
Sobre o país 
 
Situado na América do Norte, ocupa uma área de 9 371 175 
quilômetros quadrados, possuindo uma população de cerca 
de 318,9 milhões habitantes e não possui língua oficial em 
nível federal. Torna-se independente do Império Britânico 
em 1776 e ascende como potência no século XX. Os Estados 
Unidos detêm um Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) muito elevado, de 0,915 e uma taxa de crescimento 
do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,2% ao ano. Pontuou 
84,72  no Índice de Desenvolvimento Ambiental de 2015 
(Environmental Performance Index, EPI) - quanto maior, 
melhor-, que classifica numericamente o desempenho am-
biental de um país.  Faz parte de diversas organizações In-
ternacionais, tais como OTAN, UNESCO, OSCE, OEA, den-
tre outras. 
 
Situação da mulher nos Estados Unidos 
 
Não há nenhuma restrição imposta por lei às mulheres es-
tadunidenses. Entretanto há níveis alarmantes de violência 
sexual e doméstica no país. De acordo com uma pesquisa 
de 2010 do National Intimate Partner and Sexual Violence 
Survey (NISVS), 36%  das mulheres sofreram algum tipo de 
violência sexual de algum homem íntimo (parceiro ou mari-
do). Mulheres de comunidades nativas americanas sofrem 
uma taxa de violência ainda mais alta do que outros grupos 
raciais, apesar de poucos casos irem a julgamento. Casos 
de assédio sexual em ambiente de trabalho são comuns. 
 
Medidas de combate às discriminações e desigualdades 
nos Estados Unidos 
 
O país ratificou os protocolos da Convenção para a Elimina-
ção de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher 
(CEDAW) em 1980. Todas as formas de violência sexual são 
criminalizadas no código penal. Apesar de ocorrer em 
comunidades de imigrantes, a mutilação genital feminina 
também é criminalizada. O aborto é legalizado em nível 

federal, apesar de sofrer oposição de grupos religiosos e 
pró-vida em diversos estados, e o acesso a 
anticoncepcionais é garantido à mulheres em idade 
reprodutiva. A prostituição é criminalizada. 
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