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A
sta edição especial do Correio intitulada 
“Géneros” não inclui um único título 
de artigo que especifique o substantivo 
“homem”. Contudo, o “tema” principal 

da edição é o homem, o macho. Ele está presente 
quando falamos do voo sobre o ninho de injus-
tiças denunciado em Pequim em 1995 aquando 
da “Conferência Mundial sobre as Mulheres” da 
ONU, injustiças essas que ainda continuam. E, 
quando sublinhamos os progressos alcançados no 
plano das leis nacionais e internacionais, da educa-
ção, do recuo da misoginia e das iniquidades contra 
a mulher, ele continua presente. As leis a favor da 
igualdade dos direitos entre géneros não poderiam 
ter sido votadas nos parlamentos do mundo sem o 
apoio dos homens que neles estão em maioria. 

Mulheres e homens – sejam estes partidários da 
igualdade de direitos entre os sexos ou machistas 
– estão intricadamente ligados numa permanente 
dialéctica. Quando um está debaixo das luzes da 
ribalta, o outro está na penumbra, sendo que só é 
possível percepcionar as luzes precisamente porque 
há penumbra. Quando se fala de uma injustiça con-
tra a mulher, da violação da prioridade do exercício 
de cargos políticos importantes, fala-se também dos 
seus autores. Autor ou sujeito, aquele que “cometeu 
a acção”. Enquanto as mulheres conquistam deter-
minadas bastilhas, como altos cargos na comuni-
dade negro-americana, ou as estudantes angariam 
mais sucesso na universidade da Jamaica, observa-
se o aparecimento em paralelo de vários tipos de 
complexos junto dos seus congéneres homens que 
se traduzem por reacções machistas, suicidas ou de 
depreciação de si mesmos. O filme do realizador 
Denis Arcand, “O Declínio do Império Americano”, 
cuja acção se desenrola no Quebeque, ilustra o facto 
de esta perturbação de machos não se circunscrever 
a algumas sociedades em particular. 

O homem está pois presente quando se trata da 
mulher. Elisabeth Badinter, em X/Y, a  Identidade 
Masculina afirma que o macho, ao longo da sua 
vida, proclamará sucessivamente que não é um 

menino da mamã, que não é uma menina ou que 
não é um “mariquinhas”. A autora conclui que “ser 
um homem é dito mais habitualmente no imperati-
vo do que no indicativo... implica um trabalho, um 
esforço que não parece ser exigido à mulher... como 
se a feminilidade fosse natural e a masculinidade 
devesse ser adquirida e devesse pagar-se caro*”. 
Badinter faz suas as palavras de Pierre Bourdieu**: 
“Para elogiar um homem basta dizer-se que é um 
homem.” Antes de concluir que “contrariamente à 
crença patriarcal, as primeiras referências da huma-
nidade não são os homens, mas sim as mulheres. É 
em relação a elas e face a elas que eles se definem... 
Até ao presente”. 

Até ao presente, sim. Porque os homens mudam. 
De facto, encontra-se em gestação uma nova iden-
tidade masculina que procura mais as semelhanças 
com as mulheres do que as dissemelhanças e as 
oposições. É preciso deixar de ignorar a violência 
e o poder das mulheres consideradas como eternas 
“vítimas da opressão masculina, por outro lado, 
carrascos todo-poderosos”*** numa humanidade 
que se diz partida em dois. 

Não combater a misoginia em nome da misandria. 
É uma forma de falar dos homens.

Hegel Goutier
Editor-chefe  

* “L’Un est l’Autre”, Éditions Odile Jacob, 1986, p. 249.

** “La domination masculine”, Actes de la recherche en 
sciences sociales, n.º 84, Setembro, 1990, p. 21.

*** “Fausse route”, Elisabeth Badinter, Éditions Odile 
Jacob, 2003, p. 113.

Géneros. Como falar de homens?
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> As cem flores desde Pequim
 
Ainda em Pequim, registaram-se muitos 
avanços em domínios como a presença das 
mulheres na política. Na tribuna, encontra-
vam-se símbolos como Benazir Bhutto, que 
fez uma leitura do Corão aliando a defesa 
dos valores do Islão e a rejeição dos integris-
mos, e a senadora Hilary Rodham Clinton 
com as suas filípicas contra a delegação de 
conservadores do Senado do seu país. A 
declaração final fora positiva, inscrevendo 
no corpus jurídico internacional princípios 
a que os Estados deviam obedecer. Entre os 
quais, os direitos da mulher de decidir livre-
mente sobre o seu corpo ou a classificação da 
violação como crime, ou, mesmo em caso de 
conflito, como acto de genocídio de que os 
beligerantes mesmo vitoriosos não sairiam 
impunes. Ou ainda a obrigação de facilitar o 
acesso ao crédito para as mulheres.

Os representantes de 184 Estados tinham 
aposto as suas assinaturas no documento 
final apesar de cerca de cinquenta o terem 
feito inscrevendo certas reservas. O Correio, 
então presente em Pequim*, duvidara que 
os compromissos assumidos viessem a ser 
honrados, por causa das reservas.   

> Apesar de tudo, avanços  
significativos

Nos domínios da política, da economia ou 
da educação, os avanços são incontestáveis 
desde Pequim. Basta atentar nos exem-
plos seguintes. A alfabetização registou um 
importante aumento em todo o mundo. Em 
três países em desenvolvimento – Jamaica, 
Nicarágua e Uruguai – a taxa de alfabe-
tismo das mulheres é mesmo superior à 
dos homens. Em quatro outros, entre os 

quais Cuba, as duas taxas são equivalentes. 
As mulheres ocupam 58% dos lugares de 
decisão nas Filipinas. A Tanzânia vem em 
segundo lugar com 49%, seguida de um 
outro país do Grupo ACP, Barbados com 
43%, ocupando os Estados Unidos a 4a 
posição**.
No sector do trabalho, a taxa de mulheres 
activas aumentou sem cessar desde 1989 e 
só desceu na Europa Oriental e Central, no 
Médio Oriente e na África do Norte, onde 
continua inferior à média mundial que é de 
40%***.

> Voando sobre um ninho  
de injustiças

Os avanços são por vezes acompanhados 
de recuos. É o que ocorre com o aumento 
paralelo nos últimos anos da taxa de empre-

Hegel Goutier

Avanços ou recuos.  
Difícil avaliar

Géneros

Revela-se difícil identificar uma tendência clara nos estudos produzidos por instituições e peritos 
sobre a evolução da situação da mulher desde a Conferência Mundial sobre Mulheres da ONU, 
em 1995, em Pequim. No plano público, nos domínios legislativo e laboral, os direitos da mulher 
progrediram praticamente em todo o mundo. O mesmo ocorreu no domínio da educação ou da 
representatividade política. No plano privado, a injustiça sob a forma mais brutal da violência 
física persiste e agravou-se mesmo. Põe-se ainda o problema da fiabilidade dos indicadores de 
avaliação da iniquidade relativamente às mulheres.

Um cartaz eleitoral do antigo líder da oposição do Paquistão, assassinado em 27 
de Dezembro de 2007, duas semanas antes da data marcada para as eleições 
gerais em 2008. © Reporters/AP
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go remunerado e da taxa de desemprego 
das mulheres. Na educação, dois terços dos 
analfabetos continuam a ser mulheres. Isto 
explica-se pelos progressos registados tam-
bém para os homens.
Só cinco países têm uma representação igual 
de homens e mulheres no governo: Espanha, 
Islândia, Suécia, Áustria e Dinamarca. A 
paridade no parlamento só foi alcançada em 
quinze países, nomeadamente no Ruanda, 
o primeiro a nível mundial, e também na 
África do Sul. Três países ACP têm uma 
quota de deputadas de 30%: Botsuana, 
Tanzânia e Eritreia.
No plano privado, as mulheres dedicam quase 
o dobro do tempo dedicado pelos homens 
a tarefas domésticas. Apesar da introdução 
pelos órgãos jurisdicionais nacionais e inter-
nacionais das discriminações e das violências 
contra a mulher como crimes passíveis de san-
ções proporcionadas, a maioria dos violadores 
continua a furtar-se à justiça. A escravatura 
sexual, por exemplo, está em franco aumento, 
inclusive em países da Europa.
A ineficácia da justiça em certos casos pare-
ce criminosa. Uma mulher em cada quatro 
é vítima de violência doméstica grave****. 
São muitas as violações perpetradas por 
homens armados, é uma calamidade no 
Congo ou no Darfur. Em países como o 
México, por exemplo, que dispõe de meios 

policiais e jurídicos, foram encontrados 305 
corpos de mulheres violadas e assassinadas 
e ninguém foi preso*****.

> Para onde pende a balança? 

Aos indicadores que permitem apreciar a 
iniquidade entre homens e mulheres falta 
precisão e as instituições que os utilizam 
consideram-nos como solução de recurso. 
É o que acontece com os mais conhecidos: 
o indicador relativo aos objectivos de desen-
volvimento do milénio (ODM), o indicador 
sexo-específico de desenvolvimento humano 
(ISDH) ou o da participação das mulheres 
(IPF) das Nações Unidas. Estão em curso 
vários trabalhos tendentes a identificar indi-
cadores que reflictam com mais acuidade a 
dimensão do género e calculem com exacti-
dão as variações. Um estudo publicado pelo 
PNUD em 2007, “Gender and Indicators 
– Overview” (Género e indicadores – pano-
rama) considera que é preciso começar por 
“medir a dificuldade de avaliar” a dimensão 
do género ou a emancipação das mulheres, 
por exemplo, que são realidades pouco ade-
quadas à parametrização. Assim, um estudo 
da pobreza das mulheres deveria integrar “a 
escassez de tempo” para quantificar o traba-
lho não remunerado das mulheres.

Por outro lado, os dados fornecidos pelos 
Estados nem sempre são fiáveis. Acresce 
ainda que há situações em que as condi-
ções masculinas se degradaram devido a 
comportamentos de risco ou à negligência 
nos estudos. Uma diminuição da taxa de 
estudantes masculinos nas universidades, 
como na Jamaica e outros países, causa, por 
efeito mecânico, um avanço do indicador 
sexo-específico para a mulher. Mas a quem 
aproveita?

* O Correio, número 154, Novembro/Dezembro 
de 1995.

** PNUD, Relatório de 2006.

*** Relatório de 2006 da Comissão da Condição 
da Mulher das Nações Unidas sobre a promoção 
económica da mulher.

**** Segundo o PNUD, Relatório de 2007.

***** Mouvement Français pour le Planning 
Familial (Movimento Francês para o Planeamento 
Familiar).

Palavras-chave 
Mulheres; Conferência sobre as Mulheres 
da ONU em Pequim; Benazir Bhutto; 
Hillary Rodham Clinton; objectivos de 
desenvolvimento do milénio (ODM); 
indicador sexo-específico do desenvolvi-
mento humano (ISDH); indicador da par-
ticipação das mulheres (IPF) das Nações 
Unidas. 

Abrigo para mulheres vítimas de abuso sexual em Goma, 
RDC, 2009. © UN/Marie Frechon
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E
laborada pela Direcção-Geral do 
Desenvolvimento da CE, em con-
junto com a Direcção-Geral das 
Relações Externas, e com a coopera-

ção dos Estados-Membros da UE, o plano de 
acção visa melhorar a transposição da polí-
tica para a prática, explica Victoria Correa. 
A política de igualdade entre os sexos para 
os países em desenvolvimento está plasmada 
na “comunicação da Comissão ao Conselho 
sobre igualdade de género e empoderamento 
das mulheres no âmbito da cooperação para 
o desenvolvimento”, mas, segundo Victoria 
Correa, o novo plano de acção determina os 
passos concretos que a Comissão Europeia 
e os Estados-Membros da UE devem dar 
quanto aos compromissos nesta matéria para 
assegurar o impacto no terreno. 

Ainda em fase de elaboração quando O Correio 
entrou no prelo, o “plano de acção” apresen-
tará uma abordagem em três vertentes, que 
abrange o reforço do diálogo político e táctico 
com os parceiros do país em desenvolvimento 
sobre questões de género, a sua integração – o 
que significa assegurar que uma perspectiva 
de igualdade entre os sexos é introduzida em 
todas as áreas políticas, programas, estratégias 
e intervenções desde a construção rodoviária 
ao desenvolvimento rural, por exemplo – e 
acções específicas para resolver situações que 
careçam de apoio direccionado. Com base nos 
actuais recursos, instrumentos e mecanismos 
da UE e da CE, o plano de acção apresentará 
uma série de actividades e indicadores de 
desempenho a aplicar em conjunto durante o 
período de 2010 a 2015. 
 
Entre 2000 e 2007 foi adoptada uma abor-
dagem de integração dos projectos em vez 
de uma abordagem específica, mas a comu-
nicação de 2007 sobre igualdade de género 
e empoderamento das mulheres no âmbito 
da cooperação para o desenvolvimento reco-
mendava igualmente a execução de acções 
específicas como complemento da promoção 
da igualdade entre os sexos para atingir os 
resultados almejados e da autonomização das 
mulheres nos países em desenvolvimento.

> Comunicação de 2007
 
A comunicação de 2007 da CE refere os 
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio 
(ver artigo anterior) e vai mesmo mais longe, 
apresentando alguns dos grandes domínios 
não contemplados nos ODM, nomeadamente 
no ODM 3 (promover a igualdade de género 
e o empoderamento das mulheres) e no ODM 
5 (melhorar a saúde materna). Por exemplo, a 
comunicação põe a tónica em certas dimensões 
como a prática de mutilação genital feminina 
(ver artigo separado), a violência associada à 
identidade sexual em todas as suas manifesta-
ções e o tráfico de mulheres.

Daniela Rofi, da Unidade de Apoio à Igualdade 
de Tratamento do Serviço de Cooperação 
(EuropeAid) da CE, explica que esta presta 
assistência para fazer avançar a causa da igual-
dade entre os sexos nos países parceiros através 
do Fundo Europeu de Desenvolvimento e 
dos programas temáticos da CE. O Fundo 
Europeu de Desenvolvimento (FED) assiste 
os países ACP nas reformas estruturais dos 

Prevê-se que seja lançado 
no início de 2010 um plano 
de acção da UE destinado a 
inscrever a igualdade entre 
os sexos no centro da política 
de desenvolvimento da UE, 
envolvendo mais coordenação 
com os 27 Estados-Membros 
da União Europeia, afirma 
Victoria Correa, responsável 
pelas questões de igualdade 
na Direcção-Geral do 
Desenvolvimento e Relações 
com os Estados de África, 
Caraíbas e Pacífico da 
Comissão Europeia (CE).

Novo Plano de 
Acção da UE 
para a igualdade 
e apoio às 
mulheres no 
âmbito da 
cooperação

Debra Percival

Mutilação genital feminina 

Um projecto da Comissão Europeia, co-finan-

ciado pelo Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF), dotado de 4 milhões de 

euros, foi lançado em Dezembro de 2007 

para erradicar as práticas de mutilação geni-

tal feminina. Devido à sensibilidade do assun-

to, na medida em que se trata de uma prática 

tradicional, o projecto baseia-se no desenvol-

vimento de um modelo de convenção social 

que divulgue a questão. Nas comunidades, os 

líderes religiosos falam com clareza contra o 

mito de as práticas estarem associadas à reli-

gião. São contempladas as preocupações dos 

pais e as consequências graves da prática. A 

erradicação das práticas torna-se assim uma 

decisão colectiva da comunidade, sem receio 

de retaliação e isolamento individual. O projec-

to está a ser executado em três Estados ACP: 

Senegal, Sudão e Eritreia.Mulheres na Suazilândia, 2005. © Reporters/AP
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Palavras-chave 
Género; Victoria Correa; Daniela Rofi; 
CEDAW; ODM; mutilação genital feminina; 
Suazilândia; Etiópia.

Levantamento cartográfico 
da igualdade entre os sexos 
em apoio orçamental 

A “Parceria CE/NU sobre a Igualdade entre 

os sexos para o Desenvolvimento e a Paz” foi 

fruto da Conferência de 2005 co-organizada 

pela CE com o Fundo de Desenvolvimento das 

Nações Unidas para as Mulheres (UNIFEM), 

onde foi discutida a reorientação da ajuda para 

novas modalidades como o apoio orçamen-

tal. O projecto centra-se em 12 países-piloto: 

Camarões, República Democrática do Congo 

(RDC), Etiópia, Gana, Indonésia, Nepal, Pa-

puásia Nova Guiné, Quirguistão, Ucrânia, Hon-

duras, Nicarágua e Suriname. Todos os resul-

tados estão disponíveis na página web (www.

gendermatters.eu). A parceria permitiu reforçar 

a capacidade e o conhecimento para tornar a 

ajuda mais sensível para as questões de géne-

ro e contribuir para implementar as melhores 

práticas de igualdade entre os sexos em todos 

os programas da CE.

Para mais informações, consulte:  

www.gendermatters.eu

Suazilândia – promoção dos 
direitos das mulheres 

A Suazilândia ratificou, em Março de 2004, a 

Convenção das Nações Unidas sobre a Elimi-

nação de todas as Formas de Discriminação 

da Mulher (CEDAW). Um programa com uma 

duração de 42 meses, co-financiado pela CE 

e pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), destina-se a habi-

litar as organizações governamentais e não 

governamentais a reforçar as suas capaci-

dades enquanto intervenientes estatais para 

levarem a efeito as reformas legislativas e po-

líticas exigidas pela CEDAW. Contribui para a 

consciencialização e a sensibilização e presta 

assistência técnica aos políticos, à sociedade 

civil e às autoridades tradicionais. Inclui a veri-

ficação da legislação para sensibilizar para as 

questões de género e o cumprimento da CE-

DAW, o apoio aos legisladores para assegurar 

o respeito da CEDAW e o desenvolvimento de 

um programa nacional de promoção da igual-

dade entre os sexos.

sectores da educação, saúde e justiça para os 
tornar acessíveis a todos, homens, mulheres e 
crianças. O FED também é instrumental para 
reforçar a capacidade nacional de conceber 
e implementar políticas de igualdade entre 
homens e mulheres. Ao abrigo dos programas 
temáticos, especialmente do programa “Investir 

nos recursos humanos” de 2007-2013, que 
inclui um pilar relativo à “saúde reprodutiva e 
sexual e direitos conexos” e à “igualdade entre 
os sexos e os direitos das mulheres”, a CE apoia 
as organizações da sociedade civil activas nes-
tes domínios. A CE também coopera com as 
Nações Unidas (ver mais adiante).

She is a hero, acrílico sobre tela, Rini 
Hartman, 2008. Este quadro faz parte do 
projecto, “8 Visions of Hope”, dedicado 
aos oito objectivos de desenvolvimento do 
milénio das Nações Unidas. Sítios Web: 
http://8visionsofhope.ning.com/ and http://
www.rinihartman.nl/

Etiópia: explorando o potencial 
das mulheres
Espera-se que seja lançado na Etiópia, 

na Primavera de 2010, um projecto deno-

minado “autonomização das mulheres e 

igualdade entre os sexos através do reforço 

das capacidades institucionais e da cultu-

ra empresarial” dotado de um orçamento 

de 3,64 milhões de euros ao abrigo do 10° 

Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED). 

A desigualdade entre os sexos é uma das 

causas profundas da pobreza. Para reduzir 

para metade a pobreza extrema até 2015, 

a Etiópia tem de explorar plenamente o po-

tencial dos homens e das mulheres. O pro-

grama apoiará o plano de acção nacional do 

Governo etíope para a igualdade entre os 

sexos, por um lado, reforçando as capaci-

dades institucionais e, por outro, equipando 

as mulheres com competências no domínio 

do espírito empresarial para aumentar os 

seus meios de subsistência. Os grupos-alvo 

seleccionados são homens e mulheres que 

trabalham no Gabinete da Condição Fe-

minina, para a componente de reforço das 

capacidades, e mulheres que trabalham no 

sector informal, nomeadamente as que sa-

bem ler e escrever e vivem em meio urbano, 

para a componente da autonomização das 

mulheres (esta componente será implemen-

tada em certas zonas do país). 
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H
abordagem da comunidade do 
desenvolvimento quanto à autono-
mização das mulheres tem evoluído 
desde os anos setenta do século pas-

sado quando 1975 foi proclamado pelas Nações 
Unidas o Ano Internacional das Mulheres e a 
Década das Nações Unidas para as Mulheres 
(1976-85) assistiu ao aumento do número de 
ministras e à adopção de políticas por orga-
nismos públicos e não públicos tendentes à 
participação das mulheres no desenvolvimento, 
embora o sucesso desses projectos tenha sido 
limitado, na medida em que não incluíam as 
questões do direito à terra e do acesso aos mer-
cados, ao crédito e à informação.
A meio da década de 1970 emergiu um movi-

mento para uma abordagem mais estratégica 
da autonomização das mulheres, que envolvia 
uma alteração legislativa. Os 30 artigos da 
Convenção para a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra as Mulheres 
(CEDAW), aprovada pela Assembleia-Geral 
das Nações Unidas em 1979 radicavam nos 
princípios da igualdade, da não discrimi-
nação e da responsabilidade do Estado. As 
obrigações assumidas pelos Estados parte 
na CEDAW são vinculativas embora sejam 
admitidas reservas (significando não cum-
primento) com relação a artigos específi-
cos. Presentemente, cento e oitenta e cinco 
Estados são partes na Convenção.
A Plataforma de Acção de Pequim, adop-

tada na sequência da Quarta Conferência 
das Nações Unidas sobre as Mulheres em 
1995, confirmou a passagem de projectos 
sob a égide da participação das mulheres 
no desenvolvimento para a integração das 
políticas de autonomização das mulheres. 
Destacou as disparidades em que era neces-
sário que os governos signatários do plano 
interviessem desde a desigualdade de acesso 
aos cuidados de saúde e serviços afins até aos 
efeitos dos conflitos armados nas mulheres. 

> “Melhores práticas”
 
Mas como disse a Presidente da Libéria, Ellen 
Johnson-Sirleaf, nas Jornadas Europeias do 

Concretização das boas intenções
Um corpus legislativo internacional reconhece a igualdade dos sexos como um direito funda-
mental e universal na erradicação da pobreza – embora a sua implementação tenha frequente-
mente deixado muito a desejar no que se refere à consecução dos objectivos, nomeadamente o 
objectivo de desenvolvimento do milénio de melhorar a saúde materna  (ODM 5). O progresso 
depende frequentemente dos responsáveis políticos como é o caso da Ministra da Cooperação 
para o Desenvolvimento Internacional do Governo sueco, Gunilla Carlsson, que inscreveu a par-
ticipação das mulheres nas conversações sobre paz e segurança no programa da Presidência 
sueca da UE. A Presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, também mostra o caminho a seguir 
ao organizar a Cimeira Internacional das Mulheres, em Março de 2009, em Monróvia.
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Desenvolvimento em Estocolmo, na Suécia, 
os planos nacionais pós-Pequim “ficaram 
aquém das expectativas”. Em Estocolmo, ape-
lou à análise das “melhores práticas”. Disse à 
conferência que tinha nomeado mulheres 
para pastas ministeriais estratégicas, como a 
justiça e as finanças (baluartes masculinos), 
e colocado a criança do sexo feminino no 
centro da sua estratégia que incluía a pro-
mulgação de uma lei que criminaliza a vio-
lação sexual para eliminar a violência contra 
as mulheres que era frequente quando se 
tornara Chefe de Estado, posteriormente ao 
conflito na Libéria, em 2006.
O avanço tem sido lento na realização de 
alguns dos objectivos de desenvolvimento do 
milénio (ODM) – subscritos pelos governos 
na viragem do século – relativos às mulheres, 
frisa o Relatório das Nações Unidas de 2009 
sobre os Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio, nomeadamente o ODM 5 – melho-
rar a saúde materna. A taxa de mortalidade 
materna por 100.000 nados vivos praticamen-
te não sofreu alteração na África subsariana, 
baixando de apenas 920, em 1990, para 900, 
em 2005, e para metade de todas as mortes 
maternas (265.000) que ocorrem anualmente 
na África subsariana, diz o relatório. Também 

é escasso o avanço no ODM 3 – promover 
a igualdade de género e o empoderamento 
das mulheres – que significava eliminar a 
disparidade entre sexos no ensino primário e 
secundário e em todos os níveis de ensino até 
2015. “Nas regiões em desenvolvimento, 95 
alunas foram matriculadas na escola primária 
por cada 100 alunos em 2007, em comparação 
com 91 em 1999. No entanto, o objectivo de 
eliminar a disparidade entre sexos no ensino 
primário e secundário até 2005 não foi alcan-
çado. Para que a oportunidade não se perca de 
novo em 2015, é necessário sentido de urgên-
cia e empenho”, diz o relatório.
O mesmo relatório apresenta números mais 
favoráveis para a representação feminina 
nos parlamentos nacionais (unicamerais ou 

câmaras baixas) que, na África subsariana, 
ascendem a 18 por cento, comparados com 
9 por cento em 2000, e, na América Latina 
e Caraíbas, a 22 por cento, a média regional 
mais elevada registada. “A África subsariana 
continua a caminhar a passos largos, com 
o Ruanda na posição dianteira: fez história 
em Setembro de 2008 quando uma maioria 
de mulheres (56 por cento) foi eleita para 
a sua câmara baixa, reza o relatório. Mas 
nove câmaras – principalmente nas ilhas do 
Pacífico e nos Estados do Golfo da Arábia 
– não têm deputadas. O relatório também 
afirma que a crise financeira mundial de 
2008 criou novos obstáculos ao emprego 
feminino. D.P.

H
odos os 11 Representantes Especiais 
da UE (Negócios Estrangeiros) são 
homens, menos de 10 por cento dos 
negociadores de paz são mulhe-

res e nos cerca de 300 acordos de paz só 10 
fazem referência à violência sexual. Estas 
estatísticas foram facultadas por Margot 
Wallström, Comissária Europeia responsável 
pelas Relações Institucionais e Estratégia de 
Comunicação durante as Jornadas Europeias 
do Desenvolvimento, realizadas em Estocolmo, 
Suécia, de 22 a 24 de Outubro.
O Governo sueco chama a atenção para o facto 
de os governos estarem a aplicar de forma 
insuficiente a resolução 1325 das Nações 
Unidas, aprovada em 2000, sobre o problema 
das repercussões da guerra sobre as mulheres 
e sobre o seu contributo para a resolução dos 
conflitos e a obtenção de uma paz duradoura. 
A Suécia dispõe de uma plataforma de acção 
e ambiciona que os outros Estados-Membros 
da UE sigam os seus passos (apenas 8 dos 27 

Estados-Membros têm actualmente platafor-
mas similares).
O Relatório Europeu sobre o Desenvolvimento 
intitulado “Overcoming Fragility in Africa” 
(Ultrapassar a fragilidade em África) refere 
expressamente o caso do uso indiscriminado 
da violação como arma de guerra na República 
Democrática do Congo. Entre 1998 e 2003, 
registaram-se 51.000 casos de violação nas 
províncias do Kivu do Sul e Kalemie.
A Presidência sueca da UE prevê a inclusão de 
uma percentagem mais elevada de mulheres 
nas operações internacionais de manutenção 
da paz e segurança e o reforço da protecção de 
mulheres e adolescentes em situações de con-
flito, bem como a garantia de que as mulheres 
participem plenamente e em condições de 
igualdade com os homens a todos os níveis 
nos mecanismos e instituições de prevenção 
de conflitos. Todos os representantes da UE 
devem estar cientes da resolução 1325, afirma 
Gunilla Carlsson. As visitas a zonas de confli-

to devem incluir encontros com organizações 
femininas nacionais e locais. O Governo sueco 
sugere que os fundos de cooperação para o 
desenvolvimento sejam usados para reforçar 
a participação das mulheres em situações de 
pós-conflito e que as mulheres beneficiem de 
empréstimos, créditos e outros serviços finan-
ceiros para educação e formação profissional 
em situações de pós-conflito.

Paz e segurança – uma questão feminina

T

< Campo de refugiados, cuja construção por refugiados 
sudaneses no Chade implicou a desarborização da área. As 
mulheres têm de percorrer grandes distâncias em busca de 
lenha, o que agrava o risco de serem atacadas, 2009. © Reporters

> Ellen Johnson-Sirleaf, Presidente da Libéria, nas Jornadas 
Europeias do Desevolvimento (JED) Estocolmo, Suécia, 22 de 
Outubro de 2009.  © Reporters/Scanpix

Gunilla Carlsson, Ministra da Cooperação para o 
Desenvolvimento Internacional do Governo sueco, 
nas JED, Estocolmo, 2009. © Hegel Goutier
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Mulheres em cargos de direcção... Eduquem  
uma mulher e estarão a educar uma nação 

Palavras-chave
Dra. Attaliah Molokomme; Universidade 
do Botsuana; igualdade entre sexos.
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As mulheres Batswana têm 
hoje um nível mais elevado de 
habilitações académicas do que 
aquele que tinham quando a 
nação do Botsuana obteve a 
independência do Reino Unido 
em 1966. O Dr. Maude Dikobe, 
Presidente do Comité da Política 
de Género na Faculdade de 
Ciências Sociais Humanas, 
Universidade do Botsuana, diz 
que há ainda algum caminho 
a percorrer para se chegar à 
igualdade entre sexos nos car-
gos de direcção.

A frica
Maude Dikobe

“A razão sexual ao longo dos últimos seis 

anos tem-se mantido estável em cerca 

de1:1. Em média, matricularam-se mais 

mulheres na universidade. Houve um 

maior número de inscrições de estudantes 

do sexo masculino do que do sexo femini-

no nas Faculdades de Engenharia, Tecno-

logia e Ciências no último ano. Na Faculda-

de de Ciências Humanas matricularam-se 

mais estudantes do sexo feminino do que 

do sexo masculino. A inscrição de estu-

dantes do sexo masculino tem vindo a di-

minuir de 7,886 (2003/2004); uma descida 

de 3,5 por cento, ao passo que a inscrição 

de estudantes do sexo feminino observou 

um aumento de 12 por cento de 2003/2004 

para 2006/07. A inscrição de estudantes 

de ambos os sexos observou uma descida 

de 8,7 e14,0 por cento de 2006/2007 para 

2008/09.” Relatório Anual da Universi-

dade do Botsuana 2009 (21).

K
al como na maior parte das culturas 
africanas, tradicionalmente sempre 
se acreditou que os rapazes deviam 
ter a oportunidade de frequentar 

o ensino superior ao passo que as raparigas 
estavam destinadas a não irem mais além 
do ensino primário. Aos rapazes era dada 
prioridade no acesso à educação enquanto 
que as raparigas eram preparadas para o 
casamento. 
Hoje, o Botsuana tem uma percentagem supe-
rior de mulheres no ensino superior (ver 
caixa). O Botsuana nesse aspecto é único 
entre muitos países africanos. Em termos de 
ensino superior, a diferença entre homens e 
mulheres inscritos é cada vez menor. A ins-
crição de estudantes de ambos os sexos podia 
levar a acreditar que, uma vez formados, 
esses estudantes teriam igualdade de opor-
tunidades quando entrassem no mercado de 
trabalho. Mas não é isso que sucede, sobre-
tudo se olharmos para os quadros superiores 
da Universidade do Botsuana. A ausência de 
mulheres nos cargos de direcção levanta uma 
série de questões. Os cargos de Reitor, Vice-
Reitor e dos dois Vice-Reitores suplentes são 
todos ocupados por homens à excepção do 
cargo de Vice-reitor Suplente responsável pelo 
apoio aos estudantes. Se olharmos agora para 
a secção académica, 93 por cento dos profes-
sores são do sexo masculino e cerca de sete por 
cento são do sexo feminino. 

No seu trabalho “Auditoria de Género 
na Universidade do Botsuana: o caso da 
Faculdade de Ciências Sociais Humanas”, 
Rosaline Nhlekisana refere que a maior parte 
dos cargos são ocupados por homens devido 
à “cultura patriarcal” da instituição, que não 
é exclusiva da universidade e mantém-se bas-
tante arraigada em algumas das organizações 
exteriores à instituição académica, onde a 
entidade patronal depara-se constantemente 
com o desafio de provar que, talvez “o melhor 
homem para o lugar seja uma mulher”. 
O progresso no caminho da igualdade entre 
sexos em posições tradicionalmente atribuídas 
aos homens tem sido lento embora as mulhe-
res Batswana estejam a abrir caminho nesse 
sentido, como é disso exemplo ilustrativo a 
nomeação da Dra. Attaliah Molokomme como 
procuradora geral. O Exército do Botsuana 
começa agora também a aceitar mulheres.
Mas os passos enormes que têm sido dados 

pelas mulheres em carreiras tradicionalmen-
te reservadas aos homens não são bem vistos 
por alguns homens. Alguns detractores jul-
gam que as mulheres Batswana têm oportu-
nidades suficientes e já não precisam de polí-
ticas de acção afirmativas. Existem portanto 
muitas reacções adversas com a necessidade 
de cercear os esforços das mulheres na sua 
luta pela igualdade se se tornarem demasiado 
poderosas e expulsarem os homens das suas 
posições privilegiadas. O acesso à educa-
ção é uma coisa; a igualdade entre sexos é 
outra completamente diferente. Precisamos 
de medidas para conseguirmos uma maior 
igualdade ao nível dos quadros de gestão, dos 
quadros de direcção, do Parlamento, etc. Isto 
exige uma mudança de mentalidades.

T
Universidade de Botsuana. © Flickr.com
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Maridos 
comprometidos  
com a saúde das  
suas mulheres 

No Níger, em várias localidades, os maridos conduzem acções de sensibilização para induzir 
à mudança de comportamentos a fim de melhorar a saúde das mulheres e das crianças. São 
as associações femininas que estão na origem destas campanhas.

H
á uma década, os homens demons-
travam uma grande hostilidade em 
relação a qualquer questão rela-
cionada com a saúde reprodutiva. 

Continua a haver muitos que impedem até 
as suas mulheres de frequentar os centros de 
saúde familiar. “Nas minhas conversas, chamo 
a atenção dos meus amigos sobre os benefícios 
da consulta pré e pós-natal”, explica Abdoulaye, 
comerciante em Niamei, bastante sensibilizado 
pela questão da saúde materna e infantil. 
 
A maior parte das vezes, as sessões de sen-
sibilização fazem-se na praça pública ou por 
ocasião das cerimónias festivas. Este traba-
lho, realizado pelos homens, dá bons resulta-
dos. “As mulheres vão cada vez mais aos cen-
tros de saúde. Ao mínimo alerta relacionado 
com a sua saúde, apresentam-se no centro de 
saúde mais próximo”, testemunha Aichatou, 
uma parteira em Niamei. “O resultado é 
ainda mais impressionante em muitas aldeias 
onde são os próprios maridos que conduzem 
as suas mulheres às consultas. Algo que era 

impensável, há pouquíssimos anos atrás”, 
acrescenta uma outra parteira.

> O tabu é quebrado
Sem complexos, os maridos autorizam as 
suas mulheres a utilizar métodos anticoncep-
cionais. “Tudo isso deve-se à emancipação 
da mulher nigerina. As nossas associações 
fizeram um grande trabalho. É verdade que 
demorou bastante tempo, mas a luta com-
pensou”, diz com satisfação uma militante 
defensora dos direitos da mulher. 
As mentalidades evoluíram em relação à con-
tracepção. Anteriormente, quer na cidade 
quer no campo, a oposição à contracepção era 
grande. “O meu marido proibiu-me de uti-
lizar qualquer medicamento para espaçar os 
nascimentos. No entanto, durante esse tempo 
todo, utilizei-os às escondidas. Mas hoje, é em 
conjunto que tomamos a decisão de utilizar 
a pílula”, conta uma mãe de 33 anos com 
quatro filhos a cargo. As mulheres como ela, 
que utilizam contraceptivos às escondidas dos 
seus maridos, eram imensas. Mas hoje muitas 

delas fazem-no com o consentimento dos seus  
maridos sensibilizados sobre a questão.
“No passado achava que essas ideias eram  
muito ocidentais. Mas desde que frequento 
o círculo de homens que aceitaram mudar 
o comportamento perante as suas mulheres 
no que concerne as questões de planeamento 
familiar, tenho outra visão. Discuto com a 
minha mulher questões relacionadas com 
a reprodução”, confessa um homem de 47 
anos, electricista. 
Os meios de comunicação social contribu-
íram bastante ao lado das associações de 
mulheres para conseguirem que os homens 
aceitassem o discurso sobre a mudança de 
comportamentos em matéria de reprodução. 
No entanto esta experiência conheceu uma 
grande resistência por parte dos “mara-
bouts”. 
Mas com a evolução das coisas, estes últimos 
introduziram a questão nas suas orações. 
Depois o discurso evoluiu muito. “É a limi-
tação dos nascimentos que é interdita no 
Islão, mas não o espaçamento.”

Souleymane Saddi Maâzou     
   

África
  

H

© Reporters/LAIF



A necessidade 
de um 
movimento 
social capaz 
de questionar 
as políticas

Marie-Martine Buckens

F
oi no dia a seguir à conferência mun-
dial sobre as mulheres, realizada no 
México em 1975 que a maior parte 
dos países africanos começaram a 

tomar medidas no sentido de se garantir a 
igualdade dos géneros. Há uma excepção: 
o Ruanda que, desde 1965, implementou 
um primeiro mecanismo, mas ainda sem 
grande conteúdo, explica Fatou Sarr num 
relatório elaborado em 2008. Não impede: 
o Ministério do Género e da Promoção 
da Mulher (Migeprofe) criado em 1999 no 
Ruanda é um modelo do género, na medida, 
acrescenta a socióloga, em que a sua missão 
foi claramente formulada, a saber: promover 
a igualdade e a equidade dos géneros no 
processo de desenvolvimento e conduzir à 
passagem de uma abordagem vertical para 
uma abordagem transversal. 

O que não acontece em países como a 
República Democrática do Congo 
(RDC), o Senegal, o Gabão ou o Togo. 
“Frequentemente”, explica, “os países con-
tentaram-se em geral em implementar planos 
de acção com programas ecléticos e pontuais 
obedecendo a preocupações ditadas pelos 
parceiros de desenvolvimento”.

Desde a 4ª conferência mundial sobre mulhe-
res realizada em Pequim, em 1995, a figura do 

“Conselho Nacional da Mulher” foi adoptada 
na maior parte dos países. Órgão consultivo 
do governo, as suas actividades resumem-se 
frequentemente à organização de eventos 
especiais. Outra novidade: os “Pontos Focais 
de Género”. Infelizmente, acrescenta a soci-
óloga, frequentemente não têm competência, 
não dispõem de conhecimentos técnicos e 
sobretudo não têm qualquer influência uma 
vez que não ocupam uma posição estratégica 
(à excepção do Ruanda). A isso junta-se a 
escassez de financiamentos por parte dos 
ministérios responsáveis por essa matéria 
(frequentemente menos de 1% do orçamento 
nacional, como é o caso do Togo onde essa 
percentagem representa 0,29% do orçamen-
to, na RDC 0,04% e 0,2% no Senegal).

Que medidas tomar? Segundo Fatou Sarr, as 
medidas deviam concentrar-se sobre os che-
fes de Estado – “em África, a estrutura social 
é ainda muito hierarquizada” – a fim que 
estes aumentem sensivelmente o orçamento 
para a questão da igualdade dos géneros, um 
orçamento que permita a consolidação de um 
movimento capaz de questionar as políticas.

Os mecanismos implementa-
dos em África para a igual-
dade de género necessitam 
urgentemente de ser con-
solidados, considera Fatou 
Sarr. Esta socióloga e direc-
tora do Laboratório Género 
e Investigações Científicas 
(Laboratoire Genre et 
Recherches Scientifiques) na 
Universidade Cheikh Anta 
Dop de Dakar, e consultora 
internacional, propõe pis-
tas de acções. Essas medi-
das passam pelo apoio aos 
movimentos sociais.

Palavras-Chave 
Fatou Sarr; igualdade de géneros; África; 
Parlamento.

Avanços positivos, apesar de tudo  

“Apesar das frustrações, já se conseguiram 

algumas conquistas”, reconhece Fatou Sarr. 

É de citar o projecto de assistência às jovens 

mães que no Gabão permitiu a construção de 

11 creches e assume as despesas de forma-

ção das jovens mães com vista à sua reinser-

ção profissional. No plano político, os cinco 

países citados pela socióloga já apresentam 

uma taxa de representação das mulheres  

 

 

nos seus Parlamentos bastante significativa 

(números de 2006 ou 2007): 11% no Togo, 

16,7% no Gabão, 22% no Senegal, 8,4% na 

RDC e… 48,8% no Ruanda, uma taxa pra-

ticamente inigualável em todo o mundo. No 

Canadá, um dos “melhores alunos” do mun-

do ocidental, a representação das mulheres 

no Parlamento é de 21,3%, contra 18,2% em 

França, 16,8% nos Estados-Unidos e apenas 

9,4% no Japão.

10
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Novas deputadas ao Parlamento do Ruanda prestam 
juramento na cerimónia de abertura da Assembleia 
Nacional, em 10 de Outubro de 2003, perante o 
Presidente do Ruanda, Paul Kagame. © AFP
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Lutando contra a Mutilação 
Genital Feminina

“A circuncisão feminina tem profundos efeitos 
psicológicos e causa complicações físicas 

eventualmente fatais”. © Reporters/LAIF

G
lgumas das mulheres que traba-
lham com a NAFGEM elas pró-
prias passaram por esse processo 
quando eram novas. O organismo 

difunde informações e denuncia casos pro-
curando alterar os comportamentos perante 
alguns costumes profundamente enraizados. 
A educação, de acordo com a NAFGEM, 
é essencial na luta contra a MGF. Muitas 
mulheres vivem em zonas rurais muito afas-
tadas e têm dificuldades em denunciar a 
situação. 

O pequeno escritório da NAFGEM no ter-
ceiro andar de uma rua secundária em 
Moshi é o epicentro de um movimento 
responsável por uma mudança positiva na 
região do Kilimanjaro. Mas entre os Masai, 
diz Renju-Urasa, a prática da MGT insiste 
em manter-se. “Os Masai não concebem a 
ideia de alguém não ser circuncidado. É uma 
obrigação! E as mulheres… sem formação, 
aceitam”, acrescenta.

Logo à saída de Chekimaji, uma aldeia 
aninhada no sopé do Monte Kilimanjaro, 
uma mãe e filha da tribo Kamba mantêm-
se firmes. O pai da rapariga, um profes-

sor, faleceu recentemente e agora o seu tio 
assumiu o controlo da família. Exige que a 
sua mãe seja sua concubina. Ela recusa-se. 
Furioso, o tio diz que deixará de pagar os 
estudos de Pascalini na escola secundária em 
Dar-es-Salaam. O tio quer casar a rapariga; 
circuncidada. A circuncisão acarreta graves 
problemas psicológicos e potenciais com-
plicações físicas que podem pôr em risco a 
vida da pessoa submetida a essa prática. De 
acordo com a NAFGEM, algumas rapari-
gas podem posteriormente desenvolver um 
crescimento anormal prejudicando o normal 
funcionamento das funções corporais. O 
processo de mutilação mais comum envolve 
simplesmente cortar parte ou todo o clítoris. 
O Plano Nacional de Acção contra a MGF 
da Tanzânia (2001-2005) tenta resolver a 
questão mas até à data com sucesso limitado. 
O Código Penal de 1930 foi promulgado 
para criminalizar a prática da MGF mas a 
natureza passiva dos meios de aplicação da 
lei desculpam a prática.

A mãe denunciou as intenções do tio às auto-
ridades mas não obteve qualquer resposta. 
A sua filha ameaçou depois suicidar-se para 
não ter que passar pelo processo. Receosa 

Bassilla Renju-Urasa, coordenadora executiva da Rede de Mulheres da Tanzânia contra a Mutilação 
Genital Feminina (NAFGEM, de “Tanzania’s Network of Women Against Female Genital Mutilation”) diz 
que apesar de a Tanzânia ter proibido a Mutilação Genital Feminina (MGF) também conhecida por cir-
cuncisão feminina, em 1998, a prática ainda continua. “Existimos porque a lei não é aplicada”, afirma. 

A
pela vida da sua filha e incapaz de confiar 
nas autoridades locais, a mãe enviou alguém 
da aldeia à NAFGEM. 

No dia seguinte encontrei a mãe e a filha 
debaixo da sombra esparsa de uma árvore. 
Pascalini, permaneceu, quase todo o tempo 
em silêncio enquanto a sua mãe falava em 
seu nome. “A minha vida odeia este inferno”, 
diz ela. Tem sete filhos, quatros dos quais 
são raparigas. A família sente-se abandonada 
e é desprezada por todos na aldeia, acres-
centa. E continua, dizendo: “A maior parte 
virou-nos as costas.” Uma carta anónima 
foi deixada à porta de sua casa. Eram feitas 
ameaças contra a sua filha, diz. De volta 
a Moshi, Renju-Urasa é informada que a 
rapariga em questão enfrenta a ameaça da 
MGF e apercebe-se que o seu medo é real. É 
necessário que se faça uma investigação séria 
mas apenas por aqueles que compreendem 
a intimidade da região do Kilimanjaro: por 
alguém da NAFGEM.

* Jornalista estabelecido em Bruxelas.
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> Do despedimento para um negó 
> cio florescente – a história de  
> Jennifer Williams
Jennifer Williams, 42 anos de idade, foi for-
çada a tornar-se empreendedora depois de 
ter sido despedida de uma empresa de distri-
buição de géneros alimentícios na Jamaica, 
onde trabalhou durante seis anos como ven-
dedora. Nunca olhou para trás. Com algum 
encorajamento e sem muito dinheiro, abriu 
a sua própria empresa de design de moda, 

Akira Lyn, orientada sobretudo para a roupa 
de banho e desportiva feita em croché. “Eu 
costumava fazer doilies (panos de croché)”, 
diz justificando o seu interesse já antigo 
pela costura. “Fazer isso já não representa-
va nenhum desafio. Comecei então depois 
a criar e a juntar coisas e ficavam bem.” 
Williams, que trabalha em casa, conseguiu 
uma maior visibilidade através da sua asso-
ciação com o grupo Jamaica Fashion and 
Apparel Cluster group, criado pelo Centro 
de Desenvolvimento Empresarial da Jamaica 
(CDEJ), uma agência governamental que 

presta serviços de apoio técnico e comercial 
a pequenas empresas. As suas peças foram 
expostas a nível nacional na Casa de Flava, 
uma casa de moda estabelecida na Jamaica, 
e a nível internacional quando fez parte de 
uma delegação em Bruxelas, ano passado.

Fez parte também de uma equipa de desig-
ners locais que preparou um guarda-roupa 
de 30 peças para o concurso “Miss Mundo 
Jamaica” no ano passado. “Fico sempre 
contente e animada quando vejo alguém 
a usar peças minhas”, disse brilhando de 

C araíbas

Victoria Burbridge*

“É só ligar o motor e conduzir”
Duas empresárias jamaicanas da indústria da moda contam como tempos difíceis alimentaram 
uma ambição maior.

Supermodelo jamaicana. © Reporters
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orgulho por fazer parte desse grupo de desig-
ners seleccionados. “Quando vejo o meu 
trabalho no jornal ou numa sessão de foto-
grafias, sinto-me bem.” William diz, no 
entanto, que é necessário enfrentar desa-
fios para manter o negócio rentável, espe-
cialmente em termos de comercialização. 
“As pessoas vêem o seu trabalho e gostam 
dele mas podem dizer que é muito caro.” 

> Recessão económica
 
Gerir uma pequena empresa na actual reces-
são económica pode ser complicado, sobre-
tudo para obter capital inicial, mas aprendeu 
através de uma infância difícil a olhar para 
as oportunidades nas situações difíceis. “A 
recessão prepara-nos para coisas melhores. 
Usa-se cada situação má como um trampo-
lim e eu estou habituada à recessão”, afirma. 

Crescer em Bull Bay, uma comunidade pobre 
na paróquia de St Thomas, não foi nenhum 
obstáculo para os seus grandes sonhos para 
a empresa. “Espero ver-me por aí, a viajar 
para a China, África… o mundo inteiro”, diz 
sorrindo. Eventualmente desejará que a sua 
neta, Akira, em honra de quem baptizou a 

sua empresa, dê continuidade ao seu negócio. 
“Estou a tentar cimentar o caminho para que 
ela não precise de passar por aquilo que eu 
passei enquanto crescia”, diz ela lutando con-
tra as lágrimas ao lembrar-se do que deve ter 
sido uma infância difícil. Apesar de ser árduo 
conseguir que as empresas progridam nestes 
tempos difíceis na economia, William acre-
dita que é bom correr riscos. O seu conselho 
para outros aspirantes a empreendedores? “É 
só ligar o motor e conduzir”, diz ela, “tem de 
ser um lutador, não pode desistir”. Se ficas-
se sem nada, apenas com alguns “trocos”, 
disse que usaria o que tivesse para comprar 
material para criar uma das suas peças. “Não 
tenham medo de tentar a sorte”, diz ela.

 
> Aspirante a proprietária de  
> fábrica – Simone Garden    
Simone Garden, uma mãe de três filhos, com 
36 anos, aspira um dia abrir uma fábrica de 
costura onde possa dar emprego a várias pes-
soas na criação de roupas desportivas feitas de 
algodão esmagado e utilizando a técnica “tie 
and dye” (amarrar e tingir). Para já, Garden 
está a construir um nicho de mercado para si 
na florescente indústria da moda na Jamaica. 
É proprietária de uma pequena butique de 
moda em Spanish Town, St. Catherine, onde 
vende as suas peças de vestuário. Garden, que 
abriu as portas da sua butique há apenas três 
anos, diz que costura desde os oito anos de 
idade. “Comecei a costurar para amigos – sem 
receber nada, apenas costurava porque adoro 
a costura. Adoro ver pessoas com as minhas 

peças”, diz, contando a primeira vez que cor-
tou uma peça de material à mão livre. Sem 
formação, Garden diz que aprendeu a sua arte 
com a sua mãe que era costureira, cuja mãe 
também era costureira e o pai alfaiate.

“Cresci a ver a minha mãe, a minha avó e o 
meu avô ocupados com o seu pequeno negó-
cio!”, diz ela. “Não me agrada a ideia de tra-
balhar para outros; adoro trabalhar por conta 
própria.” Apesar de ter concluído o ensino 
secundário, diz que estava motivada para 
abrir a sua própria empresa. Teve ajuda da sua 
mãe na compra de uma máquina de costura 
mas à medida que o negócio foi crescendo 
decidiu arrendar uma loja numa das plazas 
situadas fora da Spanish Town, capital de St. 
Catherine, a maior paróquia da Jamaica.

 
> Designs únicos  
Diz que o negócio na plaza tem estado para-
do, sobretudo desde a recessão económica 
mas encontrou formas de dar a volta indo 
ao encontro dos clientes. “Esforço-me muito 
para ser criativa. Por isso, mesmo que eles 
(clientes) não queiram comprar são forçados 
a fazê-lo quando olham para os designs. Os 
designs são fora do vulgar e têm um acaba-
mento único.” Garden diz que a maior parte 
dos seus clientes são pessoas da indústria do 
entretenimento – sobretudo aqueles que usam 
vestuário de Dancehall. No entanto produz 
para um mercado diverso incluindo roupa 
casual, do tipo resort e de criança. Apesar 
dos desafios, é o amor que sente pelo seu tra-
balho que a faz continuar. Gostaria de abrir 
uma fábrica onde pudesse criar postos de 
trabalhos para outras pessoas. “Gostaria de 
um dia ter alguns bons trabalhadores dedica-
dos a ajudarem-me a criar os meus designs”, 
diz em relação aos seus planos para o futuro. 
Garden também conseguiu visibilidade local 
quando participou na Semana de Moda das 
Caraíbas, um festival de moda popular das 
Caraíbas organizado todos os anos na Jamaica 
onde são exibidas peças de vários designers  
caribenhos. Entretanto, o seu trabalho tam-
bém brilhou além-mar quando lhe pediram 
que criasse uma das peças para o guarda-
roupa do concurso “Miss Mundo Jamaica” 
do ano passado. 

* Jornalista jamaicana.

Palavras-chave 
Jennifer Williams; Simone Garden; 
Jamaica; Centro de Desenvolvimento 
Empresarial da Jamaica; Semana da 
Moda das Caraíbas.

    
Caraíbas

  

Não me agrada a ideia 
de trabalhar para outros; 
adoro trabalhar por conta 

própria

Jennifer Williams expõe os seus trabalhos, 2009. © Victoria Burbridge
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L
ste programa beneficiou 22 países 
ACP* e desenrolou-se de Janeiro 
de 2003 a Outubro de 2008. A CE 
lançou-o para compensar as conse-

quências dramáticas para os países pobres 
da queda dos recursos financeiros depois 
da supressão pelo Presidente Bush da con-
tribuição americana para os programas 
internacionais de planificação familiar. O 
FNUAP calculou, em 2002, que se o finan-
ciamento americano tivesse sido mantido, 
teria permitido prevenir 2 milhões de gra-
videzes não desejadas e consequentemente 
800.000 abortos, bem como mais de 77.000 
mortes de bebés e crianças.

O programa conjunto CE/ACP/FIPF/
FNUAP permitiu que mais de 1,6 milhões 
de pessoas beneficiassem de serviços no 
domínio da saúde sexual e reprodutiva e 
formou milhares de profissionais, ajudando 
ao mesmo tempo os governos ACP a elabo-
rarem e a aplicarem políticas neste sector.

No Ruanda, por exemplo, sessões de sensi-
bilização para a prevenção do VIH/SIDA e 
para a planificação familiar reuniram mais 
de 150.000 pessoas; cerca de 10.000 jovens 
fizeram um teste de despistagem voluntária 
do VIH; 1500 pessoas seropositivas benefi-
ciaram de caixas mútuas de saúde que lhes 
permitiram tratar-se e foi dada formação a 
uma centena de educadores pares; cerca de 
40.000 habitantes beneficiaram de serviços 
de planificação familiar e de maternidade 
com menor risco. O representante da FIPF 

no Ruanda lembrou, aliás, a aprovação por 
Kigali de uma lei que pune os autores de 
violação com 25 anos de prisão ou mesmo 
com prisão perpétua no caso de transmissão 
de doenças mortais. 

É preciso notar, no entanto, que a comuni-
dade internacional ainda está muito longe 
do 5.º Objectivo de Desenvolvimento do 
Milénio das Nações Unidas, que visa redu-
zir em três quartos a mortalidade maternal 
entre 1990 e 2015. Essa mortalidade estará 
a diminuir apenas 1% por ano e de todos 
os ODM o 5.º objectivo é sem dúvida o que 
está mais longe da realização. 

Os participantes na Conferência insistiram 
por isso na absoluta necessidade de reforçar 
as capacidades dos profissionais de saúde 
nos países ACP e de incentivar os governos 
a fazerem da saúde reprodutiva uma das 
prioridades dos seus documentos estratégi-
cos de redução da pobreza. Os Ministérios 
da Saúde, no futuro, devem ter uma palavra 
a dizer na elaboração destes documentos. 
Por seu lado, os doadores, apesar da crise 
financeira, devem empenhar-se mais em 
acelerar o acesso universal à saúde repro-
dutiva e em realizar a etapa intermédia de 
2010, que visa que em cada ano sejam assis-
tidos por pessoal médico qualificado mais 
35 milhões de nascimentos. A UE investirá 
86 milhões de euros daqui até 2015, com 
um esforço especial para implicar a socie-
dade civil dos países ACP e ajudar as jovens 
mais vulneráveis e marginalizadas, que são 

as mais atingidas pelas situações de gravidez 
não desejada. 

Por seu lado, a decisão do Presidente 
Obama, confirmada pelo representante dos 
EUA na conferência, de recomeçar as con-
tribuições americanas para o Fundo das 
Nações Unidas para a População e para a 
Federação Internacional para a Planificação 
Familiar foi acolhida com alívio.

* Financiamento: 32 milhões de euros. Países: 
Burquina Faso, Etiópia, Guiné-Bissau, Guiné 
Equatorial, Gana, Jamaica, Níger, Ruanda, 
Suriname, Tanzânia, Congo, República 
Dominicana, Lesoto, Madagáscar, Mauritânia, 
Nigéria, Serra Leoa, Sudão, Tuvalu e Zâmbia.

E

A cp

Acelerar a 
luta contra a 
mortalidade 
maternal
Um workshop internacional 
organizado por iniciativa 
da Comissão Europeia 
e do Secretariado do 
Grupo ACP, em 14 e 15 
de Outubro, fez o ponto 
da situação no que se 
refere ao Programa de 
saúde sexual e reprodutiva 
financiado pela UE e 
implementado pelo Fundo 
das Nações Unidas para a 
População (FNUAP) e pela 
Federação Internacional 
para a Planificação 
Familiar (FIPF). 

Anne-Marie Mouradian

Palavras-chave 
Programa de saúde sexual e reprodutiva; 
VIH; ACP; CE; FNUAP; FIPF.

Depois de a administração Bush ter negado os 34 milhões de dólares 
dos Estados Unidos destinados a financiar o FNUP (Fundo das Nações 

Unidas para a População) em 2003, a organização das NU lançou a 
campanha “34 milhões de amigos” pedindo-lhes que doassem pelo 

menos um dólar.  © Reporters



S
téphanie Mbanzendore, na qualidade 
de membro da diáspora e de presidente 
da BWPD, organização vocacionada 
para as questões da diáspora nos Países 

Baixos, é uma voz autorizada para as suas 
companheiras. É inegável o papel que as 
mulheres da diáspora têm desempenhado 
no desenvolvimento do continente, declara, 
“sobretudo nas áreas da cooperação intelec-
tual, da transferência de tecnologia, da edu-
cação e cuidados de saúde e da luta pela paz 
e pelo desenvolvimento em África”.

Na UE e em África, abrem-se oportunidades 
às mulheres no contacto com os decisores e 
na manifestação dos seus pontos de vista em 
conferências e seminários. Estes incluem os 
seminários da BWPD sobre a promoção da 
concórdia, sobre o apoio à juventude e o desen-
volvimento, e sobre a prevenção da sida.

Mas as oportunidades trazem desafios. “As 
mesmas mulheres que procuram influenciar 
não são levadas a sério quando se trata de 
implementar projectos nos seus países”, 
afirma. O acesso aos fundos da UE para 
alguns projectos liderados pela diáspora 
pode revelar-se “extremamente difícil” e 
“mais complicado do que na cooperação 
bilateral”, acrescenta.

> Presença global, impacto local
Porque vive no estrangeiro, a diáspora corre 
o risco de estar dissociada das realida-
des no terreno. É neste contexto que as 
organizações da diáspora podem desempe-
nhar um papel importante, diz Stéphanie 
Mbanzendore, restabelecendo o elo perdido 
entre as partes interessadas nos países afri-
canos e o resto do mundo. 

Mediante “relações de cooperação com 
organizações no terreno”, as organizações 

da diáspora africana são sempre mantidas 
informadas, diz. Isto é essencial para a 
BWPD que está a implementar vários pro-
jectos liderados pela diáspora no Burundi, 
incluindo o de “harmonia social”, que esta-
beleceu “comissões de paz” para a resolução 
de conflitos nas comunidades locais e orga-
nizou visitas locais a antigos refugiados. Na 
província burundiana de Kirundo, orga-
nizaram e participaram em campanhas de 
apoio incentivando as mulheres a votar e 
a candidatarem-se, ofereceram moinhos a 
grupos de mulheres e formaram professores 
locais. O fruto dos seus esforços traduz-
se num centro polivalente na cidade de 
Kirundo com auditório para conferências, 
biblioteca e cinema que serve de ponto de 
reunião para os habitantes das províncias a 
Norte do Burundi.

A BWDP é apenas um dos muitos exemplos 
de organizações lideradas pela diáspora 
feminina que contribuem para as comuni-
dades locais. Como poderá a cooperação 
para o desenvolvimento assegurar a existên-
cia futura de muitos outros exemplos?

“Gostaríamos que os conhecimentos dos 
emigrantes fossem levados a sério e cabal-
mente aproveitados”, declara Stéphanie 
Mbanzendore. “Gostaríamos que os doa-
dores de fundos e os decisores nos con-
sultassem porque muitas das doações são 
mal encaminhadas. Por isso, a ajuda para 
o desenvolvimento ainda não conseguiu 
melhorar as condições de vida em África, 
verificando-se o efeito contrário.”

No meio da complexa arquitectura da ajuda 
internacional ao desenvolvimento, são por vezes 
os pequenos projectos liderados pela diáspora 
que obtêm o impacto mais forte, mais visível 
e mais directo nas vidas dos cidadãos mais 
pobres, segundo Stéphanie Mbanzendore.

Esse é o motivo por que os actuais siste-
mas de enquadramento financeiro “precisam 
urgentemente de serem revistos, adaptando 
os projectos à realidade em que se inserem 
se as instituições financeiras querem de facto 
melhorar as vidas dos africanos”, acrescenta.

Para mais informações, consulte:  
www.burundesevrouwenvoorvrede.nl  
(em neerlandês).

Os membros da diáspora africana são cada vez mais reconhecidos como importantes 
intervenientes no desenvolvimento, proporcionando remessas, investimento directo estrangeiro, 
transferências de tecnologia e conhecimento e fazendo contribuições políticas positivas nos países 
de origem. As mulheres africanas na diáspora começam a destacar-se. Mas, como faz notar 
Stéphanie Mbanzendore, presidente da BWPD (Burundian Women for Peace and Development), 
são necessárias políticas mais bem direccionadas

Explorar o papel das mulheres 
africanas na diáspora

Okechukwu Romano Umelo

 S
Palavras-chave 
Stéphanie Mbanzendore; mulheres africanas; 
diáspora; Burundi; Burundian Women for 
Peace and Development.
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O 
estudo da arte africana tradicio-
nal mostra como esta diferença 
afecta a produção artística das 
sociedades. O Museu Dapper* 

acolheu recentemente duas exposições sobre 
este mesmo tema: Women in the Art of 
Africa (Outubro de 2008 - Julho de 2009) e 
The Art of Being a Man – África, Oceania 
(15 de Outubro de 2009 - 11 de Julho 
de 2010). Coleccionador de arte, Fabrizio 
Corsi, juntou também exposições educacio-
nais sobre o tópico. 

Além de serem figuras chave nas sociedades 
africanas, as mulheres desempenham um 
papel importante nas lendas culturais. O 
homem transporta isso para as suas repre-
sentações da mulher na arte; o homem tem 
controlo sobre a religião e tem o poder de 
criar imagens relacionadas (estátuas e más-
caras). Os atributos sexuais são exagerados, 
indicando a inclinação natural para a pro-
criação dos ancestrais de uma comunidade. 
Um exemplo disso encontra-se nas extraor-
dinárias máscaras de corpo de madeira. A 
barriga de uma mulher grávida é celebrada 
por vários grupos étnicos como os Baulé, os 
Ioruba e os Makonde. Quando um ser huma-
no não reproduz, todo o ciclo de vida da sua 
existência torna-se fútil, e por essa razão a 
infertilidade é considerada uma das piores 
desgraças possíveis. 

Um tema comum na grande diversidade de 
formas e tradições artísticas no continente 
africano é a celebração dos vários ciclos e 
estádios de vida. O papel da mulher como 
esposa e mãe é o aspecto mais exaltado, 
assim como elementos de beleza e sensua-
lidade tais como sacrifício ritual, cortes de 

cabelos sofisticados, pregas de gordura no 
pescoço, bocas pequenas, etc. A relação entre 
os casais é também reverenciada, sendo a 
mulher retratada frequentemente como o 
oposto do homem.

No entanto, deve-se ter em devida conside-
ração a arte criada pelas mulheres, ainda que 
confinada às chamadas “artes aplicadas”, 
infelizmente caracterizadas como uma forma 
de arte menos importante pelos críticos de 
arte do século dezoito. As mulheres criam 
arte sobretudo nas seguintes áreas: pintura 
de paredes interiores e exteriores; recipientes 
de terracota; pirogravuras em cabaças e pin-
tura de tecidos. 

Em qualquer dos casos, o trabalho é exe-
cutado em conjunto com homens ou em 
parceria com outras mulheres. Mesmo neste 
campo, expressa-se o espírito de cooperação 
que caracteriza as mulheres africanas, com 
propensão a criarem relações humanas har-
moniosas em todas as manifestações de vida. 
A arte da mulher, identificável pela utilização 
de formas geométricas e lineares, é também 
importante em termos da sua influência na 
educação dos jovens e na linguagem visual do 
grupo étnico a que pertencem.

Enquanto o homem usa materiais duros 
como a madeira, pedra, marfim e metal, 
e a sua arte por excelência é a escultura, a 
mulher decora os espaços comuns da aldeia 
e a casa. Trata-se assim de uma forma de 
arte pública, que se serve exclusivamente 
de materiais macios e fluidos, como a terra, 
pigmentos, água e fibras de plantas.

* O Museu Dapper situa-se em Paris (França). 
Sítio da Internet: www.dapper.com

Nos estudos de género, o termo género é utilizado para se referir à 
construção, representação e motivação comportamental cultural e social 
que está na origem dos estatutos do homem e da mulher. As igualdades 
e diferenças entre os géneros ultrapassam largamente a questão do 
sexo. São construídas e afectadas por diferentes aspectos das vidas 
culturais das populações. É necessário uma maior consciência por parte 
das mulheres sobre a natureza cultural desta diferença tanto para o seu 
futuro pessoal como para o desenvolvimento das sociedades. 

A diferença de géneros  
na Arte Africana

A rte
Sandra Federici

Palavras-chave 
Género; África; arte; mulher; Museu 
Dapper; papel da mulher; diferença.

O
Máscara de ventre. Madeira, pérolas e pigmentos, altura: 

58 cm, Musée Dapper, Paris, Inv. n° 0717. 
©  Musée Dapper/fotografia de Hughes Dubois

Estatueta dege dyinge representando o «par primordial». Madeira, 
metal e pigmentos, altura: 66 cm, Musée Dapper, Paris, 

Inv. n° 2617.© Musée Dapper/fotografia de Hughes Dubois



ÁFRICA – CARAÍBAS – PACÍFICO
e UNIÃO EUROPEIA 

C A R A Í B A S
Antígua e Barbuda Baamas Barbados Belize Cuba Domínica Granada Guiana Haiti 
Jamaica República Dominicana São Cristóvão e Nevis Santa Lucía São Vicente e 
Granadinas Suriname Trindade e Tobago

PA C Í F I C O
Cook (Ilhas) Fiji Kiribati Marshall (Ilhas) Micronésia (Estados Federados da) 
Nauru Niue Palau Papuásia-Nova Guiné Salomão (Ilhas) Samoa Timor Leste Tonga 
Tuvalu Vanuatu

Á F R I C A
África do Sul Angola Benim Botsuana Burquina Faso Burundi Cabo Verde Camarões 
Chade Comores Congo (República Democrática) Congo (Brazzaville) Costa do 
Marfim Djibouti Eritreia Etiopía Gabão Gâmbia Gana Guiné Guiné-Bissau Guiné 
Equatorial Lesoto Libéria Madagáscar Malawi Mali Mauritânia Maurícia (Ilha) 
Moçambique Namíbia Níger Nigéria Quénia República Centro-Africana Ruanda São 
Tomé e Príncipe Senegal Seicheles Serra Leoa Somália Suazilândia Sudão Tanzânia 
Togo Uganda Zâmbia Zimbabué

U N I Ã O  E U R O P E I A
Alemanha Áustria Bélgica Bulgária Chipre Dinamarca Eslováquia Eslovénia Espanha 
Estónia Finlândia França Grécia Hungria Irlanda Itália Letónia Lituânia Luxemburgo 
Malta Países Baixos Polónia Portugal Reino Unido República Checa Roménia Suécia 

As listas dos países publicadas pelo Correio não prejulgam o estatuto dos mesmos e dos seus territórios, actualmente ou no futuro. O Correio utiliza mapas de inúmeras fontes.
O seu uso não implica o reconhecimento de nenhuma fronteira em particular e tampouco prejudica o estatuto do Estado ou território.
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