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O país
A Mongólia é um país da Ásia Oriental e Central que se localiza entre a Rússia e a China e, por uma pequena faixa,
divide fronteira com o Cazaquistão. Seu território foi dominado por vários impérios nômades, como os huno e os turcos, até se tornar um império único em 1206, fundado por
Genghis Kan. Após o fim desta dinastia, voltou ao antigo
sistema vigente. Nos séculos XVI e XVII a Dinastia chinesa
Qing, dominou o território Mongol até seu colapso, em
1911. Com isso, a Mongólia declarou sua independência,
mas recebeu grande influência da União Soviética, tornando uma república popular que após o fim da Guerra Fria
teve sua revolução democrática até se tornar uma república
parlamentarista. A República da Mongólia, faz parte de
Organizações Internacionais como a Organização das Nações Unidas (ONU), o Fundo Monetário Internacional (FMI),
o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio
(OMC). O país possui um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,727, de acordo com informações do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)
(2014), considerado elevado. E, as religiões que compõem a
sociedade, em sua grande parte é o budismo, que representa 53% da população, 3% são muçulmanos, 2,2% são adeptos ao cristianismo, 2,9% são adeptos ao xamanismo, 0,4%
representam outras religiões, assim como, 38,6% de sua
população não possui religião.
Situação da mulher na República da Mongólia
No ano de 2014, o Social Institutions and Gender Index
(SIGI), instituição que calcula os níveis de discriminação de
gênero em dimensões sócio-econômicas da sociedade, deu
à República da Mongólia uma pontuação de 0,0345, o que é
considerado um nível muito baixo no que diz respeito à
discriminação de gênero nas instituições sociais. Assim,
obteve níveis baixos ou muito baixos para esferas como a
familiar, de acesso a recursos e das liberdades civis, porém
em esferas como de integridade física e de maternidade,
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seu nível foi considerado médio. Em 2013, em comparação
aos 96% de meninos matriculados na escola primária, 94%
das meninas se encontrava na mesma situação. Segundo
dados, no ano de 2010, 98% dos homens e mulheres do
país com mais de 15 anos eram alfabetizados. Quanto à
situação da mulher no que se refere à maternidade e as
condições para o parto, em 2013, houveram 43 mortes de
mulheres grávidas, representando 68 mortes a cada
100.000 nascimentos. Em 2013, 60% das mulheres em
idade ativa para trabalho estavam no mercado, enquanto
no mesmo ano, representavam 43% da força de trabalho
total no país.
Medidas de combate à descriminação e desigualdade de
gênero na República da Mongólia
A Mongólia possui leis que garantem representação política
às mulheres através de cotas nos parlamentos nacionais,
assim, as mulheres equivalem a 15% do total de cargos
dispostos.

