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Mulheres se reúnem para discutir
o direito à cidade, à terra e à moradia digna
numa perspectiva de gênero.

APRESENTAÇÃO

E

ntre os dias 15 a 18 de
março deste ano, mais de
100 mulheres de 20 países
discutiram diversos temas durante a realização da Academia Internacional de Mulheres,
organizada pela Groots
International e pela Huairou
Commission, na cidade do Rio de
Janeiro.
O encontro teve como
objetivo a troca de experiências e

de conhecimentos entre mulheres
de vários países do mundo,
preparando-as para uma participação qualificada e coletiva das
atividades do V Fórum Urbano
Mundial (FUM), realizado entre
os dias 22 e 26 de março também
no Rio de Janeiro. O Fórum
contou com mais de 13 mil
pessoas, tendo como tema “O
direito à cidade: unindo o urbano
dividido”.
A programação da
Academia possibilitou que todas
as mulheres compreendessem a
estrutura, a organização e as
principais questões a serem
debatidas no V Fórum Urbano
Mundial.
Durante a Academia, foi elaborado e apresentado um programa
com todas as atividades que
estavam sendo organizadas e

alguns eventos destinados ao
debate sobre as questões de
gênero. Assim, houve uma
preparação para dar visibilidade
às questões de interesse das
mulheres e de suas organizações e
garantir a sua participação nas
mesas, falando publicamente de
suas questões, contribuindo para
os debates.
Do Espaço Feminista,
estiveram presentes 15 mulheres
de diferentes municípios pernambucanos. Foi uma experiência
fantástica para todas as mulheres e
todas participaram e deram a sua
contribuição.
Este boletim é parte das
atividades do projeto Articulação
das Mulheres Rurais e Urbanas:
criando vínculos e cooperação
para avançar na luta pela igualdade de gênero e de raça no Estado
de Pernambuco. trata-se de uma
iniciativa do Espaço Feminista
apoiada pela Agência Canadense
de Cooperação e Desenvolvimento – CIDA.

