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Sobre o país
Burkina Faso é um país localizado na África, com uma população de cerca de 18 milhões de pessoas, tendo conquistado sua independência no ano de 1960. O país é etnicamente integrado, sendo quase metade da população pertencente ao grupo Gur-Mossi, além disso a maioria das pessoas são praticantes do Islamismo, seguido pelo Cristianismo. Marcado por uma série de conflitos, os índices socioeconômicos do país são extremamente precários, mesmo
considerando-se a região no qual está inserido. Em 2014 o
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Burkina Faso
era de apenas 0,402, um valor considerado baixo, além de
possuir um dos menores Produto Interno Bruto (PIB) per
capita do mundo. Por conta disso a população vive em situações de extrema pobreza e baixa expectativa de vida. No
nível ambiental, dado sua localização no Sahel, o país enfrenta uma variação climática intensa, podendo experienciar desde secas à inundações, o que prejudica a agricultura
— principal fonte de renda da população.
Situação da mulher no Burkina Faso
As mulheres no Burkina Faso vivem uma situação intensa
de desigualdade de gênero. Segundo o Gender Index, práticas discriminatórias contra a mulher acontecem com uma
alta frequência, tendo o país a sexta maior taxa de casamento precoce da África. Mais da metade das meninas com
idade inferior à 18 anos são forçadas a se casar, tendo ainda
que lidar com a falta de educação sexual e a gravidez indesejada. Além disso, a mutilação genital feminina e a violência de gênero são amplamente difundidos na sociedade.
Socioeconomicamente, as mulheres do Burkina Faso —
especialmente nas áreas rurais — vivem uma situação de
grande pobreza, onde muitas se veem obrigadas à trabalhar na agricultura, além de terem a obrigação de cuidar
das outras atividades econômicas e os cuidados familiares.

Medidas de Combate às discriminações e desigualdades
no Burkina Faso
Apesar do governo medir esforços para desenvolver políticas e leis que garantam a igualdade e empoderamento de
gênero, a realidade em Burkina Faso é muito diferente do
que está na lei. Ainda assim, por lei, todos os cidadãos são
iguais independente de gênero. O país ratificou a CEDAW,
incluindo o protocolo adicional e o Protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos sobre os Direitos das
Mulheres em África. Além disso, desde 1997 existe um Ministério voltado para os assuntos das mulheres, e ainda
criaram um documento acerca da política nacional voltada
para o gênero no país.

