
Sobre o país  
 
A Finlândia é um país nórdico, localizado no norte da Euro-
pa, possuindo uma das menores populações da União Euro-
peia, com cerca de 5.5 milhões de habitantes. Com uma 
república parlamentar, desde 1990 o país adota um Estado 
do Bem Estar Social, no qual a política econômica fica a 
cargo do Estado, sendo ele responsável pela promoção e 
proteção social de seus habitantes. Com um dos melhores 
índices socioeconômicos do mundo, a Finlândia possui o 
24º maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do 
mundo, altas taxas de escolaridade e qualidade de vida, e 
um alto Produto Interno Bruto (PIB) per capita. As línguas 
oficiais do país são o finlandês e o sueco e a maior parte da 
população segue a Igreja Luterana da Finlândia, uma das 
maiores igrejas luteranas do mundo. Ambientalmente, o 
país vem há anos investindo em pesquisas e medidas que 
visem o desenvolvimento sustentável, sendo essa preocu-
pação até mesmo anterior à introdução do termo à nível 
internacional. A Finlândia é membro da União Europeia 
(UE), da Zona do Euro, da Organização das Nações Unidas 
(ONU), da Organização para Cooperação e Desenvolvimen-
to Econômico (OCDE), entre outras organizações. 
  
Situação da mulher na Finlândia 
 
A Finlândia é referência quando se fala de empoderamento 
e igualdade de gênero, sendo o 3º país do mundo com mai-
or igualdade entre os homens e mulheres, sendo também o 
primeiro país do mundo que, em 1906, concedeu às mulhe-
res o direito de votar e serem eleitas. O país também apre-
senta uma alta inserção das mulheres no mercado de traba-
lho e vida política, além de as mulheres representarem cer-
ca de 60% dos formandos universitários. Ainda, 3 em cada 
10 funcionários públicos de alto escalão são mulheres —  
uma das maiores taxas de representatividade do mundo —, 
além de 63% de ministros do governo serem mulheres. A-
pesar disso, a Finlândia ainda apresenta uma significante 
disparidade salarial onde, para cada 100 euros que um ho-

mem finlandês recebe, a mulher recebe 81. 
 
Medidas de Combate às discriminações e desigualdades 
na Finlândia 
 
Em 1987, a Finlândia instituiu o Ato de Igualdade entre Ho-
mens e Mulheres, responsável por promover a igualdade 
propositadamente e sistematicamente em todas as 
autoridades e empregos, bem como nos níveis da 
educação, ensino e pesquisa. Além disso, o ato também 
prevê que empregadores criem planos de promoção da 
igualdade no ambiente de trabalho e que em comitês e 
conselhos oficiais a proporção de representatividade de 
ambos os sexos não seja inferior a 40%. Ainda, o país 
apresenta altos índices sociais — com altas taxas de 
expecatativa de vida, escolaridade etc. — além de ter 
ratificado a Convenção para a Eliminação de todas as For-
mas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), 
trabalhando em relatórios e planos nacionais de promoção 
da igualdade e empoderamento de gênero. 
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