
Nossos Direitos, Nossas Vidas

Chamado para Ação das Mulheres para Cairo+201

Enquanto o mundo avalia os progressos advindos do Programa de Ação da Conferência Internacional
sobre População e Desenvolvimento de 1994, as mulheres, em toda nossa diversidade, estamos nos
mobilizando. Propomo-nos a construir um compromisso político para superar barreiras financeiras e
jurídicas, as adversas condições sociais e impactos econômicos, a violência e a discriminação que nos
impedem de acessar os serviços de saúde e as informações necessárias para tomar decisões sobre nossas
vidas sexuais e reprodutivas. Em todo o mundo, milhões de mulheres estão exigindo justiça. Mulheres
jovens estão se manifestando, exigindo uma participação significativa em todas as áreas públicas, educação,
empregos e cumprimento dos direitos humanos, incluindo os direitos sexuais e reprodutivos.

Atualmente há 1,8 bilhão de jovens entre as idades de 10 e 24 anos que não têm acesso aos serviços integral
de saúde sexual e reprodutiva, bem como a educação sexual necessária para que tenham uma vida segura e
saudável. Mais de 215 milhões de mulheres casadas ou que vivem em uniões não querem engravidar, mas
não tem acesso aos métodos modernos de contracepção, e um número ainda maior não têm acesso a outros
serviços e informações essenciais sobre saúde sexual e reprodutiva. A prevalência de anemia causada por
malnutrição, a falta permanente de água potável e saneamento básico, e os impactos na saúde causados pelo
aumento da desigualdade a nível global e nacional põem em graves riscos a saúde sexual e reprodutiva de
meninas e mulheres. Muitas mulheres e meninas permanecem enfrentando a desigualdade de gênero,
violência e outras violações dos direitos humanos.

Geraremos vontade política, ação sustentada e prestação de contas para:

● Ao acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva de qualidade, abrangentes e
integradas, aconselhamento e informação para mulheres e meninas adolescentes, com respeito
aos seus direitos humanos, e com ênfase na equidade e respeito pela diversidade. Serviços
integrais incluem: atendimento ginecológico, todas as formas de contracepção segura e eficaz,
serviços de aborto seguro e atenção e cuidados às complicações pós-aborto, assistência à
maternidade, assim como prevenção, e diagnóstico oportuno e tratamento das infecções
sexualmente transmissíveis, incluindo o HIV, os cânceres de mama e do trato reprodutivo, e
infertilidade. Idealmente, estes serviços devem ser integrados e unidos para que sejam  adequados
às necessidades das mulheres em todo o ciclo de vida, e com sistemas de referência e
contra-referência.

● Programas que empoderem as mulheres, principalmente as adolescentes e mulheres jovens, a
conhecer os seus corpos e para exercer os seus direitos, especialmente através da educação
integral em sexualidade.

● A proteção e promoção dos direitos reprodutivos como direitos humanos e a adoção
internacional dos direitos sexuais como direitos humanos. O pleno reconhecimento e
implementação, através de políticas e programas, das formas legais atuais e emergentes são
urgentemente necessários.

● A liderança das mulheres jovens em todos os níveis e tipos de tomada de decisões sobre os
direitos e a saúde sexuais e reprodutivos, e da participação significativa das organizações de
mulheres na concepção de programas de saúde e desenvolvimento.

1 Este chamado de ação foi desenvolvido por um grupo inter-geracional de mais de 30 ativistas feministas
convocada pela aliança Realizando a Justiça Sexual e Reprodutiva (RESURJ), a Coalizão Internacional
pela Saúde das Mulheres (IWHC) e  pela rede Alternativas de Desenvolvimento para a Mulher em uma
Nova Era (DAWN).  Para apoiar essas demandas por favor envie seu nome, nome da organização e de país
para info@resurj.org. Obrigada!
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