
Sobre o país 
 
Localizado na parte sul da Africa Oriental, ocupa uma área 
de 118.884 quilômetros quadrados, possui uma população 
de cerca de 13 milhões de habitantes e tem o inglês como 
língua oficial. Ex-colônia britânica, se torna independente 
em 1964.  O Malawi detêm um Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) baixo, de 0,445. É o 128º pais no Índice de 
Desenvolvimento Ambiental de 2015 (Environmental Per-
formance Index, EPI), que classifica numericamente o de-
sempenho ambiental de um país, com desempenho 40,06 
de 100.  É membro de diversas organizações internacionais, 
como UNESCO, Interpol e FAO. 
 
Situação da mulher no Malawi 
 
A desigualdade entre gêneros no Malawi é marcada por 
fatores como a pobreza extrema, uma cultura patriarcal 
que valoriza mais o homem e a epidemia de HIV. Não há 
idade mínima para casamentos, fazendo com que casa-
mentos infantis sejam relativamente comuns. Segundo a 
Demographic and Health Survey de 2010, 70% das mulheres 
de 20 a 50 anos se casaram antes dos 20 anos de idade. No 
Malawi mulheres possuem o mesmo direito de herança que 
os homens. Apesar da poligamia ser proibida por lei, ela se 
configura como um ato comum. Homens são considerados 
o líder do núcleo familiar, geralmente possuindo a palavra 
final em decisões familiares. Apesar de possuir leis que cri-
minalizam a violência doméstica e o assédio sexual, estes 
são comuns e aceitos pela sociedade. O aborto só é legal 
em casos de risco à vida da mulher. Mulheres apresentam a 
maior proporção dos infectados pelo vírus do HIV, levando 
a um aumento da discriminação contra elas. A mutilação 
genital feminina tem índices baixos, e, apesar de não haver 
legislação proibindo, ela só ocorre em pequenos grupos 
tribais e em meninas entre 10 e 15 anos.   
 
 
 

Medidas de combate às discriminações e desigualdades 
no Malawi 
 
O país ratificou o protocolo da Convenção para a Elimina-
ção de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher
(CEDAW) em 1987. O estupro é punido com pena de morte. 
Ademais, o estupro marital, apesar de não discriminado em 
lei, pode ser punido da mesma forma. A legislação do país 
garante acesso igual à terra por homens e mulheres.   
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