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Especialistas mundiais foram questionados sobre quesitos como sistema de saúde, recursos
econômicos, práticas tradicionais, abuso sexual e não sexual e tráfico humano

Pesquisa revela os 10 países mais
perigosos para as mulheres

O Estado de S.Paulo

26 Junho 2018 | 21h07

LONDRES - A Índia foi apontada como o país mais perigoso do mundo para as mulheres em uma
pesquisa com especialistas internacionais divulgada nesta terça-feira.

O levantamento da Thomson Reuters Foundation com cerca de 550 especialistas em temas femininos
colocou Afeganistão e Síria em segundo e terceiro lugares, com Somália e Arábia Saudita a seguir.

A pesquisa foi uma repetição de um estudo semelhante feito em 2011, que listou os países mais
perigosos para as mulheres à época como Afeganistão, República Democrática do Congo, Paquistão,
Índia e Somália.

A pesquisa questionou quais 5 dos 193 países-membros da Organização das Nações Unidas (ONU) são
os mais perigosos para as mulheres nos quesitos sistema de saúde, recursos econômicos, práticas
tradicionais, abuso sexual e não sexual e tráfico humano.

Veja a seguir a lista dos 10 países mais perigosos para as mulheres segundo a sondagem feita entre 26
de março e 4 de maio.

1. ÍNDIA – Lidera a lista, uma vez que o nível de violência contra as mulheres ainda é alto mais de

cinco anos depois de o estupro e assassinato de uma estudante em um ônibus em Nova Délhi ter
provocado uma revolta nacional e o governo prometer lidar com o assunto.

2. AFEGANISTÃO – Especialistas dizem que as mulheres ainda enfrentam problemas graves 17 anos
após a deposição do Taliban.

3. SÍRIA – Depois de sete anos de guerra civil, é visto como o segundo país mais perigoso para as
mulheres em termos de acesso ao sistema de saúde e de violência não sexual, o que inclui violência

relacionada a conflitos e abusos domésticos.

4. SOMÁLIA – Mergulhada em conflitos desde 1991 e listada como o terceiro país mais perigoso para as
mulheres em termos de acesso ao sistema de saúde e por colocá-las em risco de práticas tradicionais e
culturais prejudiciais.

5. ARÁBIA SAUDITA – Em quinto no geral, o reino conservador foi considerado o segundo país mais
perigoso em termos de acesso econômico e discriminação, inclusive no ambiente de trabalho e em
termos de direitos de propriedade.

6. PAQUISTÃO – O sexto mais perigoso e o quarto pior em termos de recursos econômicos e
discriminação, além do risco advindo de práticas tradicionais, culturais e religiosas.
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7. REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO – A ONU alertou que milhões de pessoas enfrentam
“condições de vida infernais” depois de anos de violência entre facções e ausência da lei.

8. IÊMEN – Oitavo da lista devido às deficiências no acesso ao sistema de saúde, recursos econômicos,
risco de práticas tradicionais e culturais e violência não-sexual.

9. NIGÉRIA – Grupos de direitos humanos acusam os militares do país de torturarem, estuprarem e

matarem civis durante o confronto de nove anos contra militantes do Boko Haram.

10. ESTADOS UNIDOS – A única nação ocidental entre as 10 compartilha a terceira posição com a Síria
no quesito dos riscos que as mulheres enfrentam em termos de violência sexual, incluindo estupro,
assédio, coerção e falta de acesso à justiça em casos de estupro. / REUTERS
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