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Marta Suplicy: com pressão religiosa,
Rio+20 é derrota para mulher
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A senadora Marta Suplicy (PT-SP) criticou nesta quarta-
feira o que classificou de "retrocesso para as mulheres"
no texto final da Rio+20, aprovado ontem pelas
delegações dos 193 países membros da ONU. Ao
acompanhar a plenária dos chefes de Estado nesta tarde,
Marta disse que "para as mulheres é um momento de
grande derrota".

A senadora fez referência a retirada da expressão
"direitos reprodutivos", que se refere à autonomia das
mulheres para decidir quando ter filhos, do texto final
após pressão do Vaticano. Segundo Marta, a exclusão do
termo demonstra que cada vez mais os temas são impostos por setores religiosos da
sociedade. "Retrocedemos no texto da conferência do Cairo de 1994 e em todos os
avanços que conquistamos depois disso".

Marta disse que espera que os chefes de Estado e de governo, reunidos até sexta-feira no
Rio de Janeiro, possam fazer alterações no documento. "Eu acho que dá para mudar.
Espero que o bom senso prevaleça, já que isso pode atrasar todas as conquistas para as
futuras gerações", disse ao ressaltar a importância do respeito aos direitos humanos.

Acompanhada de outros políticos, Marta evitou comentar sobre a desistência da deputada
federal Luiza Erundina (PSB) na chapa do petista Fernando Haddad na disputa pela
prefeitura de São Paulo. "Hoje só falo sobre as discussões da Rio+20", disse a parlamentar.
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