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Bachelet diz que faltam oportunidades para
mulheres na América Latina
DA ANSA, EM NOVA YORK
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A ex-presidente chilena Michelle Bachelet, que ontem foi
nomeada para comandar uma nova agência da ONU dedicada
especialmente a mulher, recordou as condições de
desigualdade e as poucas oportunidades para as mulheres
na América Latina.

Em entrevista divulgada nesta quarta-feira pela rádio ONU, em Nova York, Bachelet
falou sobre os problemas da região, lembrando que a mulher latino-americana não tem
autonomia econômica suficiente para defender os seus direitos.

A ex-presidente disse que é necessário permitir que as mulheres tenham condições de
realizar suas capacidades, sua liderança e que tenham sua própria identidade feminina
com mais autonomia cultural e econômica para a garantia de seus direitos.

"Para que as latino-americanas tenham mais oportunidades, os países não poderão ficar
neutros na discussão. Mas sim, se comprometer com todos os setores da sociedade e
da área privada no avanço do tema", declarou a chilena.

Sobre o novo cargo, ela revelou que este será um grande desafio e, apesar de ser uma
questão de direitos humanos, em muitas partes do mundo os direitos das mulheres
estão sendo violados. "Muitas mulheres não estão condições de igualdade e tem poucas
oportunidades", advertiu.

Michelle Bachelet, que governou o Chile entre 2006 e 2010, foi nomeada na última
terça-feira pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, para comandar a ONU-Mulher.

A escolha da ex-presidente, que deixou o governo do Chile em março deste ano, foi
aprovada por unanimidade. Com alto índice de popularidade em seu país, ela deverá
utilizar de sua "liderança" para "melhorar as condições de vida de milhões de mulheres
e crianças em todo o mundo", afirmou Ban ao anunciar a designação.

A nova agência das Nações Unidas, criada em julho passado, concentrará as atividades
de quatro órgãos já existentes -- o Fundo da ONU para o Desenvolvimento da Mulher
(Unifem), o Instituto Internacional de Pesquisas e Capacitação para a Promoção da
Mulher (Instraw, na sigla em inglês), a Divisão da ONU para o Avanço da Mulher (Daw,
na sigla em inglês) e o Escritório do Assessor Especial para Assuntos do Gênero (Osagi,
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Máquina do Plano B retoma perfuração para resgatar 33 mineradores no Chile
Ex-prefeito é libertado no México após 12 dias de cativeiro
Tempestade tropical Karl atinge o México e furacão Igor avança pelo Atlântico
Polônia quer utilizar braceletes eletrônicos no controle à pedofilia

Sobreviventes de desastre nos Andes relatam consumo de cadáveres
CIA planejou envenenar Fidel com charutos e bactéria, revela livro
Arsenais de cachaça, livros revelam curiosidades da popular "branquinha"
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(17h06) há 1 hora

Finalmente uma mulher que talvez lutará pela valorização das mulheres, principalmente na América
Machista Latina. A situação está insustentável, tive aula com professora de rh que se gabavam
porque tinham as melhores técnicas de enxotar uma mulher de uma entrevista, seja porque era
mulher, seja porque não tinha mais 18 anos, seja porque não foi com a cara da pessoa. Isso tem que
mudar. Vejo com muitos bons olhos a imagem de Bachelet na ONU.

(17h08) há 1 hora

elas podiam começar disputando eleições de sindica de condominio.. para depois partir para tentar
presidencia da republica!!!

Marina Silva passou por várias experiencias!!!

Dilma.. . NÃO!!!

1. Atirador fere médico, mata a própria
mãe e depois se mata em hospital
de Baltimore

2. Demitida, mulher volta armada e
mata dois a tiros em fábrica nos
EUA

3. Em visita ao Reino Unido, papa
Bento 16 pede mais tolerância a
valores tradicionais

4. Bomba danifica escritórios da
American Airlines e Alitalia em
Buenos Aires

5. Militares matam 19 pistoleiros em
confrontos no norte do México

1. França reage e diz que críticas da UE
por expulsão de ciganos são
inaceitáveis

2. Hugo Chávez ataca de garoto-
propaganda de eletrodomésticos
chineses

1. Vídeo contra McDonald's que mostra
morto segurando sanduíche causa
polêmica nos EUA

2. França reage e diz que críticas da UE
por expulsão de ciganos são
inaceitáveis
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