
Sobre o país 
 
A Suíça é uma república federal localizada na Europa Cen-
tral com uma população de cerca de 8 milhões de pessoas. 
É um dos países mais ricos do mundo e possui Zurique e 
Genebra como cidades globais e cidades com melhor quali-
dade de vida do mundo. É composta por diversas culturas: 
alemães, franceses, italianos dentre outras e é de maioria 
cristã. Possui o 3º maior Índice de Desenvolvimento Huma-
no (IDH) do mundo, baixa taxa de analfabetismo e pobreza. 
É sede de diversas organizações internacionais como a Or-
ganização Mundial do Comércio (OMC), Cruz Vermelha 
(CV), Organização Internacional para Padronização (ISO) e 
outras. É a 23ª economia do mundo e um importante cen-
tro financeiro internacional, sendo estável politica e econo-
micamente. No âmbito ecológico, a Suíça é considerada 
um dos países mais desenvolvidos e preocupados com o 
meio ambiente, além de ser o país mais verde de acordo 
com o Environmental Performance Index de 2012 
 
Situação da mulher na Suíça 
 
Há muito que se fazer para as mulheres na Suíça, mesmo 
com seus elevados índices de desenvolvimento humano e 
ambiental. Segundo dados da White Ribbon, 1 em cada 5 
mulheres, entre 20 e 60 anos, foram vítimas de abuso sexu-
al ou físico pelos seus parceiros e 72% das vítimas dos casos 
de morte ligados à violência doméstica eram mulheres. Os 
dados também revelam que em 80% dos casos de persegui-
ção, as vítimas são mulheres, geralmente perseguidas pelos 
antigos parceiros. A Suíça também apresenta altas taxas de 
assédio no ambiente de trabalho e de prostituição, que é 
legalizada no país, e a cada ano traz mais mulheres para a 
profissão. Além disso, a Suíça tem alto índice de disparida-
de entre as oportunidades oferecidas para os homens e 
mulheres, considerando-se as esferas da participação e as 
oportunidades no mundo econômico, educação e forma-
ção educacional, além da participação na política e saúde. E 
ainda estima-se que a mulher suíça recebe apenas 59% do 

que um homem que exerce as mesmas funções que ela e 
possui alta discriminação contra a mulher, especialmente 
no trabalho. 
 
Medidas de Combate às discriminações e desigualdades 
na Suíça 
 
A Suíça prevê a igualdade de gênero por lei desde 1996, 
entretanto essa igualdade não é aplicada com efetividade. 
Apesar disso, nos últimos anos vem se envolvendo cada vez 
mais com políticas voltadas para a igualdade e empodera-
mento de gênero, demonstrando grande progresso nessa 
área. Em 2002 o governo federal criou um plano de ação 
para incentivar o igual acesso para as mulheres nas posi-
ções de poder e tomada de decisão, e aos poucos vem ten-
tando criar um ambiente de maior inclusão e acesso em 
outros âmbitos. A Suíça é apontada como ativa na luta con-
tra a violência doméstica e tem investido para combatê-la. 
Desde 2004, dado as altas taxas de violência, a polícia tem 
o direito de processar casos de violência doméstica sem a 
necessidade de existir uma queixa oficial da vítima, e ainda, 
o parlamento aprovou uma emenda que tornou o ato de 
perseguição em um delito punível, visando a diminuição da 
incidência do mesmo.  
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