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Sobre o país
Localizado na África Oriental, ocupando uma parte continental e o arquipélago de Zanzibar no Oceano Índico. Ocupa uma área de 945.087 quilômetros quadrados, possuindo
uma população de cerca de 49,25 milhões de habitantes e
possuí, como língua oficial o suaíli. Ex-colônia alemã e inglesa, se unifica como país independente em 1964. A Tanzânia detêm um baixo Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH), de 0,521 (PNUD, 2014). É o 143º no Índice de Desenvolvimento Ambiental de 2015 (Environmental Performance Index, EPI) com nota 36.19 — quanto maior o número,
melhor —, que classifica numericamente o desempenho
ambiental de um país. É membro de diversas Organizações
Internacionais, tais como ACNUR, FAO, UNESCO, dentre
outros.
Situação da mulher na Tanzânia
Apesar da recente urbanização, a Tanzânia continua um
país majoritariamente rural, sendo que a maior parte das
terras é propriedade de homens. Cerca de 64% das trabalhadoras rurais não são pagas e, quando o são, recebem em
média 63 centavos a menos do que homens. Apesar de possuírem o mesmo acesso à educação que os homens, o índice de desistência de mulheres nas escolas é alto, devido à
responsabilidades com a família e casamentos na adolescência. O status entre homem e mulher não é o mesmo,
sendo, inclusive, permitido por lei que um homem
“discipline” sua esposa e não há a noção de violência doméstica suportada em lei. Em 2010, 33% das mulheres relataram terem sido vítimas de agressões físicas por seus companheiros. Mulheres acusadas de bruxaria são perseguidas
e assassinadas.
Medidas de combate às discriminações e desigualdades
na Tanzânia
Ratificou o protocolo da Comitê para Eliminação de Todas
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as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW) em
1985 sem reservas, e o protocolo opcional em 2006. O acesso à educação para meninas vêm aumentado consideravelmente, sendo que a freqüência no ensino primário aumentou 83% nos últimos dez anos. ONGs e movimentos feministas locais lutaram pela implementação de uma constituição em 2013 que definisse homens e mulheres como pessoas e permitisse a implementação de leis que ampliassem a
igualdade entre gêneros. Atualmente, aproximadamente
um terço do parlamento é composto por mulheres.

