AS POLÍTICAS ECONÔMICAS
Todas essas condições se veem
afetadas pelas políticas econômicas
que definem os governos:
endividamento externo exorbitante,
negociações e acordos internacionais
- geralmente secretos ou pouco
transparentes, mas que impactam
diretamente sobre o trabalho, a
economia, a vida da população e das
mulheres em especial.
Novamente agora, volta a ameaça
de assinatura de um acordo de livre
comércio Mercosul – União Europeia,
com graves riscos para nossa região: a
liberalização do comércio e dos capitais
às custas da nossa produção nacional,
da economia regional e de nossos
empregos.
Outro grande momento de 2018 será
a Cúpula dos Presidentes G20 que
acontecerá no fim do ano, em Buenos
Aires - Argentina. Formado por 19
países mais a União Europeia, reúne
2/3 da população mundial e em torno
de 80% da economia e comércio
globais. Porém, apenas representa
os interesses das corporações
transnacionais, dos mercados
financeiros e do capital especulativo.

MULHERES MAIS POBRES?
Ultimamente, o G20 tem falado
de incorporar à sua agenda a
“problemática da mulher e seu
empoderamento econômico”.
Entretanto, o modelo de
desenvolvimento que promove,
baseado na financeirização da
economia, no empreendedorismo,
na competição, e no sucesso
individual, dista muito da real solução
da problemática das mulheres.
Espera-se uma forte reação dos
movimentos sociais que questionam
e denunciam os interesses
antipopulares do G20.
Como já fizemos a finais de 2017
frente à Organização Mundial do
Comércio, as mulheres precisamos nos
informar, participar nas atividades
preparatórias, e contribuir a organizar
na Argentina, um grande Fórum
Feminista de mulheres, negras,
indígenas, trans, travestis, lésbicas,
migrantes, refugiadas, e junto com
nossas irmãs latino-americanas,
enfrentar a agenda dos grandes
interesses transnacionais e a
concentração mundial da riqueza
que o G20 defende.

Se dizemos:
→ que 7 em cada 10 pessoas
pobres no mundo são
mulheres, em particular
mulheres negras, indígenas e
migrantes;
→ que as mulheres não
temos acesso a terra, e
somos proprietárias de
apenas 1% das terras
cultivadas do planeta;
→ que as políticas neoliberais

que retiram do Estado as
tarefas do cuidado (saúde,
educação etc.) fazem com
que elas recaiam sobre
nós, e que por isso não
podemos trabalhar de forma
remunerada o mesmo tempo
que os homens, e que a
situação piora ainda mais nas
famílias com menos recursos;
→ que 19% das mulheres não
têm fontes próprias de renda;

→ que as mulheres
experimentamos a pobreza
de maneira diferente que os
homens: estamos expostas
a violências de todo tipo e
assumimos o maior custo
humano da trata de pessoas;
→ que os abortos
clandestinos (nos países
onde ele é ilegal), matam
majoritariamente as
mulheres pobres.

Isso é a feminização da pobreza. A violência
econômica pode ser agravada em função da
idade, raça, etnia, orientação sexual ou do nível
socioeconômico das mulheres, entre outros fatores.
En el Paro do 8M dizemos:
NÃO! à violência econômica contra as mulheres
Rede de Gênero e Comércio
Equidade de gênero com justiça econômica
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AS MULHERES
PARAMOS O MUNDO!

MARÇO

Na divisão sexual do trabalho, somos as mulheres quem nos
ocupamos majoritariamente dos cuidados do lar, da criação dxs
filhxs e da atenção dxs idosxs e doentes da família. Esse trabalho
não pago e invisibilizado cria riqueza e permite que toda a economia
de um país funcione.

Somos o motor
invisível que
move o mundo

Nós mulheres paramos!
Contra a violência econômica!

No que se refere a
desigualdades e injustiças
de gênero, a violência
econômica é uma das
menos reconhecidas.

A VIOLÊNCIA ECONÔMICA CONTRA AS MULHERES É
UM TIPO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO QUE SE EXERCE
EM TODOS OS ÂMBITOS:
NO ÂMBITO FAMILIAR
→ Quando o homem controla as fontes
de renda familiar e toma as decisões
financeiras.
→ Quando nos nega a possibilidade
de trabalhar fora de casa, ou se o
fazemos, de administrar nossos
próprios ingressos.
→ Quando a divisão sexual das tarefas
ao interior do lar nos sobrecarrega,
dificultando ou impedindo o acesso ao
trabalho remunerado de qualidade.

→ Quando a violência chega ao ponto
em que o homem nos ameaça com
tirar tudo, nos deixar na rua, ou
inclusive nos tirar a guarda dos filhos
porque “não poderemos mantê-los”.
→ Quando a titularidade da casa,
da terra ou outros bens estão
somente no nome do “chefe
de família”.
→ Quando a pensão alimentícia se
descumpre, em caso de separação.

A desigualdade no acesso a fontes de renda
e bens atenta diretamente contra a
autonomia e liberdade das mulheres.

Violência econômica: as mulheres ganhamos
menos do que os homens pelo mesmo
trabalho; estamos mais desempregadas
e temos empregos mais precários e informais.
NO TRABALHO
Este tipo de violência também
se dá no âmbito do trabalho:
As mulheres ganham 78% do salário
que os homens recebem para realizar
o mesmo trabalho, mesmo que,
em geral contemos com maior nível
educacional. Uma situação que,
para as Nações Unidas constitui
“o maior roubo da história”.
Participamos menos das atividades
econômicas: na América Latina a
proporção de mulheres que saímos
para o mercado de trabalho é de 56%.
A dos homens é de 85%.

As mulheres sofremos com a
desocupação em maior proporção que
os homens, e somos as primeiras a
sermos demitidas em épocas recessivas
e de ajuste.
Temos os trabalhos menos
valorizados e mais precários.
De todas as ocupadas na América
Latina, 15.5% está empregada no
serviço doméstico, que geralmente
se remunera com o salário mínimo.
E também a responsabilidade pelo
trabalho doméstico nos impede
ou dificulta o acesso ao mercado
de trabalho em condições de
igualdade com os homens.

NAS FINANÇAS

O sistema financeiro fala que as mulheres
somos sujeitos mais responsáveis e
O que acontece quando as mulheres não
melhores pagadoras. E isso é certo. Seja
podemos enfrentar os gastos cotidianos da porque temos que dar de comer a nossos
casa, pagar a comida de nossos filhos, sua filhos, porque não podemos cair no spc,
educação ou saúde?
ou porque não podemos enfrentar a
vergonha de não pagar, as mulheres nos
O que o sistema nos propõe atualmente
comprometemos com qualquer coisa para
como saída é o endividamento. As
quitar nossas dívidas: trabalhar no que
mulheres somos quem mais pedimos
seja necessário, não em um, senão dois
empréstimos. 60% das pessoas
ou mais trabalhos, recorrer inclusive às
endividadas em todo o mundo são
economias ilegais que manejam o dinheiro
mulheres. Porque somos nós quem
no território, ou vender tudo (nossos bens,
devemos nos virar para chegar até o fim
nossos corpos, órgãos, e até mesmo nosso
do mês. Já não se pedem créditos apenas
ventre ou filhos). E obviamente, contrair
para pequenos negócios, mas para pagar
novas dívidas…
os serviços, o aluguel e a comida do mês.
Os microcréditos, com taxas de juros
É o chamado microcrédito: que chegou
altíssimas, são causa de empobrecimento.
supostamente para acabar com a pobreza Seja no campo ou nas favelas e periferias
e incluir as mulheres na possibilidade
urbanas, o endividamento nos despoja de
dos pequenos negócios ou do consumo,
tudo e nos joga numa trama de violências
mas que tem o efeito contrário.
financeiras. A única inclusão que geram
As mulheres ficamos endividadas
é na lista de endividados, enquanto nos
e mais empobrecidas.
propõem uma saída individual à crise,
destruindo muitas vezes as opções de
economias solidárias ou cooperativas.

Os créditos nos convertem em endividadas
e nos joga numa trama de violências econômicas
e financeiras.

