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INFORMAÇÕES
Sobre o país
Localizado na Europa, a Bielorrússia é um país sem saída
para o mar, cuja capital é Minsk e possui duas línguas oficiais: o russo e o bielorrusso. Com uma área de um pouco
mais de 207 mil km², aproximadamente 40 % do seu território é coberto por florestas. Com aproximadamente 9.5 milhões de habitantes, a maioria da população é cristã ortodoxa e de origem bielorrussa. O país obteve sua independência em 1991 e atualmente vive uma república presidencial. Economicamente o país vive da indústria de base –
sendo esta ineficiente e improdutiva – e da agricultura,
também obsoleta e dependente dos subsídios do governo.
Possui um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) alto,
de 0,798. Faz parte da Organização das Nações Unidas
(ONU), do Fundo Monetário Internacional (FMI), etc.
Situação da mulher na Bielorrússia
Bielorrússia possui o sexto maior Gender Development Index (GDI) — que mede as disparidades de gênero —, além
de ocupar a 34ª posição no ranking de países com maior
nível de igualdade de gênero. Apesar disso, reconhece-se
que há uma falta de representatividade das mulheres em
alguns níveis, especialmente em cargos de alto poder e de
tomada de decisão, representando apenas 11% dos ministros do governo. Contudo, as mulheres são 61% dos formandos universitários e ocupam quase metade dos cargos
de funcionários públicos, legisladores e diretores, além de
terem uma alta inserção no parlamento bielorrusso.
Medidas de Combate às discriminações e desigualdades
na Bielorrússia
A Bielorrússia dispõe de uma série de órgãos nacionais criados a fim de promover a igualdade e o empoderamento de
gênero, tais como a Unidade de População e Família e as
políticas de gênero do Ministério do Trabalho e Proteção
Social, que possuem a função de monitorar a situação das
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mulheres no país e promover a conscientização da população. Além disso, o Conselho Nacional de Políticas de Gênero é responsável pela criação e implementação de políticas
públicas de gênero na Bielorrússia.

