
MARCHA MUNDIAL DAS MULHERES - Um movimento 
irreversível

NOTA DE IMPRENSA

As delegadas da Marcha Mundial das Mulheres, reunidas em Kigali, Ruanda, 
adoptaram a “Carta Mundial das Mulheres para a Humanidade”, a 10 de 
Dezembro de 2004.

A “Carta Mundial das Mulheres para a Humanidade” propõe-se a construir um 
mundo onde a exploração, a opressão, a intolerância e a exclusão não existam; 
onde a integridade, a diversidade, os direitos e as liberdades de todas e todos 
sejam respeitados. Este Mundo baseia-se na Igualdade, na Liberdade, na 
Solidariedade, na Justiça e na Paz.

A Carta é constituída por 31 afirmações que descrevem os princípios essenciais à 
construção deste mundo e será acompanhada de dois outros textos que facilitam a 
sua compreensão e utilização. Estes documentos explicarão a origem da Carta, 
qual a sua especificidade e quais são as análises e reivindicações da Marcha 
Mundial das Mulheres para eliminar a pobreza e a violência contra as mulheres. 
Estes documentos listarão uma série de condições para realizar o mundo descrito 
na Carta.

A “Carta Mundial das Mulheres para a Humanidade” é o fruto de um longo 
processo de consultas, trocas e debates com grupos de mulheres provenientes de 
mais de sessenta países.

Em 2005, as Mulheres da Marcha Mundial organizarão uma Estafeta Mundial da 
Carta que irá passar por diferentes países de todo o mundo. Durante esta Estafeta, 
elas organizarão acções de sensibilização e informação sobre o conteúdo da Carta 
e interpelarão as suas representantes e os seus representantes, bem como a 
opinião pública. O conteúdo da Carta será igualmente transposto para diferentes 
quadrados de tecido que farão parte da Manta da Solidariedade Mundial, que será 
construída e aumentada à medida que as etapas forem percorridas.

O lançamento mundial da Carta e o início da Estafeta terá lugar a 8 de Março de 
2005 em S. Paulo, Brasil, e durará até 17 de Outubro de 2005, passando por 53 
países. Em cada ponto desta Estafeta as mulheres acrescentarão um quadrado à 
Manta da Solidariedade Mundial. O final do percurso da Carta e da Manta está 
previsto para 17 de Outubro de 2005, em Ouagadougou, Burkina Faso.

A Marcha Mundial das Mulheres é uma rede mundial de acções feministas que 
reúne 5.500 grupos de mulheres de 163 países e territórios. A Marcha Mundial das 
Mulheres luta pela Eliminação da Pobreza e da Violência contra as Mulheres.


