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Acessibilidade A A A Fale com o Governo

 Bachelet fala dos avanços da luta das mulheres e é ovacionada
pela plateia
Data: 14/12/2011

 A diretora-executiva da ONU Mulheres, Michelle Bachelet, participou da 3ª
Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, na noite de ontem, e
iniciou sua fala saudando as conferencistas pelo trabalho desenvolvido nestes
quatro dias de intensos debates e reflexões. “A ONU Mulheres está com
vocês e estará sempre”, disse em seu pronunciamento, no qual citou avanços
na luta mundial das mulheres por uma maior participação em todos os
segmentos.

A ex-presidente chilena também destacou a importante conquista nas ações de enfrentamento à violência e
apontou a Lei Maria da Penha como uma das melhores legislações do mundo.

Ao final de sua fala, Bachelet rompeu todos os protocolos do cerimonial e se dirigiu às milhares de mulheres que estavam na
plateia. Ela foi cercada, aplaudida e abraçada longamente.

Pela manhã, a diretora reuniu-se com ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), Iriny Lopes. Elas
trocaram experiências e falaram sobre o combate à desigualdade entre homens e mulheres no mundo.

Na ocasião, a líder chilena parabenizou a ministra pela realização do encontro, que reúne cerca de três mil mulheres. Ela
também elogiou a escolha do tema do evento: “Autonomia e igualdade para as mulheres”, ressaltando que a independência
econômica e financeira feminina é uma preocupação mundial e os assuntos abordados pela Conferência estão na pauta da
ONU Mulheres.

A ministra pediu para a ONU Mulheres auxiliar o Brasil a implementar políticas públicas para as mulheres que ajudem no
combate à pobreza e à miséria. Bachelet afirmou que seria gratificante se o Brasil fosse a primeira nação a erradicar a miséria
e se colocou a disposição do País. “O Brasil por estar crescendo e buscando construir políticas para as mulheres é sempre
um elemento de contribuição na articulação internacional e no trabalho que a ONU Mulheres realiza em todo o mundo”,
afirmou.

Ao final do encontro, Iriny Lopes disse que a presença de Michelle Bachelet no Brasil e na Conferência é muito importante,
em função de que os temas trabalhados aqui são pertinentes no mundo todo. “Essa parceria com a ONU nos permite trocar
informações para articular iniciativas que repercutem no Brasil e fora dele”, finalizou.
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