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“Os ODM apenas poderão ser alcançados se forem realizados progressos
no sentido de garantir o acesso de todos à saúde sexual e reprodutiva e aos
direitos nesta matéria, tal como determinado pela CIPD na Agenda do
Cairo.(…) A Comunidade apoiará a execução integral de estratégias
destinadas a promover a saúde sexual e reprodutiva e os direitos afins, e
conjugará a luta contra o VIH/SIDA com acções de apoio neste domínio”

“Sem acesso à informação sobre saúde reprodutiva, aos serviços e à
liberdade de tomar decisões reprodutivas, não será possível diminuir a
pobreza.”

“ Mais do que uma expressão de solidariedade básica enraizada na simples
partilha da condição humana, os ODM oferecem-nos uma afirmação das
condições mínimas para a estabilidade e para a paz internacional no
contexto da globalização. (…) O combate à pobreza e à exclusão assume-
se, assim, como valor em si mesmo quer como factor de paz e estabilidade.
(…)”

Parágrafo 94 da Declaração conjunta do Conselho e dos representantes dos Governos dos
Estados-Membros reunidos no Conselho do Parlamento Europeu e da Comissão sobre Política

de Desenvolvimento da União Europeia: “O consenso europeu 2006/ C 46 /01”

Poul Nielson, Antigo Comissário para o Desenvolvimento e Ajuda Humanitária e
Director Executivo do Departamento de Cooperação EuropeAid

Uma Visão Estratégica da Cooperação Portuguesa,
Resolução do Conselho de Ministros nº 196/2005

Pobreza é muito mais do que um fenómeno económico. Hoje, é
vista de uma perspectiva mais vasta que inclui muitas
dimensões do desenvolvimento humano:

… e a lista continua.

Pobreza é…

Falta de acesso a cuidados de saúde de qualidade;

Falta de escolhas, oportunidades e dignidade;

Falta de meios para cuidar de uma família;

Escassez de recursos e possibilidades de escolher o número de

filhos e o espaçamento das gravidezes;

A incapacidade de se proteger da violência, discriminação ou

doenças;

Fome;

Discriminação.

(1)
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio

(2)
ODM: 1. Erradicar a pobreza extrema e a fome; 2. Alcançar a educação primária universal; 3. Promover

igualdade de género e capacitar as mulheres; 4. Reduzir a mortalidade infantil; 5. Melhorar a saúde materna; 6.

Combater o VIH/SIDA, a malária e outras doenças; 7. Assegurar a sustentabilidade ambiental; 8. Desenvolver

uma parceria global para o desenvolvimento.

“A pobreza é a privação das capacidades individuais associadas às
liberdades substanciais que permitem a um indivíduo seguir o tipo
de vida que considera mais adequado para si próprio e não
unicamente a escassez dos rendimentos.” (Amartya Sen, Prémio
Nobel da Economia, 1998)

No ano de 2000, 189 governos concordaram em trabalhar no
sentido de diminuir a pobreza humana em todas as suas formas
ao se comprometerem com os Objectivos de Desenvolvimento do
Milénio (ODM) . Desde então, factores tais como a longevidade, o
grau de instrução, a saúde e a capacidade de fazer escolhas sobre
a própria vida têm sido reconhecidos enquanto essenciais para
reduzir a pobreza que afecta mais de mil milhões de pessoas.

Para mudar as
condições de vida de multidões que vive em pobreza, os assuntos
sobre saúde e direitos reprodutivos terão de ser divulgados,
abordados, trabalhados e assumidos social e politicamente pelos
governos e sociedade civil.

A saúde sexual e reprodutiva contribui sobretudo para a saúde das
famílias, das comunidades e das sociedades - os componentes
essenciais das nações económica e socialmente mais desenvol-
vidas. Na verdade,
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Porém, os ODM por si só não são o suficiente.

Os ODM são um meio para atacar o problema da pobreza
humana, e reconhecem a importância da saúde sexual e
reprodutiva enquanto imperativo para diminuir a
pobreza.

Melhorar a SAÚDE sexual e reprodutiva é vital para a
diminuição da pobreza.

três dos oito ODM são objectivos claros e
explícitos de saúde sexual e reprodutiva:

Objectivo 4:

Objectivo 5:

Objectivo 6:

Reduzir a mortalidade infantil;

Melhorar a saúde materna;

Lutar contra o VIH/SIDA, malária e outras

doenças.

Como agir:
Com os ODM como ponto de partida, os governos e organizações
têm de exercer um papel decisivo nesta evolução ao:

Garantir que os serviços de saúde sexual e reprodutiva
estão disponíveis a todas as mulheres,homens e jovens,
especialmente aos grupos vulneráveis e marginalizados
que têm menor acessibilidade a estes serviços;

Assegurar que todos os níveis da sociedade, em especial
os governos promovem e protegem os direitos sexuais e
reprodutivos, especialmente de mulheres e jovens;

Trabalhar em compromisso e parceria com organizações
de sociedade civil em estratégias, planos de acção,
projectos e legislação que ajudem a concretizar estes
objectivos;

Apoiar o reconhecimento do acesso universal à
informação e serviços de Saúde Sexual e Reprodutiva
como condição para reduzir a pobreza global e
promover a igualdade de oportunidades.

“Promoção da igualdade entre homens e mulheres na política
europeia de vizinhança (PEV), nas políticas externa e de
desenvolvimento.

A igualdade entre homens e mulheres é um fim em si mesmo, um direito
humano que contribui para reduzir a pobreza. A UE é um actor
fundamental dos esforços internacionais de desenvolvimento e subscreve
princípios universalmente reconhecidos como a Declaração de
Desenvolvimento do Milénio e a Plataforma de Acção de Pequim. Tem
vindo a reafirmar a igualdade entre homens e mulheres como uma das
cinco principais prioridades da política de desenvolvimento, no âmbito do

Conselho de 22.11.2005).
Na nova estratégia da UE para África COM(2005) 489 a igualdade entre
homens e mulheres figura como elemento central em todas as parcerias e
estratégias de desenvolvimento nacionais. A UE está empenhada na
promoção da igualdade entre homens e mulheres nas relações externas,
designadamente na política europeia de vizinhança. As intervenções
humanitárias da UE atendem especialmente às necessidades específicas
das mulheres.

Em todo o mundo, a UE continuará a fomentar a educação e um ambiente
seguro para raparigas e mulheres, os direitos sexuais e de saúde
reprodutiva, o empoderamento das mulheres, que contribui para o
combate à SIDA/VIH, e a luta contra a mutilação genital feminina. A UE e
os Estados Membros têm de incentivar a participação das mulheres na
economia, na política e na tomada de decisão, na prevenção e resolução
de conflitos, na construção da paz e nos esforços de reconstrução”

Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento (

Ponto 6.2. da Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao

Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões

Bruxelas, 6 de Março de 2006 (10.03)

Roteiro para a igualdade entre homens e mulheres 2006-2010,
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.
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O Caminho para a saúde reprodutiva global: saúde e direitos reprodutivos na agenda
internacional (1968-2003 (2003)
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“O aumento do acesso aos métodos contraceptivos poderá reduzir

significativamente a mortalidade materna apenas por reduzir o número de

vezes que uma mulher engravida…”

Se houvesse um aumento de acesso aos métodos contra-

ceptivos e se as mulheres engravidassem apenas quando o

decidissem, a mortalidade materna reduzir-se-ia em cerca

de 20 a 35%.

Ao melhorar o acesso aos

serviços de aborto seguro, milhares de vidas poderiam ser

salvas.

Para além disso, o aborto inseguro é a causa de
13% da mortalidade materna.

30 a 40% das mortes infantis são o resultado de
poucos cuidados de saúde durante a gravidez e o parto, e as
crianças cujas mães morrem, têm três a dez vezes mais
probabilidade de morrer antes de atingirem os dois anos de idade.

Por exemplo, o nível de educação de uma
mulher determina fortemente o padrão de vida da sua família bem
como a educação, futuro e potenciais oportunidades dos seus
filhos e filhas. As mulheres, principalmente nos países em desen-
volvimento, exercem um papel central na sobrevivência e eco-
nomia da família, tanto como quem sustenta como enquanto
responsáveis pela gestão da vida e recursos da família. Quando as
mulheres, principalmente as que estão em situação de pobreza e
exclusão, não podem trabalhar por incapacidade ou doença, a
sobrevivência da sua própria família está em causa.

Para além disso, em países em desenvolvimento, quando as
adolescentes engravidam, são muitas vezes obrigadas a deixar a
escola, reduzindo, assim, as hipóteses de integrar o mercado de
trabalho e de no futuro contribuir para a economia do agregado
familiar.

reduz as oportunidades das raparigas em quebrar o ciclo
da pobreza. Para garantir que o nível educacional das adoles-
centes melhore, a saúde e a educação sexual e reprodutiva deve
ser uma prioridade nos esforços de diminuição da pobreza e na
promoção da igualdade de oportunidades.

Infectadas ou afectadas pela doença, o estigma associado ao
VIH/SIDA e a falta de apoio social disponível para estas mulheres e
raparigas aumenta a sua susceptibilidade à pobreza e exclusão
social.

Para além dos factores biológicos, muitas mulheres e raparigas
não têm o mesmo poder do que os homens e rapazes no que se
refere às relações sexuais, tornando-as mais vulneráveis do que os
homens e rapazes ao contágio do VIH e outras infecções
sexualmente transmissíveis; falamos por exemplo da negociação
de sexo seguro no contexto de casal.

A saúde da mulher tem impacto directo na saúde física da

sua família.

Existe uma relação directa entre a saúde da mulher, o seu

empoderamento, o nível de educação e as condições de

vida da sua família.

A maternidade adolescente é assim, um factor de

reprodução da pobreza e neste sentido dificulta a inclusão

social,

As mulheres e raparigas têm múltiplas vulnerabilidades ao

VIH / SIDA.

Contudo, quando algum dos membros da família contrai a
doença, todos os cuidados e tarefas tendem a recair nas mulheres
e raparigas.

O estigma e a descriminação relacionados com o VIH/SIDA contri-
buem para as condições de pobreza e a diminuição da qualidade
de vida de todas as pessoas infectadas e afectadas. Para além
disso, a SIDA mata mais pessoas durante os seus anos reprodu-
tivos e produtivos o que tem consequências devastadoras para
famílias, comunidades e economias nacionais, principalmente
nos países menos desenvolvidos.

É um facto que as famílias mais numerosas estão nos extremos das
pirâmides sociais - mas pessoas com menos possibilidades de
escolha e acesso aos cuidados de saúde e educação tendem a ter
mais filhos e tendem a ser mais dependentes da solidariedade e
apoios dos Estados.

Contudo, a solução para reduzir a pobreza não reside em medidas
“demográficas” isoladas pró ou anti-natalistas, em prol do desen-
volvimento e sustentabilidade económica dos países. Em vez
disso, a solução consiste em permitir que mulheres, jovens e casais
façam as suas próprias escolhas sobre fertilidade (concepção e
contracepção) e consiste em dar-lhes os serviços necessários para
decidirem se e quando querem ter filhos, incluindo o acesso a
serviços e cuidados de Saúde Sexual e Reprodutiva que inclui o
Planeamento Familiar.

Hoje, muitas mulheres e casais pobres não têm o adequado acesso
à informação, aos serviços e cuidados de saúde sexual e
reprodutiva.

A prevenção do VIH/SIDA e a promoção da Igualdade

são parte integrante das boas práticas de serviços e

programas de saúde e educação sexual e reprodutiva.

Proteger os direitos e a saúde sexual e reprodutiva ajuda

a diminuir a Pobreza:

Empoderar, autonomizar, dar capacidade de decisão às

mulheres, jovens e casais para protegerem e fazerem

escolhas sobre a sua própria saúde sexual e reprodutiva é

um dos melhores investimentos que os governos podem

realizar para combater a pobreza.

Segundo UNFPA,“Os países em desenvolvimento que têm
investido em saúde e educação, encorajando as mulheres a fazer
as próprias escolhas de fertilidade, têm registado um crescimento
económico mais rápido do que os que não têm investido.”

Quando as mulheres e os casais são capazes de escolher quando e
quantos filhos querem ter, podem assegurar melhor os recursos
suficientes para criar cada criança com saúde e direitos de
cidadania.

O acesso aos recursos de planeamento familiar, incluindo contra-
ceptivos modernos, permite que as mulheres planeiem as suas
gravidezes.
Isto ajuda a garantir que a mãe está física e psicologicamente
preparada para dar à luz e cuidar do seu filho ou filha.

A discriminação de género exerce um papel

importante na vulnerabilidade das mulheres à

pobreza.

as iniciativas para diminuir a pobreza devem

incluir serviços e mecanismos de saúde sexual e

reprodutiva para promover igualdade de direitos e

oportunidades para mulheres e raparigas.

Continuando para além dos ODM:

Todos estes factores dependem da divulgação e fácil acesso aos
serviços e cuidados de saúde sexual e reprodutiva assim como da
garantia de qualidade na informação e apoio que as pessoas
individualmente, os casais e as famílias precisam para tomarem
decisões informadas, livres e responsáveis.

Papéis rígidos de género atribuídos às mulheres limitam o seu
acesso à educação, formação, emprego e recursos. A pressão
social diminui o poder das mulheres tomarem decisões sobre as
suas vidas, incluindo escolhas sobre se e quando querem ter
relações sexuais e com quem e se querem e quando ser mães. Para
além disso, a violência, a discriminação e os abusos, incluindo as
práticas tradicionais nefastas como a mutilação genital feminina
ou os casamentos forçados, são uma realidade comum para
muitas mulheres e raparigas, que afectam dramaticamente a sua
capacidade de serem saudáveis, autónomas e exercerem os seus
direitos humanos e de cidadania.

Sem informação sobre saúde sexual e reprodutiva e serviços tais
como contracepção, IST, incluindo o VIH/SIDA, cuidados pré e
pós-parto e aborto seguro, muitas jovens e mulheres ao nível
mundial não têm uma palavra a dizer sobre o desenrolar das suas
próprias vidas.

A compreensão colectiva de pobreza tem evoluído
multivectorialmente de um vector puramente económico ao
envolvimento de múltiplos aspectos do desenvolvimento
humano. As estratégias para diminuir a pobreza também deverão
evoluir para aproximações holísticas que incluem serviços de
saúde sexual e reprodutiva e protecção de direitos, factores
imperativos para melhorar a vida e quebrar o ciclo de pobreza que
afecta milhões de pessoas.

Deste modo,
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As pessoas não conseguem recolher todos os benefícios destes
esforços a não ser que os governos trabalhem simultaneamente
na defesa e promoção de numa estrutura mais vasta de direitos
e saúde sexual e reprodutiva, num contexto dos direitos funda-
mentais. Especialmente, para a boa consecução do

torna-se essencial que as questões de género, VIH/SIDA e saúde
sexual e reprodutiva sejam consideradas.

Para se compreender verdadeiramente a complexa

, é importante que se reconheça os seguintes factos.

As mulheres representam 70% de 1.2 mil
milhões de pessoas que vivem em pobreza extrema em todo o
mundo devido a diversos factores, incluindo:

Pouco acesso aos cuidados de saúde, educação emprego
e instituições sociais e legais;

Violência e discriminação com base no género;

Morte, morbilidade ou incapacidade relacionada com
gravidez e maternidade;

Vulnerabilidade às infecções sexualmente transmissíveis,
incluindo o VIH/ SIDA;

Responsabilidade de cuidar do agregado familiar em
detrimento dos seus direitos individuais e de cidadania.

A
razão é simples: as mulheres e raparigas vivem gravidezes e
maternidade, que, nos países em desenvolvimento, são as prin-
cipais causas de morte, doença e incapacidade entre mulheres em
idade reprodutiva e a principal causa de morte entre raparigas dos
15 aos 19 anos.

De acordo com UNFPA,

é um benefício directo e inerente aos progra-

mas que melhoram e promovem os direitos e a saúde

sexual e reprodutiva.

relação entre

a pobreza e a estrutura dos direitos e saúde sexual e

reprodutiva

“…enquanto muitos dos outros indicadores de

saúde têm melhorado nos países em desenvolvimento nas últimas

décadas, a mortalidade materna continua a ocupar um lugar elevado.”

Na verdade, a cada minuto que passa morre uma mulher

durante a gravidez e o parto devido ao facto de não ter

recebido os cuidados adequados e o tratamento na hora

certa.

Objectivo 3 - Promover igualdade de género e dar poder

às mulheres

Os governos não conseguem atingir os ODM sem

afectarem recursos à redução da mortalidade

materno-infantil, à luta contra o VIH/SIDA e

melhorar a promoção da igualdade de género.

Objectivo 8 -

Desenvolver uma parceria global para o desenvolvimento,

As mulheres e raparigas são expostas e afectadas pela

pobreza desproporcionalmente e de modos diferentes em

relação aos homens.

As mulheres e raparigas, especialmente aquelas que vivem

em pobreza, são sete vezes mais vulneráveis aos pro-

blemas de saúde sexual reprodutiva do que os homens.


