. Grande parte das 

vezes as famílias enviam seus filhos para trabalharem como forma de pagamento de 

dívidas. Na parte equatorial do continente uma a cada quatro crianças trabalham e 

em países como Mali 50% da população infantil sofre da exploração laboral.  No 

caso da Agricultura, uma a cada cinco crianças recebe pelo seu trabalho, 25,6 % 

dos casos estão no setor de serviços e 7 % na indústria. Em grande parte dos casos 

as crianças trabalharam diretamente para as suas famílias devido a grande pobreza.  

Segundo dados da UNICEF, no continente Africano, mais de 45% das 

crianças sofrem de má nutrição crônica, 25% morrem antes de atingir os cinco anos 

e 100 mil crianças foram separadas das suas famílias durante a guerra civil, que 



durou 27 anos, até 2002. Em estudos estatísticos, sofrem do trabalho forçado cerca 

de 660.000 mil pessoas na África Subsaariana e mais 260.000 mil no norte do 

continente e Oriente Médio.  

Algumas medidas são tomadas por parte de organizações mundiais e 

regionais, a fim de tentar combater ao máximo a exploração da mão-de-obra, 

principalmente infantil. No ano de 2010 iniciou-se pela Comissão do Combate à 

Exploração do Trabalho Infantil, uma ação conjunta ao governo da Espanha para 

prevenção e eliminação do trabalho infantil em quatro países africanos, sendo eles 

Cabo-Verde, Guné-Bissau, Mali e no Senegal. Em 2008, uma forte atuação em 

território africano já ocorria por parte dos países europeus: a denominada “Comissão 

Europeia” junta forças com a OIT e lançam um programa de atuação em onze 

países, o qual destinou-se a promover acesso à educação básica e instrução, com 

uma verba inicial de quase 15 milhões de euros. O objetivo era reforçar as 

capacidades das autoridades nacionais e locais dos países Africanos das Caraíbas 

e Pacífico, a fim de atingir as eminencias do Desenvolvimento do Milénio de uma 

educação básica universal até 2015, algo que até então não chegou nem perto de 

ocorrer. 

Um estudo sobre trabalho forçado na África identificou uma série de falhas 

na atual estrutura jurídica de muitos países. As definições são muito vagas, de modo 

que promotores e tribunais têm dificuldade de identificar, na prática, situações de 

trabalho forçado. As proibições constitucionais muitas vezes não são 

regulamentadas por leis específicas, tornando extremamente difícil para as 

autoridades instaurar processos e para as vítimas de trabalho forçado buscarem 

justiça. Existe um baixíssimo índice de aplicação das leis; as instituições 

governamentais sofrem graves limitações financeiras e mesmo assim existe uma 

estrutura jurídica em funcionamento, porém ineficiente. As autoridades reconhecem 

a ocorrência de milhares de sequestros, porém ninguém até então foi processado 

por sequestro ou crime de trabalho forçado. O alto nível de corrupção por parte dos 

representantes do governo é um grave entrave às aplicações das leis trabalhistas e 

remuneração salarial e também à parte jurídica de resguardo aos direitos 

institucionais do homem. 

É referente a isso que a atuação da OIT e União Africana se fazem mais 

presentes. As principais ferramentas para a promoção do respeito e os princípios e 

direitos fundamentais são a supervisão feita pela OIT da implementação e ratificação 

das Convenções, atuações dos Estados da Comunidade Econômica da África 



Ocidental (ECOWAS) em suas legislações jurídicas de luta contra o tráfico de 

pessoas em conjunto com a OIT e as demais atuações da União Africana que visa 

um total desenvolvimento para a África e por isso atua nas respectivas organizações 

de modo a acelerar o processo de integração regional; promover e consolidar a 

unidade do continente; fomentar a união, a solidariedade e a coesão; eliminar o 

flagelo dos conflitos; e habilitar a África e fazer face aos desenvolvimentos políticos, 

econômicos e sociais da ordem internacional. (ITAMARATY, 2013). 


