
Bachelet: ‘Mulheres são vítimas de uma invisibilidade’ - Míriam Leitão: O Globo

http://oglobo.globo.com/economia/miriam/posts/2011/12/16/bachelet-mulheres-sao-vitimas-de-uma-invisibilidade-421965.asp[16/12/2011 11:21:02]

11:26  SEXTA 16.12.2011 LOGIN  CADASTRE-SE PRINCÍPIOS EDITORIAIS EDIÇÃO DIGITAL CELULAR KINDLE IPAD

BLOGS
OK

PUBLICIDADE

BUSCA

Publicidade

REGRAS DO BLOG

Leia aqui as normas de

conduta para comentários

dos leitores do blog

OUTROS SITES DE
COLUNISTAS

Ancelmo.com

Blog do Noblat

Patrícia Kogut

Rádio do Moreno

SAIBA MAIS

IBGE

MULTIMÍDIA

VOTE

Você teve problemas com

telefonia celular

recentemente?

Sim

Não

Resultado

Pesquisa anterior

COLUNA NO GLOBO

Ok
Enviado por Míriam Leitão - 16.12.2011 | 10h16m

Bachelet: ‘Mulheres são vítimas de uma invisibilidade’
Trechos da entrevista que fiz com a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet,
publicados hoje no GLOBO, podem ser lidos abaixo.

Mais tarde, estará disponível aqui no blog o vídeo com a entrevista completa que fiz
para o Programa Espaço Aberto, da Globo News.

Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, atual diretora da ONU Mulher, chegou
pontualmente para a entrevista à Globonews e ao GLOBO. Enquanto era maquiada
para a gravação, alternava perguntas sobre tempo e tema de gravação e comentários
sobre cabelos. Reclamou que o dela era liso demais, elogiou o novo penteado da
presidente Dilma.

Na entrevista falou sobre o complexo tema da mulher com teses e números na
cabeça. Por ano, três milhões de meninas estão sob risco de mutilação genital. O
Brasil tem apenas 8% de mulheres na Câmara. A crise econômica afeta mais as
mulheres. Na entrevista falou também das ditaduras da região. Disse que o Estado
tem o dever de procurar a verdade.

Como está a situação da mulher hoje?

MICHELLE BACHELET: Há cem anos, as mulheres podiam votar somente em dois
países. Hoje, só não votam em um ou dois. O difícil é serem eleitas. Somente 19%
dos Parlamentos são representados por mulheres no mundo. Na região, 22%. No
Brasil, só 8,4% da Câmara dos Deputados são mulheres, um pouco mais de 12% do
Senado são mulheres. Há apenas 20 chefes de Estado ou de governo, entre os 194
países-membros das Nações Unidas.

Na economia, há mais mulheres no mercado de trabalho, mas muitas em trabalho
informal, menos remunerados e menos qualificados. Há lugares onde o fato de ser
mulher faz com que ela seja excluída do benefício ou do direito à educação.

Melhorou o acesso à saúde, mas uma mulher morre a cada minuto no mundo,
resultado de algo tão natural como a gravidez e o parto. A violência doméstica é
outro problema, e o estupro e o tráfico. No mundo, 80% das pessoas vítimas de
tráfico são mulheres ou meninas. É uma nova forma de escravidão: a escravidão
sexual.
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BACHELET: Temos de escolher o sistema que dê mais oportunidades ao homem e à
mulher. No sistema de listas é preciso saber como elas são feitas. Há partidos que
dizem: “Nós preenchemos as cotas.” Mas os nomes das mulheres ficam no final.
Mais de 84% dos partidos não cumprem a lei. Na região, Uruguai e Argentina são
exemplos de inclusão.

Os direitos das mulheres são universais ou cada cultura tem a sua
interpretação do que é aceitável?

BACHELET: Não acredito que exista religião no mundo que justifique a mutilação
genital feminina. Anualmente em torno de 3 milhões de meninas e mulheres correm o
risco de sofrer mutilação genital. Não é uma imposição religiosa. São normas sociais
que precisam ser mudadas. Nós temos trabalhado com líderes religiosos na leitura
dos textos sagrados. No Alcorão não existe razão para algumas destas práticas.

É um rito para que as meninas sejam consideradas puras e para que os homens
queiram se casar com elas. Muitas vezes são as próprias mães que as levam a esses
lugares. Nós temos de trabalhar para que todos entendam que esse é um dano brutal
à mulher.

O que a senhora acha do fato de que o presidente Jacob Zuma, da África do
Sul, tem três mulheres?

BACHELET: Agora você realmente me colocou em apuros. Obviamente eu não sou a
favor da poligamia. Nas conversas que eu tive no Norte da África sobre esse tema,
ficou claro que há interpretações de que o Alcorão estaria incentivando a poligamia.
Mas as interpretações mudam. Para a cultura ocidental é inaceitável.

O essencial é se perguntar: até que ponto a mulher tem o poder de escolha nessas
sociedades? Essas são sociedades patriarcais, dominadas por um machismo
significativo e, portanto, a real possibilidade de escolha da mulher está muito limitada.

Em época de crise econômica, como proteger as mulheres pobres?

BACHELET: Há uma certa invisibilidade do que acontece às mulheres. Só no ano
passado, a OIT (Organização Internacional do Trabalho) avaliou o impacto específico
para as mulheres nas situações de crise. Todos os fenômenos — mudança climática,
crise alimentar, crise energética... — sempre impactam a mulher de forma
desproporcional.

Os programas de proteção, como o Bolsa Família e o Brasil Sem Miséria, são
fundamentais. Eles são programas que vão além da crise, mas em momentos de
colapso financeiro são ainda mais importantes.

A senhora deixou o governo com alta popularidade e já está na frente nas
pesquisas de opinião do Chile para 2013. Vai se candidatar?

BACHELET: Eu estou me dedicando ao cargo de diretora executiva da ONU Mulher.
Esse é o meu trabalho, e é apaixonante. Eu não tenho uma agenda política para ser
candidata à Presidência do Chile.

Mas a senhora não diz que é preciso mais mulheres no governo? Então?

BACHELET: Precisamos apoiar a liderança das mulheres, jovens. A luta não pode
ficar só em uma geração.

A senhora é a favor da proibição do uso de burca como alguns países
europeus estão adotando?

BACHELET: Respeito as decisões soberanas dos países e dos Parlamentos. Não
quero me intrometer em política daqueles países. A ONU Mulher é a favor da
liberdade de escolha. Proibir não me parece ser o caminho correto. A pergunta que
temos de nos fazer é se ela (a mulher) está tendo liberdade real para escolher.

A senhora foi presa, sua mãe foi presa, e seu pai, morto pela ditadura chilena.
A presidente Dilma foi presa e torturada. Como a América Latina deve olhar
esse passado: perdoar e esquecer ou passar a limpo?

BACHELET: Há níveis diferentes em países que viveram essa tragédia como o Brasil
e o Chile viveram. O Estado tem que buscar verdade, justiça e reparação.
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No âmbito coletivo, só há uma resposta: repassar o passado para aprender as lições
e não mais repetir os erros. No âmbito pessoal, no individual, é difícil dar uma receita.
Há pessoas que passam por momentos de muita dor, muita raiva — inclusive eu
pessoalmente — e não se lembram disso. Eu nunca tive essa necessidade de
vingança. Mas alguém pode sentir isso.

No meu caso pessoal, eu passei momentos de muita dor familiar, mas também, dor
por muitos amigos que desapareceram, que foram executados, exilados. Mas chegou
um momento em que essa dor se transformou em uma força positiva que me leva a
trabalhar para que nunca mais possamos viver isso no Chile.

Para mim, o essencial é o reencontro. Eu não uso a palavra “reconciliação”, porque
ela tem um conteúdo que infere que as pessoas devem se perdoar mutuamente.
Devemos trabalhar para um reencontro de compatriotas, que se viam como inimigos.
É preciso passar a limpo o passado porque o futuro é uma tarefa em comum.
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