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Declaração dos Mecanismos das Mulheres da América Latina e do Caribe frente ao 58º 
Período de Sessões da Comissão do Status da Mulher (CSW) 

 
 

Cidade do México, México 
7 de fevereiro de 2014 

 
 
Nós, ministras e autoridades de alto nível, responsáveis pelas políticas públicas a favor dos 
direitos humanos e do empoderamento das mulheres e meninas da América Latina e do 
Caribe, nos reunimos na Cidade do México nos dias 6 e 7 de fevereiro de 2014, a convite da 
Secretaria de Relações Exteriores do México e do Instituto Nacional das Mulheres do 
México, e com o apoio da Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o 
Empoderamento das Mulheres (ONU Mulheres), para uma consulta prévia ao 58º Período 
de Sessões da Comissão do Status da Mulher (CSW, pelas siglas em inglês), cujo tema 
central será “Desafios e conquistas na aplicação dos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio para mulheres e meninas”. Reunimo-nos com a finalidade de propiciar um diálogo 
construtivo, identificar problemas comuns e revisar, com uma perspectiva de gênero, os 
resultados, as lições aprendidas e os desafios que supõem alcançar o cumprimento dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), com vistas a formular recomendações 
que orientem as negociações das “Conclusões Acordadas” do 58º Período de Sessões da 
Comissão e que contribuam, dessa maneira, para a formulação de uma nova Agenda de 
Desenvolvimento Pós-2015.  

 

Reafirmamos o nosso compromisso com a aplicação dos instrumentos internacionais de 
proteção e defesa dos direitos humanos das mulheres, entre eles, a Convenção sobre a 
Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW, pelas siglas em 
inglês), o seu Protocolo Facultativo, a Convenção sobre os Direitos da Criança, a Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a Convenção Interamericana para Prevenir, 
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará), assim como 
com as recomendações geradas pelos órgãos encarregados de sua vigilância. De igual 
modo, reafirmamos o nosso compromisso com o quadro internacional e regional dos 
direitos humanos;  
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Insistimos na plena implementação da Declaração e Plataforma de Ação da IV Conferência 
Mundial sobre a Mulher (Pequim, 1995); do Programa de Ação da Conferência 
Internacional sobre População e Desenvolvimento (Cairo, 1994); do Programa de Ação da 
Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação, a Xenofobia e Intolerâncias Correlatas 
(Durban, 2001); da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas 
(2007) e dos acordos alcançados na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável Rio+20 (2012); 

 
Reafirmamos o nosso compromisso quanto ao cumprimento dos acordos alcançados nos 
Consensos das Conferências Regionais sobre as Mulheres da América Latina e do Caribe 
(entre eles, Santo Domingo, 2013), assim como no Consenso de Montevidéu adotado na 
primeira Conferência Regional de População e Desenvolvimento da América Latina e do 
Caribe (2013);  

 
Acolhemos a “Declaração Especial sobre a Promoção da Equidade de Gênero e o 
Empoderamento das Mulheres na nova Agenda de Desenvolvimento Pós-2015” adotada na 
II Cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), celebrada 
em Havana, Cuba, mediante a qual foi acordado, entre outros aspectos, reiterar o interesse 
dos países da CELAC em integrar a perspectiva de gênero como elemento transversal na 
nova Agenda de Desenvolvimento Pós-2015, para empoderar as mulheres e alcançar a 
igualdad de gênero como elementos determinantes para garantir políticas públicas 
inclusivas, com o objetivo de superar a pobreza, reduzir e erradicar a violência e atingir o 
desenvolvimento social e econômico dos nossos povos, eliminando, ainda, os fatores 
históricos e estruturais que perpetuam a discriminação por razões de gênero;  

 

Considerando que o 58º Período de Sessões da CSW é uma oportunidade histórica para 
avaliar as conquistas e identificar os desafios desde a adoção dos ODM para alcançar a 
igualdade substantiva entre homens e mulheres, assim como para fazer contribuições aos 
debates que vêm ocorrendo em nível nacional, regional e global sobre a Agenda de 
Desenvolvimento Pós-2015 e os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS);  

 

Recordando que a CSW desempenha uma função fundamental no acompanhamento, exame 
e avaliação dos avanços alcançados e dos desafios a serem enfrentados na aplicação da 
Plataforma de Ação de Pequim em todos os níveis;  

 

Reconhecendo que a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres são requisitos 
indispensáveis para alcançar um desenvolvimento verdadeiramente sustentável;  
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Considerando os esforços realizados pelos governos da região em dar prioridade ao 
cumprimento dos ODM e ao compromisso de formulação da Agenda de Desarrollo Pós-
2015, como se vê refletido, entre outros, na XXIII Cúpula Ibero-Americana de Chefes de 
Estado e de Governo (Panamá, 2013), na XXIX Assembleia Ordinária do Parlamento Latino-
Americano (Panamá, 2013) e na II Cúpula da CELAC (Havana, 2014);  

Considerando a importante contribuição dos movimentos feministas e de mulheres e das 
organizações da sociedade civil para colocar os interesses, as necessidades e os pontos de 
vista das mulheres nas agendas nacionais, regionais e internacionais; assim como as 
conquistas, desafios e esforços dos mecanismos de gênero para impulsionar políticas 
igualitárias;  

Reconhecendo a importância de contar com vontade política firme, instituições sensíveis a 
gênero, boa governança e políticas econômicas e sociais, inclusivas e plurais, com um 
enfoque de direitos humanos e perspectiva de gênero para o cumprimento dos ODM e a 
implementação de todas as obrigações e compromissos de direitos humanos assumidos 
pelos Estados no quadro da CEDAW, da Convenção de Belém do Pará e da Plataforma de 
Ação da IV Conferência Mundial sobre a Mulher (Pequim, 1995), entre outros;  

Reiterando que o desenvolvimento sustentável, a democracia e a promoção e respeito de 
todos os direitos humanos requerem a plena participação das mulheres em todos os 
âmbitos, o que contribui para a definição, execução e monitoramento das políticas públicas, 
incluindo medidas especiais e ações efetivas a favor da igualdade, da não discriminação e 
da inclusão social;  

 

Comprometemo-nos a promover, seja de maneira coletiva ou no âmbito das 
capacidades nacionais dos países da região, nas deliberações e negociações 
das “Conclusões Acordadas” do 58º Período de Sessões da CSW, as seguintes 
recomendações que fazem parte da visão da América Latina e do Caribe:  

 

Reconhecer o compromisso dos Estados para fortalecer as políticas, os planos e os 
programas de cumprimento dos ODM a partir de uma perspectiva de gênero – em 
harmonia com outras plataformas de desenvolvimento e com o quadro dos direitos 
humanos – e identificar as lições aprendidas ante a elaboração da Agenda de 
Desenvolvimento Pós-2015;  
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Reconhecer que após quase quinze anos da adoção dos ODM – e que embora esta tenha 
sido importante para a redução da pobreza e chave para a comunidade internacional – 
ainda persistem profundas lacunas de desigualdade entre homens e mulheres. Ademais,  
existem vazios em sua formulação com relação a assuntos prioritários para a igualdade de 
gênero; e os indicadores de monitoramento desses objetivos não permitem visualizar 
integralmente a situação na qual se encontram as mulheres e meninas ao longo de suas 
vidas. Por isso, faz-se necessário um enfoque de desenvolvimento e metas que reconheçam 
a integralidade entre os objetivos;  

Promover e garantir a aplicação da perspectiva de gênero e sua intersecção com a raça, a 
etnia, a idade, a classe social, a migração e a condição de portar necessidades especiais em 
todas as políticas públicas e nos quadros legais nacionais, especialmente naqueles de 
ordem econômica e cultural, e a articulação entre poderes do Estado e os atores sociais, 
organizações de mulheres afrodescendentes, indígenas e jovens para garantir a igualdade 
de gênero;  

Qualquer nova geração de metas adotadas na Agenda Pós-2015 deve ser, em primeiro 
lugar, transformativa e capaz de encarar fatores que limitam o desenvolvimento 
sustentável; em segundo lugar, universal, aplicável a todos os países, sem importar seu 
status econômico; e, em terceiro lugar, baseada em direitos humanos, incorporando a 
igualdade, incluída a igualdade de gênero e os direitos e empoderamento das mulheres; 
adicionalmente, deve ser de alto impacto e efetiva quanto ao uso de recursos.  

A nova Agenda Pós-2015 e os ODS devem ser edificados sobre as lições aprendidas, ao 
confrontar diretamente tanto as relações desiguais de poder entre homens e mulheres 
quanto os estereótipos de gênero que impedem o desenvolvimento sustentável e 
discriminam as mulheres e meninas. Devem integrar de maneira plena a transversalização 
de gênero por meio de todos os objetivos e metas que se desenvolvem e encarar as 
múltiplas e inter-relacionadas formas de discriminação; também devem fazer frente ao 
contexto mais amplo para a realização da igualdade de gênero, em áreas tais como o 
impacto das crises econômicas, a violência, os conflitos persistentes, a mudança climática e 
a degradação ambiental; e devem, além do mais, ser pertinentes ao contexto dos pequenos 
Estados insulares em desenvolvimento, assim como aos países de renda média. A nova 
Agenda de Desenvolvimento também deve contemplar a construção de instituições mais 
fortes, de uma governança mais participativa, efetiva e de maior prestação de contas para 
gerar mudanças evidentes para as mulheres e meninas.  
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Fazemos um chamado para a adoção de um objetivo transformador e integral que se centre 
na igualdade substantiva junto com uma incorporação da perspectiva de gênero em todos 
os demais objetivos, metas e indicadores. Este objetivo independente sobre igualdade de 
gênero, direitos e empoderamento das mulheres deve integrar três dimensões críticas:  

1) Garantir uma vida livre de todas as formas de violência e discriminação contra mulheres 
e meninas.  

2) Garantir a igualdade de gênero para promover o desenvolvimento de capacidades e 
distribuição de recursos, no que se refere a:  

A. Meio ambiente, educação, saúde integral, saúde sexual, saúde reprodutiva, direitos 
sexuais e direitos reprodutivos sob o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre 
População e Desenvolvimento (Cairo, 1994) e do Consenso de Montevidéu adotado na I 
Conferência Regional de População e Desenvolvimento da América Latina e do Caribe 
(2013), segundo os quadros legais nacionais existentes.  

B. Acesso à terra, crédito, tecnologias da informação, previdência social, trabalho decente, 
igualdade salarial pela realização de trabalhos de mesmo valor, serviços universais de 
cuidado, com vistas a construir a segurança e a autonomia econômica e social das 
mulheres.  

3. Igualdade de gênero na tomada de decisões em todos os setores, público, privado e no 
âmbito familiar. É necessário intensificar os esforços para garantir a participação 
igualitária das mulheres em todas as esferas, incluídas as dos poderes executivo, legislativo 
e judiciário, nos governos locais, no setor privado, nos meios de comunicação, e no interior 
dos partidos políticos.  

Igualdade, nem mais, nem menos.  

Direitos humanos para todas as mulheres e meninas, nem mais, nem menos.  

Com o propósito de contribuir ao fortalecimento da posição de nossos governos da região 
da América Latina e do Caribe durante o 58º Período de Sessões da CSW, comprometemo-
nos a transmitir esta declaração às nossas respectivas chancelarias.  

Valorizamos a participação dos países presentes da América Latina e do Caribe e da 
sociedade civil, assim como os resultados desta Consulta Regional. Expressamos, ainda, o 
nosso agradecimento ao país anfitrião, México, e à ONU Mulheres pela organização deste 
frutífero encontro.  

 

Adotado na Cidade do México, aos sete dias do mês de fevereiro de dois 

mil e quatorze. 


