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O Reino do Lesoto se localiza no centro do território da
África do Sul, é uma área montanhosa e não possui saída
para o mar. O país é dependente da África do Sul, pois os
trabalhadores das minas e das fábricas sul-africanas, cooperam para o desenvolvimento sócio-econômico, representando 26% do produto interno bruto (PIB) total do país, o
mesmo possui um IDH de 0,497, considerado baixo. No
país, 90% da população é adepta ao cristianismo, os outros
10% são representados por muçulmanos, hindus, budistas,
bahá’ís e religião tradicionais africanas. A nação conquistou
sua independência da Grã-Bretanha em 1966, seu sistema
de governo é de uma monarquia constitucional com sistema legal duplo (direito consuetudinário e direito comum), o
rei Letsie III é o governante do país. Um dos maiores problemas enfrentados pelo país é o elevado índice de desemprego, insegurança alimentar e o número considerável de
casos de AIDS. O Lesoto é membro de organizações como
a Comunidade Sul Africana de Desenvolvimento (SADC),
da União Aduandeira Sul-Africana (SACU), da União Africana (UA), das Nações Unidas (ONU) e da Commonwealth
(Comunidade das Nações).
Situação da mulher no Reino do Lesoto
Na esfera da educação, de acordo com dados do ano de
2013, 81% das meninas estavam na escola primária, em
comparação a 78% dos meninos, enquanto isso, as
mulheres que frequentavam a escola secundária
correspondiam a 42%% em comparação a 27% dos homens
que também eram matriculados. No mesmo ano, segundo
informações,
houveram
280
mortes
maternas,
representando 490 mortes a cada 100 mil nascimentos. No
âmbito do mercado de trabalho, 60% das mulheres que
estavam em idade de trabalho faziam parte da força de
trabalho do país, nesse ano, as mulheres representavam
46% da mão-de-obra total.
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Medidas de combate à descriminação e desigualdade de
gênero no Reino do Lesoto
O país possui baixos níveis de discriminação contra as
mulheres em suas instituições sociais, sendo que as
liberdades civis, ou seja, os direitos civis são menos
recriminados, enquanto a maior discriminação é em relação
ao Código da Família. Em sua Constituição, o Reino do
Lesoto garante a igualdade entre os gêneros e a nãodiscriminação por gênero, porém não consiste a aplicação
das leis à adoção, casamento, divórcio, sepultamento,
devolução de propriedade, morte ou outros assuntos
relacionados ao indivíduo ou em que o direito
consuetudinário rege as partes interessadas. Contudo, as
leis consuetudinárias que são criadas a partir da cultura e
dos valores da sociedade, não têm a necessidade de serem
sancionadas, por isso, são isentas da garantia
constitucional. Em 1995, o Lesoto aderiu à Convenção
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra as Mulheres (CEDAW) e ratificou o Protocolo
Facultativo da CEDAW.

