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Bachelet pede maior participação das mulheres
em processos de paz

25/9/2012 19:58,  Por Vermelho

A titular da agência ONU-Mulheres, Michelle Bachelet, demandou nesta
terça-feira (25) uma maior participação das mulheres nos processos de
construção da paz e um reparo justo para as vítimas das agressões sofridas
durante os conflitos.

A impunidade dos responsáveis por violência sexual durante os conflitos
constitui mais uma norma que uma exceção, advertiu Bachelet, ao falar em
uma reunião paralela aos debates da Assembleia Geral.

O encontro de alto nível tratou sobre as violações e crimes baseados em
questões de gênero cometidos dentro dos conflitos armados e a garantia de
justiça para as sobreviventes.

A experiência das mulheres durante e após essas disputas segue sendo de
violência e insegurança, afirmou a ex-presidenta chilena ao demandar ações
urgentes para combater a atual situação.

Nesse sentido, destacou que as mulheres sofrem violência sexual,
deslocações forçadas e violações de seus direitos que duram ainda após
atingir um acordo de paz depois de concluída a crise.

Também pediu reparações que permitam às vítimas a recuperação de suas
perdas, aliviar a pobreza e promover um empoderamento a longo prazo
para devir um membro pleno e igual dentro da sociedade.

Também instou a expandir a participação delas nos processos de construção
da paz e de recuperação, o qual impedirá que as novas leis e acordos
consolidem as condições existentes dantes e durante o conflito.

“Temos que respaldar às organizações femininas na defesa dos direitos das
mulheres e seu empoderamento político e econômico e por uma justiça
transformadora”, apontou Bachelet.

Fonte: Prensa Latina 
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