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Sobre o país
Localizado no norte da Eurásia, é a maior extensão territorial do mundo. Ocupa uma área de 17 124 442 quilômetros
quadrados, possui uma população de cerca de 142 milhões
de habitantes, tem o russo como língua oficial e outras 31
línguas não oficiais. Sua história se inicia no século III, mas
se estende territorialmente com o Império Russo, o terceiro
maior do mundo. Tem um importante participação em toda
a história da Europa, mas é relevante mencionar as Guerras
Napoleônicas e a Primeira Guerra Mundial, que culmina na
Revolução Russa de 1917, a primeira revolução proletária de
cunho socialista da história. Torna-se a União Soviética e
têm grande papel na Segunda Guerra mundial. Após a
guerra, divide a hegemonia global com os Estados Unidos
em um sistema bipolar. Com a queda da União Soviética
em 1991, se torna a Federação Russa. Sua economia se caracteriza pela agricultura, pela extração de petróleo, pelo
turismo e ciência e tecnologia, consequência do período da
Guerra Fria. A Rússia detêm um Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) elevado, de 0,798 (PNUD, 2014). É o 73º pais
no Índice de Desenvolvimento Ambiental de 2015
(Environmental Performance Index, EPI), que classifica numericamente o desempenho ambiental de um país, com
desempenho 53,45 de 100.
Situação da mulher na Russia
Estereótipos de gênero são muito fortes na Rússia, em especial em relação à relações familiares. Violência doméstica é vista como um assunto privado e não há legislação para prover auxílio à vítimas. Estupro é crime passível de 20
anos de prisão, entretanto não a legislação não engloba
estupro marital. Não há legislação que verse sobre assédio
sexual. O aborto é livre e legalizado. Não há leis que descriminem o acesso à terra por sexo, sendo que homens e mulheres têm o mesmo direito à propriedade, sendo que mulheres representam 30% dos donos de empresas. Não há
restrições ao espaço público e qualquer discriminação de
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gênero no ambiente de trabalho é criminalizado. Entretanto, a homossexualidade é criminalizada. Não há registros
de mutilação genital feminina na Rússia. Há casos de sequestro para casamento forçado em todo o país.
Medidas de combate às discriminações e desigualdades
na Rússia
O país ratificou o protocolo da Convenção para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher
(CEDAW) em 1981, entretanto, em seu relatório, a ONU
afirma que o país fez muito pouco para atingir as recomendações feitas. Não há cotas no parlamento ou no ambiente
de trabalho. Mesmo com os altos índices de desigualdade e
violência contra as mulheres, a Rússia não investe na promoção de medidas que combatem esses problemas, em
especial na criação de políticas públicas voltadas para essa
área.

