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 3ª Conferência Nacional das Mulheres debaterá erradicação da pobreza
Date: 2011-05-04

A Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (SPM) e o Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres (CNDM), promovem  a 3ª
Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que se inicia com as conferências municipais em 1º de julho e termina em Brasília,
no período de  12 a 14 de dezembro, com a presença de mais de três mil mulheres.

A 3ª Conferência terá três etapas complementares:  as  conferências municipais, que ocorrerão no período de 1º de julho a 31 de
agosto; as conferências estaduais, no período de  1º de setembro a 31 de outubro, as conferências temáticas no período de 1º de julho
a 30 de outubro e a etapa nacional no período de 12 a 14 de dezembro.

Convocada pelo Decreto Presidencial de 15 de março, a 3ª Conferência tem o objetivo de discutir e elaborar políticas públicas voltadas
à construção da igualdade, tendo como perspectiva o fortalecimento da autonomia econômica, cultural e política das mulheres,
contribuindo para a erradicação da extrema pobreza e para o exercício da cidadania das mulheres no Brasil.

Autonomia e erradicação da pobreza
As partir de suas  perspectivas e realidades locais, as mulheres debaterão a criação de uma plataforma de políticas para as mulheres
no âmbito municipal e estadual, à luz dos seguintes eixos temáticos:

I - análise da realidade brasileira: social, econômica, política, cultural e os desafios para a construção da igualdade de gênero, na
perspectiva do fortalecimento da autonomia econômica, social, cultural e política das mulheres que contribuam para  a erradicação da
pobreza extrema e para o exercício da cidadania pelas mulheres brasileiras;

II – avaliação, atualização e aprimoramento das ações  e políticas  propostas no II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, sua
execução e impactos; e definição de prioridades para o próximo período. Todas as discussões da Conferência, sobre as temáticas ou
sobre os documentos, deverão incorporar as dimensões de classe, gênero, étnico racial, geracional e da livre orientação e liberdade
sexual da sociedade brasileira.
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