
O País 
 
Situado na interseção chamada eurásia (entre o continente 
europeu e asiático, a Rússia (formalmente reconhecida 
como Federação Russa) é um país de dimensões 
continentais, e isso reflete tanto no campo político como 
também no econômico. Com um PIB de mais de um trilhão 
e 600 bilhões, a economia russa é uma das maiores do 
mundo, e com uma população de 143 milhões e uma área 
de mais de 16 milhões de km² facilitam as ambições russas 
de espansão e crescimento. Com uma economia 
diversificada tanto no setor industrial (com reservas e 
exploração de petróleo e gás, do qual vende e abastece 
toda Europa), possui também um importante setor 
agrícola. Está presente nas principais organizações 
internacionais, entre elas a  Organização das Nações 
Unidas (ONU),  Organização Mundial da  Comércio (OMC), 
Conselho de Segurança  (CSNU)  entre outros. 
 

Rússia e problemas de nutrição 
 
No cenário internacional do comitê, a Rússia já sofreu de 
maneira recorrente em seu  passado com crises de fome, 
episódios dos quais  houve milhões de mortes de uma vez. 
Devido a esse histórico de luta contra a fome, é de interesse 
vital para a Rússia procurar os palcos de discussão vigentes 
na comunidade internacional para se pronunciar e procurar 
também evitar com que novos surtos de fome assolem o 
país.  Quanto a obesidade, a Rússia  possui uma taxa de 
pessoas acima do peso bem alta, cerca de 30% até 2014.  
 
Rússia e a produção de alimento 
 
Reconhecido por ser um país de grandes números, devido 
ao seu grande porte territorial, a Rússia também é um Esta-
do de grande poder no setor agrícola. Grande exportador 
de sementes, carne e legumes, possui o solo mais fértil do 
mundo (chamado de “terra roxa” ou “Tchernoziom”). Ape-
sar desses fatores, o país vem sofrendo com os processos 
de industrialização e globalização, que vem causando pro-

blemas de contaminação do ar e do solo. É portanto de 
grande importância para discussão e  buscar  uma solução 
que coloque em cheque tais problemas, sem prejudicar seu 
importante setor agrícola. 
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