
G1 - Obama exige medidas contra a violência sexual nos EUA - notícias em Mundo

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/01/obama-exige-medidas-contra-a-violencia-sexual-nos-eua.html[27/01/2014 10:42:24]

saiba mais

 Tweetar 11Comente agora

Obama exige medidas contra a
violência sexual nos EUA
Presidente fez apelo pelo fim dos casos de abuso nas Forças Armadas.
Violência cometida nas univerisidades também deve ser combatida.

O presidente Barack Obama fez um apelo
neste sábado (25) para que se acabe de
imediato com os ultrajantes casos de
violência sexual dentro das Forças Armadas
e nos campus universitários.

Calcula-se que uma em cada cinco
mulheres é alvo de abusos sexuais nas
universidades americanas, indicou a Casa
Branca, algo que Obama classificou de alto
"totalmente inaceitável" e uma prioridade de
seu governo.

"O abuso sexual é uma afronta para nossa
decência e humanidade. E é algo que diz respeito a todos nós. A segurança daqueles que
amamos: nossas mães, nossas esposas, nossas filhas, nossos filhos", afirmou Obama em
seu discurso semanal por rádio e internet.

"Vamos continuar combatendo o abuso
sexual em nossas Forças Armadas porque
quando um membro de nosso exército é
atacado pelas próprias pessoas em que ele
ou ela acreditam e com quem trabalham, isso
é uma injustiça que ninguém que se

apresente como voluntário para proteger nosso país deveria sofrer", enfatizou.

Segundo um relatório do Pentágono, em 2012 foram registrados 3.374 casos de abusos
sexuais, 6% a mais que no ano anterior.

Obama afirmou que a criação de um grupo de trabalho da Casa Branca é parte deste
esforço para proteger as jovens mulheres nas universidades, mas destacou que essa é uma
tarefa que cabe a todos os americanos.

"Temos que ensina aos jovens - homens e mulheres - a ser suficientemente corajosos para
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Da France Presse

O presidente dos EUA, Barack Obama, em foto de
17 de janeiro (Foto: AFP)

Obama diz que não tolera agressões
sexuais nas forças armadas dos EUA
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dar um passo à frente e ajudar a acabar com estes delitos. Especialmente temos que
ensinar aos homens a mostrar pelas mulheres o respeito que elas merecem", concluiu.
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