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Sobre o país
O Quênia é um país localizado na África com mais de
500.000 km². Com uma população de cerca de 47 milhões
de pessoas, o país é composto por uma ampla diversidade
étnica e linguística, além de a maioria ser seguidora do Cristianismo. O Quênia é o centro econômico da África Oriental, em que a agricultura representa um suporte importante
para a economia, representando 25% do Produto Interno
Bruto (PIB). O país localiza-se entre os países de baixa renda média, com baixos índices sociais, possuindo um Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH) baixo, de apenas 0,548.
Ambientalmente, o Quênia enfrenta problemas como poluição, desmatamento, entre outros, mas vem medindo esforços para conter esses problemas e atingir um desenvolvimento mais sustentável. Faz parte da Organização das Nações Unidas (ONU), da Organização Mundial do Comércio
(OMC), da União Africana (UA), entre outras organizações.
Situação da mulher no Quênia
Apesar de ocupar a 45ª posição dos países com maior igualdade de gênero do mundo, o machismo e a discriminação
são muito disseminados no país, especialmente por conta
de práticas e crenças difundidas por meio da cultura. Um
dos exemplos disso é a prática da Mutilação Genital Feminina (MGF), que apesar dos esforços do Estado para combatê
-la, ainda ocorre em níveis significativos. Além disso, as
meninas e mulheres quenianas são constantes vítimas de
violência, tendo a ONU informado que cerca de 30% das
meninas serão vítimas de estupro antes de completar 18
anos. Ainda, mesmo com a igualdade garantida por lei,
muitas vezes as mulheres ainda são inferiorizadas pelo sistema judicial, perpetuando pensamentos arcaicos e prejudiciais à igualdade. Apesar disso, as mulheres do Quênia
conseguem ocupar 30% dos cargos de ministro do governo.

Medidas de Combate às discriminações e desigualdades
no Quênia
Pela Constituição, o Quênia reconhece a igualdade entre
gêneros, além de estabelecer o igual direito de acesso e
propriedade de recursos e bens, porém, como dito anteriormente, na realidade essa igualdade não se aplica. Ratificou
a Convenção para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW) e o Protocolo de Maputo, além de ter criado a Comissão Nacional de Gênero e
Igualdade e o Plano de Ação de Implementação do Plano
Nacional de Gênero e Desenvolvimento. Ambos visando a
promoção do empoderamento e diminuição das disparidades e discriminação existentes entre gêneros e outros grupos. Além disso, o Quênia também tem investido em campanhas e medidas visando erradicar a violência contra a
mulher, especialmente a prática de MGF, tendo esses esforços mostrado resultados.

