Factos e números
Centenas de milhares de jovens encontram-se em risco devido à ação e inação dos respetivos
governos em relação aos seus direitos sexuais e reprodutivos. As estimativas recentes divulgadas
pela ONU e por diversas ONGs pintam um cenário negro para as suas perspetivas de futuro.
Sexo
1. As relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo estão presentemente criminalizadas em
pelo menos 76 países.i Embora a Amnistia Internacional não tenha registo de nenhum caso
até à presente data, este é um crime punível com a pena de morte no Afeganistão, Arábia
Saudita, Brunei, Iémen, Irão, Mauritânia, Paquistão, Sudão e algumas regiões da Nigéria e
da Somália.
2. A cada ano, regista-se o surgimento de 340 milhões de novos casos de infeções resultantes
da transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, em todo o mundo. A incidência é
maior nos jovens, de ambos os sexos, na faixa etária entre os 15 e os 24 anos.ii
3. Todos os dias 3,000 jovens em todo o mundo são infetados com VIH.iii

Gravidez
4. Estima-se que mais de 142 milhões de jovens adolescentes irão dar à luz em 2020.iv
5. 70,000 adolescentes morrem todos os anos de complicações associadas à gravidez.v
6. 215 milhões de mulheres em todo o mundo não têm acesso a métodos contracetivos.vi
7. Estima-se que cerca de 22 milhões abortos sejam realizados, todos os anos, em condições
de risco e insegurança.vii

Casamento
8. Estima-se que 50 milhões de raparigas irão, provavelmente, casar antes do seu 15º
aniversário, na próxima década.viii

9. Em 52 países, as raparigas com menos de 15 anos podem casar mediante o consentimento
parental.ix
10. Se as tendências atuais de mantiverem, até 2030, o número de casamentos envolvendo
menores de idade será de 15 milhões, por ano, o que representa um aumento de 14
porcento.x

Violência
11. 150 milhões de raparigas com menos de 18 anos já foram agredidas sexualmente, em todo o
mundo. 50 % destas jovens tinha menos de 16 anos quando a agressão ocorreu.
12. Para 64% das mulheres na República Democrática do Congo, a sua primeira experiência
sexual não foi consentida.
13. Nos Estados Unidos da América, 83% das raparigas entre os 12 e os 16 anos que
frequentam escolas públicas já foram vítimas de assédio sexual na escola.xi
14. 140 milhões de mulheres e raparigas em todo o mundo foram vítimas de mutilação genital
feminina (MGF). Todos os anos, três milhões de raparigas em todo o mundo estão em risco
de ser vítimas de MGF.
15. Uma em cada três mulheres em todo o mundo já foi vítima de violência e/ou agressão
sexual.xii
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