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Prefácio

Em outubro de 2014, a Suécia se tornou
o primeiro país do mundo a lançar uma
política externa feminista. Ao adotar
essa medida, integramos
sistematicamente uma perspectiva de
gênero em toda a nossa agenda de
política externa.
A finalidade deste manual é constituir
um recurso no trabalho internacional
para a igualdade de gênero e o pleno
gozo dos direitos humanos de todas as
mulheres e meninas. O manual traz
uma seleção de métodos e experiências
que podem servir de exemplo e
inspiração para trabalhos futuros no
Serviço de Relações Exteriores da
Suécia e em outras áreas da
administração pública e da sociedade
em geral. O manual também descreve
os primeiros anos da adoção da política
externa feminista, respondendo ao
considerável interesse nacional e
também internacional nessa política.
A política externa feminista da Suécia
começa e termina com a realidade. Com
base em fatos e estatísticas sobre o
cotidiano de meninas e mulheres, a
política tem como objetivo gerar
resultados que façam a diferença na vida
das pessoas. Caso contrário, perderá sua
relevância.
O trabalho da política externa feminista
é organizado em torno de três “R”:
direitos (rights), representação
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(representation) e recursos (resources).
Essa é a estrutura que adotamos ao
analisar as condições nos contextos em
que trabalhamos. O que dizem as
estatísticas sobre as diferenças entre
mulheres e homens, meninas e
meninos? Eles têm os mesmos direitos à
educação, ao trabalho, ao casamento, ao
divórcio e à herança? As mulheres estão
representadas onde as decisões que as
afetam são tomadas: nos parlamentos,
nos conselhos e nos sistemas jurídicos?
A igualdade de gênero é levada em
consideração quando os recursos são
destinados nos orçamentos do governo
federal ou nos projetos de assistência ao
desenvolvimento?
A política alcançou resultados
expressivos. Estabelecemos uma rede de
mediadoras ativas em todo o mundo.
Defendemos temas relacionados à
mulher, paz e segurança no âmbito do
Conselho de Segurança da ONU.
Fizemos campanha pela saúde e direitos
sexuais e reprodutivos de mulheres e
meninas, e também pela ampliação do
acesso a parteiras; aumentamos a
representação da mulher em processos
de paz e sistemas jurídicos e na maior
enciclopédia on-line do mundo, a
Wikipedia.
Nosso trabalho baseia-se na premissa de
que a igualdade de gênero não é apenas
uma questão da mulher, mas beneficia a
todos. Pesquisas mostram que as

sociedades com igualdade de gênero
desfrutam de saúde melhor, crescimento
econômico mais forte e mais segurança.
Também demonstra que a igualdade de
gênero contribui para a paz, e que quando
a mulher participa de processos de paz a
probabilidade de paz duradoura aumenta.
Este manual apresenta atividades
realizadas por milhares de pessoas em
todo o mundo. É evidente que inclui
apenas uma seleção de atividades
executadas e em andamento, sobretudo
porque os métodos são constantemente
refinados com base em novos
conhecimentos e análises.

Peter Eriksson

Ministro da Cooperação
Internacional para o
Desenvolvimento

Ann Linde

Ao adotar uma política externa
feminista, o governo feminista da
Suécia deu outro passo no sentido da
concretização de sua visão de um
mundo com igualdade de gênero. Ao
compartilhar conhecimentos e
experiências, podemos todos contribuir
para acelerar a igualdade de gênero no
nível global. A mudança é possível.

Ministra das Relações
Exteriores

Anna Hallberg

Ministra do Comércio
Exterior, responsável pelos
Assuntos Nórdicos
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A Suécia é o primeiro país do mundo a
adotar uma política externa feminista.
A política foi lançada em 2014 em
resposta à discriminação e
subordinação sistemática que ainda
marcam o cotidiano de inúmeras
mulheres e meninas pelo mundo afora.
A política externa feminista implica a
aplicação de uma perspectiva
sistemática de igualdade de gênero na
política externa como um todo. Um
ponto de partida é que a igualdade de
gênero é não apenas um objetivo em si,
mas também essencial para a
consecução dos outros objetivos gerais
do governo, como paz, segurança e
desenvolvimento sustentável.
Este manual descreve como a política
externa feminista da Suécia foi lançada,
ganhou impulso e evoluiu para se
tornar um marco do diálogo sueco em
um mundo caracterizado pela
desigualdade de gênero. O manual é
baseado em experiências do trabalho
do Serviço de Relações Exteriores da
Suécia, e se concentra na execução
prática da política. Destina-se a auxiliar
o Serviço de Relações Exteriores da
Suécia em seu atual trabalho, e também
atender ao considerável interesse
nacional e internacional na política
externa feminista da Suécia.

Este manual está dividido em sete
seções, combinando métodos com
exemplos de conquistas da política. O
capítulo introdutório descreve os
elementos constitutivos e fundamentos
da política externa feminista da Suécia.
A seção seguinte analisa os métodos
adotados para assegurar o impacto da
política no Serviço de Relações
Exteriores da Suécia. O capítulo
seguinte traz exemplos de como a
política externa feminista lida com
alteração de normas e mobilização.
Em seguida, há um capítulo com
exemplos de métodos gerais aplicados
nas três áreas de política abrangidas
pela política externa sueca: política
externa e de segurança, cooperação
para o desenvolvimento e política de
comércio e promoção. Os dois
capítulos finais examinam em mais
detalhes as atividades no nível nacional
e descrevem o trabalho da busca pela
igualdade de gênero diante de
adversidades.
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2. O que é a política
externa feminista?
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2.1 A base da política externa
feminista
Em sua essência, a política externa
feminista da Suécia é um método de
trabalho e uma perspectiva que adota
três “R” como ponto de partida e se
baseia em um quarto “R”. A implicação
é que o Serviço de Relações Exteriores
da Suécia, em toda a sua extensão,
deverá se esforçar no sentido de
fortalecer todos os Direitos (Rights),
Representação (Representation) e
Recursos (Resources) de todas as
mulheres e meninas, com base na
Realidade (Reality) em que vivem. A
política externa feminista da Suécia
constitui uma agenda transformadora
que visa mudar estruturas e aumentar a
visibilidade de mulheres e meninas
como protagonistas. A discriminação e
a desigualdade de gênero em todas as
fases e contextos da vida devem ser
combatidas. A política é baseada na
interseccionalidade, ou seja, levar em
consideração o fato de que as pessoas
têm diferentes condições de vida, níveis
de influência e necessidades.

“Em um mundo com crescente
resistência aos direitos, representação e recursos de mulheres e
meninas, uma política externa
feminista se faz necessária mais
do que nunca. A Suécia continuará a manter essa política em
pleno vigor em todo o mundo.”
Ann Linde, Ministra das Relações Exteriores
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”Embora alguns procurem restringir
os direitos de metade da população
mundial, representamos um movimento global pelo empoderamento
de mulheres e meninas e seu pleno
gozo dos direitos humanos.”*
A
 nn Linde, Ministra das Relações Exteriores

* www.government.se/speeches/20192/09/speech-by-minister-for-foreign-affairs-ann-linde-atthe-biarritz-partnership-event-on-gender-equality-and-womens-empowerment/
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Os três “R”

Direitos (Rights): O Serviço de Relações

Exteriores da Suécia promove o pleno
gozo dos direitos humanos de todas as
mulheres e meninas, o que inclui o
combate a todas as formas de violência
e discriminação que restringem sua
liberdade de ação.
Representação (Representation): O

Serviço de Relações Exteriores da
Suécia promove a participação e a
influência das mulheres nos processos
decisórios em todas as esferas e em
todas as áreas, e busca o diálogo com
representantes de mulheres em todas as
esferas, inclusive na sociedade civil.
Recursos (Resources): O Serviço de

Relações Exteriores da Suécia trabalha
com vistas a assegurar a destinação de
recursos para promover a igualdade de
gênero e a igualdade de oportunidades
para que todas as mulheres e meninas
gozem dos direitos humanos. O
Serviço de Relações Exteriores da
Suécia também tem a atribuição de
promover medidas direcionadas para
diferentes grupos-alvo.

Direitos de quem?*
• 104 países de todo o mundo têm
leis que impedem as mulheres de
realizar determinados trabalhos
(por exemplo, nos setores de
mineração, produção, construção,
energia, agricultura, recursos
hídricos e transporte).
• Em 18 países, os homens contam
com o amparo da lei para impedir
suas esposas de trabalhar.
• 59 países não possuem leis que
proíbam o assédio sexual no
ambiente de trabalho.
• 123 países são desprovidos de leis
relativas ao assédio sexual na
educação.
• 37 países não possuem leis para
proteger as trabalhadoras grávidas
contra a demissão.
• 45 economias não contam com
leis para proteger as mulheres
contra a violência doméstica.

* The World Bank, “Women, Business and the Law 2018”
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Representação: qual é a
situação atual?
• Em 2017, havia apenas 17 chefes
de estado do sexo feminino no
mundo. Em uma pesquisa
realizada pela União
Interparlamentar em março de
2018, 193 países foram
classificados com base na
proporção de mulheres no
parlamento, com Ruanda, Bolívia
e Cuba encabeçando a lista. A
Suécia ficou em sétimo lugar, com
43,6% de mulheres.*
• Um estudo sobre 31 grandes
processos de paz entre 1992 e 2011
revelou que apenas 9% dos
negociadores eram mulheres. Dos
que assinaram acordos de paz,
mais de 96% eram homens.**

* archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
** www.peacewomen.org/sites/default/files/
UNW-GLOBAL-STUDY-1325-2015%20(1).pdf
*** Invänta ny länk

14

Manual Política Externa Feminista da Suécia

”Mulheres e meninas de todo o
mundo ainda estão sujeitas a
discriminação e subordinação
sistemáticas. Nos últimos
anos, testemunhamos um
retrocesso na igualdade de
gênero mundial e nas oportunidades de empoderamento e
independência de meninas e
mulheres. A cooperação sueca
para o desenvolvimento deve
ajudar a opor-se a essas
forças.”***
Peter Eriksson, Ministro da Cooperação
Internacional para o Desenvolvimento

”Há provas cabais de que a
igualdade de gênero estimula
o crescimento econômico.
Apesar disso, atualmente a
política comercial favorece
mais os homens do que as
mulheres. Precisamos intensificar os esforços para assegurar que a política comercial e
as atividades de promoção
comercial beneficiem igualmente mulheres e homens.”
Anna Hallberg, Ministra do Comércio Exterior,
responsável pelos Assuntos Nórdicos

Distribuição igualitária
dos recursos
• As mulheres são donas de menos
de 20% dos recursos terrestres do
mundo. Em muitos países, as
mulheres não têm o direito
reconhecido por lei de possuir
terras.*
• Em todo o mundo, o número de
mulheres que possuem um
telefone celular é 200 milhões
inferior ao dos homens.** Isso
restringe a capacidade das
mulheres de acessar informações e
sua participação e acesso a
serviços, como crédito, que em
muitos países hoje são fornecidos
via telefonia celular.

* www.weforum.org/agenda/2017/01/
women-own-less-than-20-of-the-worlds-land-its-timeto-give-them-equal-property-rights/
** www.gsma.com/mobilefordevelopment/
connected-women/ och-handelsminister-ann-linde/
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Marcos internacionais que
formam a base do
compromisso da Suécia
• Declaração Universal dos Direitos
Humanos.
• Convenção sobre a Eliminação de
Todas as Formas de
Discriminação contra as
Mulheres.
• Declarações e planos de ação da
Conferência Mundial da ONU
sobre Mulheres, realizada em
Pequim, e da Conferência
Internacional sobre População e
Desenvolvimento, realizada no
Cairo, bem como os documentos
finais das conferências
subsequentes.
• Resolução 1325 do Conselho de
Segurança das Nações Unidas
sobre mulheres, paz e segurança e
resoluções subsequentes.
• Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável e os
acordos das conferências sobre
financiamento para o
desenvolvimento.
• Plano de ação da UE para a
igualdade de gênero e o
empoderamento das mulheres nas
relações externas da UE.

* www.regeringen.se/artiklar/2017/01/
mer-om-jamstalldhetspolitikens-mal/
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2.2 A estrutura da política
externa feminista
Há muito tempo a política externa da
Suécia é caracterizada por uma clara
perspectiva de direitos e igualdade de
gênero. Entretanto, a política externa
feminista representa a ampliação das
ambições. A política também é parte
integrante do trabalho de um governo
feminista e a continuidade de muitos
anos da política nacional de igualdade
de gênero.
A Suécia não demorou a ganhar
notoriedade com sua política
progressista de igualdade de gênero que
trazia reformas sociais para fortalecer
mulheres e meninas em todas as fases
da vida e em todas as esferas de diálogo,
como tributação diferenciada,
disposições generosas de cuidados
infantis e licença parental
compartilhada e com neutralidade de
gênero. O direito ao aborto,
introduzido em 1974, também ajudou a
fortalecer os direitos das mulheres.
A Lei Sueca para a Igualdade de
Gênero foi introduzida em 1979 com o
intuito de criar um mercado de trabalho
igualitário e isento de discriminação.
Paralelamente a essas iniciativas, surgiu
um movimento progressista liderado
por mulheres. Questões que antes eram
vistas como “questões femininas”
passaram a figurar na agenda geral da
política interna sueca. Foram nomeadas
comissões que enfatizavam o objetivo
geral de igualdade de gênero da Suécia:
“Mulheres e homens terão o mesmo poder de
moldar a sociedade e suas próprias vidas.”*

A pesquisa de gênero sueca ganhou
fôlego e se consolidou como disciplina
acadêmica.
Outro componente essencial dessa
abordagem sistemática foi a
incorporação da perspectiva de gênero
como método de trabalho. Esse
componente foi introduzido na década
de 1990 e continua em vigência.**A
incorporação da perspectiva de gênero
implica a inclusão de uma perspectiva
de igualdade de gênero em todas as
políticas que afetam as condições das
pessoas, de tal modo que todas as
mulheres e homens, meninas e meninos
possam ter vidas iguais.***
O trabalho de incorporação da
perspectiva de gênero se intensificou
ainda mais nos últimos anos. Isso é
ilustrado por um foco mais nítido na
igualdade de gênero no âmbito do
orçamento do governo federal. O
governo também expandiu o programa
de incorporação da perspectiva de
gênero nos órgãos governamentais
(JiM), de modo a incluir quase 60
órgãos suecos.****

Em 1º de janeiro de 2018, o governo
criou a Agência Sueca de Igualdade de
Gênero com o objetivo de contribuir
para a execução efetiva, estruturada e
coesa da política de igualdade de
gênero.*****
A Suécia costuma liderar o ranking da
igualdade de gênero no mundo, desde o
ranking do Instituto Europeu para a
Igualdade de Gênero (EIGE) na UE
até o ranking Diferenças Globais entre
Gêneros do Fórum Econômico
Mundial (FEM). Isso demonstra o
sucesso da política da Suécia em várias
frentes no que diz respeito à promoção
da igualdade de gênero, mas persistem
desafios consideráveis.

Reunião sobre incorporação da perspectiva de
gênero nos órgãos governamentais (JiM) com
diretores-gerais dos órgãos governamentais suecos
que participam do programa JiM, outubro de 2019. A
reunião foi presidida pelo Ministro da Igualdade de
Gênero, pelo Ministro da Seguridade Social e pelo
Ministro do Interior da Suécia.

** Bill 1993/94:147
*** www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/jamstalldhetsintegrering/
**** The Gender Mainstreaming in Government Agencies initiative (‘Jämställdhetsintegrering i myndigheter’ in
Swedish, abbreviated to JiM) has its own website, and involves agencies including the Swedish International
Development Cooperation Agency (Sida) and the Folke Bernadotte Academy (FBA).
***** Dir. 2016:108
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Política externa feminista –
parte de uma estrutura
feminista maior
A campanha de comunicação do
governo “Poder, objetivos e agência –
Uma política feminista para um futuro
com igualdade de gênero” foi lançada
em 2016. Nessa campanha, o governo
sueco apresentou o posicionamento de
sua política de igualdade de gênero,
incluindo uma instância executiva, um
sistema de acompanhamento, uma
estratégia nacional decenal de
prevenção e combate à violência dos
homens contra as mulheres, e uma
nova estrutura para objetivos
secundários. O ponto de partida para
este trabalho é o seguinte:
“A Suécia tem um governo feminista. A
política de igualdade de gênero do
governo gira em torno do objetivo geral
de que mulheres e homens tenham o
mesmo poder de moldar a sociedade e
suas próprias vidas. A igualdade de
gênero é uma questão de justiça e uma
parte importante da formação da
sociedade. A igualdade de gênero
também contribui para o crescimento
econômico por meio da exploração do
potencial de mulheres e homens.

A política de igualdade de gênero do
governo adota como ponto de partida
o conhecimento e o entendimento de
que gênero e poder são criados e
mantidos de forma estrutural em
todos os segmentos da sociedade. O
gênero é de fundamental importância
para as oportunidades e condições das
pessoas, nos níveis individual,
organizacional e social, e em todas as
fases da vida. A Suécia ainda apresenta
diferenças significativas nas condições
de vida entre mulheres e homens.
Existem diferenças sistemáticas entre
homens e mulheres em matéria de
poder e influência, educação, trabalho,
posição, renda, remuneração e
carreira, tarefas e cuidados domésticos
não remunerados, exposição a
violência e saúde. A política de
igualdade de gênero do governo visa,
portanto, criar justiça entre mulheres e
homens, meninas e meninos. A
política de igualdade de gênero
também constitui parte fundamental
do trabalho para assegurar o pleno
respeito aos esforços de direitos
humanos da Suécia em escala
internacional. A Suécia deverá ser um
modelo de igualdade de gênero, tanto
no plano nacional como
internacional.”*

* ”Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid” (“Power, goals and agency
– a feminist policy for a gender-equal future”), Government Communication 2016/17:10
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2.3 Áreas objetivas da política
externa feminista da Suécia
A política externa feminista da Suécia
contribuirá para a igualdade de gênero e
o pleno gozo dos direitos humanos de
todas as mulheres e meninas. Para
concretizar isso, o Serviço de Relações
Exteriores da Suécia elaborou um plano
de ação com atualização anual, que prevê
seis objetivos externos de longo prazo.*

Os seis objetivos externos do
plano de ação para 20192022. O Serviço de Relações
Exteriores da Suécia
contribuirá para garantir a
todas as mulheres e meninas
1. Pleno gozo dos direitos humanos.
2. Liberdade de ação isenta de
violência física, psicológica e sexual.
3. Participação na prevenção e
resolução de conflitos e
consolidação da paz pós-conflito.

Trata-se de objetivos específicos, mas
que contribuem para o mesmo objetivo
geral: um mundo com igualdade de
gênero. Os objetivos também se
reforçam mutuamente e são
interdependentes. A melhoria do acesso
de mulheres e meninas aos direitos
sexuais e reprodutivos propicia
mudanças positivas, como, por
exemplo, no empoderamento
econômico das mulheres**
A pesquisa também mostra que o
aumento da participação política das
mulheres e o fato de ter mais mulheres
em cargos decisórios permite mais
reformas sociais progressistas***
Outro exemplo é que o fortalecimento
da legislação sobre os direitos das
mulheres leva a uma maior participação
das mulheres na sociedade.**** Os
objetivos foram intencionalmente
definidos em um nível elevado a fim de
permitir que a combinação de diversas
áreas e ferramentas políticas contribua
com mais força.

4. Participação política e influência em
todas as áreas da sociedade.
5. Direitos econômicos e
empoderamento econômico.
6. Saúde e direitos sexuais e
reprodutivos (SDSR).

* www.government.se/information-material/2018/03/swedish-foreign-service-action-plan-for-feminist-foreign-policy-20192022-including-indicative-measures-for-2019/
**www.prb.org/womens-economic-empowerment/
*** www.peaceisloud.org/wp-content/uploads/2017/04/Why-Women-in-Politics.pdf
**** See e.g. www.unwomen.se/demokrati-manskliga-rattigheter-och-kvinnors-politiska-egenmakt/
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2.3.1 Pleno gozo dos direitos humanos

O Serviço de Relações Exteriores da
Suécia trabalhará pelo pleno gozo dos
direitos humanos de todas as mulheres e
meninas em seu trabalho multilateral,
regional e bilateral e no âmbito e por
intermédio da UE. A discriminação
contra mulheres e meninas afeta, entre
outras coisas, seu direito à educação,
trabalho, segurança, participação
política, vida familiar e controle dos
próprios corpos. A discriminação de
gênero também é reforçada pela
discriminação e vulnerabilidade ligada a
outros fatores, como pobreza, conflito,
migração, efeitos climáticos, origem
étnica, variação funcional e orientação
sexual ou identidade de gênero.
A Suécia usa uma série de plataformas,
funções e ferramentas diferentes nesse
trabalho, como, por exemplo, pela
publicação periódica de relatórios
nacionais sobre direitos humanos,
democracia e estado de direito, e pelo
apoio ao trabalho realizado pela
sociedade civil em prol de mulheres e
meninas. A Suécia também continua a
aprimorar o foco da igualdade de
gênero de sua cooperação para o
desenvolvimento, inclusive por meio de
uma nova estratégia global. Por
exemplo, a Suécia:
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•

Defende a inclusão da saúde
reprodutiva e sexual e dos direitos
reprodutivos no âmbito da
resolução da Assembleia Geral da
ONU sobre o casamento infantil,
precoce e forçado;

•

Trabalha em prol do fortalecimento
do gozo dos direitos humanos de
mulheres e meninas migrantes e
refugiadas; e

•

Adotou medidas concretas para
integrar uma perspectiva de
igualdade de gênero e medidas
contra a violência sexual e
relacionada a gênero nos trabalhos
humanitários e no processo de
reforma humanitária.

Cerimônia de encerramento da 63ª Comissão sobre o
Status da Mulher, março de 2019.

Mensagem principal da
Suécia
• As nações do mundo
comprometeram-se, em
convenções juridicamente
vinculantes, a respeitar, defender e
cumprir todos os direitos humanos,
sem qualquer discriminação.
• Os países que ainda não ratificaram
as convenções de direitos humanos
devem considerar fazê-lo.
• Os países que fizeram ressalvas
que infringem os direitos de
mulheres e meninas devem
revogá-las, visto que violam os
propósitos e intenções das
convenções.
• Religião, cultura, costumes e
tradições nunca podem legitimar
violações dos direitos humanos de
mulheres e meninas.
• A declaração e o plano de ação da
quarta Conferência Mundial da
ONU sobre Mulheres, realizada em
Pequim em 1995, constituem
compromissos políticos para
fortalecer os direitos e as condições
de vida das mulheres.
• Todos os países devem colocar o
plano em ação, inclusive por meio
de legislação.
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2.3.2 Liberdade de ação isenta de
violência física, psicológica e sexual

A liberdade de ação isenta de violência
constitui um pré-requisito para o
desenvolvimento. A violência
doméstica, em que o companheiro é o
agressor, é a principal causa de lesões às
mulheres. Cento e vinte e cinco países
legislaram contra a violência doméstica,
mas 603 milhões de mulheres vivem
em países onde a violência doméstica
não é passível de punição. *Em todos os
países, mulheres e meninas correm o
risco de serem expostas a violência ou
assédio sexual ou de gênero em espaços
públicos, o que restringe seriamente sua
liberdade de movimento. Da mesma
forma, as oportunidades de influência e
participação política das mulheres são
limitadas pelo assédio direcionado a
mulheres que participam de fóruns
públicos, como políticas, defensoras de
direitos humanos e jornalistas. Todas as
formas de violência contra mulheres e
meninas afetam tanto o indivíduo
quanto a sociedade em geral, e
constituem uma barreira à igualdade de
gênero e ao desenvolvimento. Em
muitos conflitos, mulheres e meninas
são alvos diretos da violência sexual e
relacionada ao gênero. Os agressores
raramente são punidos.
A violência relacionada ao gênero
ocorre em todas as sociedades e países,
independentemente do nível de renda

ou escolaridade. A Organização
Mundial da Saúde (OMS) estima que
mais de uma em cada três mulheres
sofreram violência física ou sexual de
um companheiro e/ou violência sexual
de alguém que não seja o companheiro.
A OMS também estima que entre 30%
e 60% de todas as mulheres já foram
vítimas de agressão física e/ou sexual
em algum momento de suas vidas. **
Em 2014, o Instituto Europeu para a
Igualdade de Gênero (EIGE) publicou
uma estimativa dos custos anuais da
violência relacionada ao gênero aos
países da UE, que chegou a 256 bilhões
de euros, 87% dos quais podem ser
atribuídos à violência de homens contra
mulheres.***
Entre outras iniciativas, a Suécia vem
trabalhando para conscientizar e
combater as normas destrutivas de
masculinidade, fortalecer a capacidade
dos países de instaurar processos contra
os criminosos, auxiliar as vítimas de
crimes e reabilitar soldados. A Suécia
também contribuiu para aperfeiçoar o
conhecimento sobre o elo entre a
proliferação descontrolada de armas e a
violência contra as mulheres, e
contribuiu para que vários atores
aderissem aos esforços contra a
violência relacionada ao gênero em
crises, adotando mais de 300 medidas
no total. Por exemplo, a Suécia:

* UNWOMEN, “Progress of the World’s Women: In Pursuit of Justice”
** www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
*** eige.europa.eu/gender-based-violence/eiges-studies-gender-based-violence/estimating-costs-gender-based-violence-european-union
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• Apoia organizações da sociedade
civil e outros atores que lidam com a
violência de gênero, inclusive por
meio de centros de apoio, centrais de
atendimento e auxílio jurídico a
mulheres vulneráveis, além de
trabalhar com agressores e influência
política.
• Foi o maior doador da ONU
Mulheres e Ação da ONU contra a
Violência Sexual em Conflitos.
• Realizou um extenso trabalho para
ressaltar a ligação entre normas
destrutivas de masculinidade,
violência e conflito.

Mensagem principal
da Suécia
• Todos os indivíduos têm direito à
integridade física e liberdade de
ação isenta de violência. Todas as
formas de violência constituem
graves ataques aos direitos
humanos, e precisam ser evitadas e
punidas, tanto em tempos de paz
quanto em tempos de conflito.
• É importante exercer influência
sobre as normas de masculinidade
negativas e estereotipadas, assim
como mudar atitudes e
comportamentos entre homens e
meninos que falam e agem com
base nessas normas.
• A violência impede que mulheres e
meninas gozem dos direitos
humanos, se beneficiem da
educação e se tornem
protagonistas sociais.
• A Suécia trabalha com vistas a
fortalecer a prestação de contas e
combater a impunidade pela
violência contra mulheres e
meninas.
• A violência com base no gênero traz
muito sofrimento para as pessoas
afetadas, além de provocar
consequências socioeconômicas
negativas consideráveis.
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2.3.3 Participação na prevenção e
resolução de conflitos e consolidação
da paz pós-conflito

Nos países afetados por conflitos, as
mulheres trabalham pela paz todos os
dias e alcançam bons resultados, mas
muitas vezes recebem pouco
reconhecimento. Estudos indicam que
os processos de paz inclusivos são os
mais sustentáveis, mas as iniciativas
formais internacionais de paz ainda não
são embasadas pela igualdade de gênero.
A Suécia contribuiu para aumentar o
envolvimento das mulheres nos
processos de paz na América Latina e
também na Ásia, na África e no Oriente
Médio, e criou e incentivou redes de
mulheres mediadoras. A Suécia
também fez da agenda das mulheres,
paz e segurança (Resolução 1325 do
Conselho de Segurança das Nações
Unidas e resoluções subsequentes) uma
das prioridades máximas de seu
mandato no Conselho de Segurança da
ONU, defendeu o trabalho na UE e
adotou um plano de ação nacional para
a aplicação da agenda sueca. Por
exemplo, a Suécia também:
•
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Contribuiu para a ampliação da
participação das mulheres nos
esforços de paz em países como
Colômbia, Mali, Síria, Afeganistão,
Mianmar e Somália por meio de
apoio político, técnico e financeiro.
O trabalho da Suécia contribuiu,
entre outras coisas, para o acordo de
paz da Colômbia, apresentando uma
clara perspectiva de igualdade de
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gênero e, sendo assim, capaz de
servir de modelo.
•

Apoiou a participação das mulheres
sírias em processos políticos nos
níveis local e internacional, e na
Comissão Consultiva de Mulheres
(WAC) da oposição.

•

Contribuiu com outros países para
a elaboração e adoção de planos de
ação nacionais para mulheres, paz e
segurança, inclusive no
Afeganistão, Bósnia e
Herzegovina, Canadá, Iraque,
Mianmar, República Tcheca e
Sudão.

Reunião do Conselho de Segurança sobre as operações de
manutenção da paz da ONU e as mulheres na manutenção
da paz, abril de 2019.

Mensagem principal
da Suécia
• Os processos de paz inclusivos são
mais sustentáveis e oferecem mais
oportunidades para a identificação
de soluções e obtenção de melhor
apoio. A participação das mulheres
nos processos de paz e consolidação
da paz precisa aumentar.
• Para ter êxito, o mandato e o
trabalho das iniciativas
internacionais de paz precisam levar
em consideração as necessidades e
perspectivas de homens, mulheres,
meninos e meninas.
• A violência sexual relacionada a
conflitos constitui crime de guerra
com graves consequências para as
vítimas, parentes e a sociedade
como um todo. As vítimas de crimes
têm direito a reparação, e os
autores devem necessariamente
ser responsabilizados.
• A impunidade pela violência sexual
relacionada a conflitos dificulta os
processos de reconciliação e
prejudica a consolidação da paz.
Somente uma abordagem de
tolerância zero pode ser aceita.

2.3.4 Participação política e influência
em todas as áreas da sociedade

As mulheres do mundo estão subrepresentadas em vários níveis: como
eleitoras, como políticas, como juízas,
como dirigentes de entidades, na
indústria e na academia. A
representação mais igualitária beneficia
a sociedade e os indivíduos. Pesquisas
indicam, por exemplo, que órgãos
decisórios mais igualitários são mais
ativos em questões de igualdade de
gênero, e sua agenda e destinação de
recursos refletem mais grupos e
necessidades no seio da sociedade.*
A Suécia contribuiu para a participação
política das mulheres em vários países,
apoiou ativistas dos direitos humanos
das mulheres e realizou atividades de
defesa da liberdade de expressão e
opinião. A Suécia também defendeu
estratégias de igualdade de gênero em
bancos de desenvolvimento e fundos
ambientais e climáticos, e assumiu um
papel de liderança na iniciativa
Internacional Gender Champions em
Genebra, com responsabilidade
específica por questões de
representação. Por exemplo, a Suécia
também:

• É importante envolver homens e
meninos no trabalho a fim de evitar
conflitos e combater a violência sexual
e a violência relacionada ao gênero.

* onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-9477.00031
www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.polisci.11.053106.123839?journalCode=polisci
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• Trabalha para fortalecer a proteção de
mulheres jornalistas, defensoras de
direitos humanos, ativistas
ambientais, políticas e agentes
culturais, além de outras
protagonistas que defendem o gozo
dos direitos humanos de mulheres e
meninas.
• Apoia e coopera com organizações
de direitos de mulheres e outros
atores para destacar, apoiar e
fortalecer os defensores dos direitos
humanos de mulheres e outros atores
que defendem o gozo de todos os
direitos humanos de mulheres e
meninas.
• Contribui para ampliar a igualdade de
gênero nos partidos políticos nos
países em desenvolvimento por meio
da cooperação com organizações
afiliadas a partidos suecos.

Mensagem principal
da Suécia
• Mulheres e homens terão as
mesmas oportunidades para ser
cidadãos ativos e moldar as
condições para a tomada de
decisões.
• Mulheres e homens terão as
mesmas oportunidades de
participar em – e influenciar –
processos e decisões políticas em
todas as áreas e em todos os níveis.
• As organizações de direitos das
mulheres e os defensores dos
direitos humanos de mulheres
terão a oportunidade de trabalhar e
ficar protegidas contra ameaças e
violência.
• É importante atacar as causas
subjacentes da sub-representação
das mulheres em processos e
órgãos políticos, como a importante
responsabilidade tradicional das
mulheres pelas tarefas e cuidados
domésticos não remunerados.
• Mudanças ocorrem onde existe
poder. É fundamental aumentar a
proporção de mulheres nos
parlamentos do mundo e em
cargos de liderança.

Em conexão com o Dia Internacional dos Direitos
Humanos de 2017, a Embaixada Sueca no México
organizou um seminário sobre a perspectiva de
gênero na proteção de jornalistas e defensores de
direitos humanos.
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importância de incluir o
crescimento e a participação das
mulheres no mercado de trabalho.

2.3.5 Direitos econômicos e
empoderamento econômico

Quando as mulheres participam do
mercado de trabalho, seu
empoderamento econômico aumenta,
assim como o crescimento econômico
da sociedade. A sociedade também se
desenvolve, já que as mulheres, mais do
que os homens, investem sua renda na
sociedade local e na saúde e educação
das crianças. Portanto, investir no
empoderamento econômico das
mulheres não é apenas certo, mas
também socialmente inteligente. Apesar
disso, muitas mulheres carecem de
direitos econômicos e, portanto, da
oportunidade de herdar, possuir e usar a
terra e os recursos naturais, ter um
emprego remunerado e obter acesso à
tecnologia da informação e
comunicação, serviços financeiros e
mercados eficientes. A Suécia contribuiu
para a educação de meninas e o emprego
de mulheres, tem sido uma força motriz
por trás de uma perspectiva de igualdade
de gênero nos acordos sobre os
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável e sobre financiamento para o
desenvolvimento, e defendeu o trabalho
de igualdade de gênero dentro da política
comercial e dos empreendimentos
sustentáveis. Além disso, a Suécia
destacou a responsabilidade dos homens
pelo trabalho de igualdade de gênero por
meio de iniciativas como a campanha Ele
por Ela. Por exemplo, a Suécia também:
•

Contribuiu com recomendações
centrais de fóruns econômicos de
destaque, como o Fundo
Monetário Internacional (FMI) e o
Banco Mundial, enfatizando a

•

Contribuiu com uma perspectiva
avançada de igualdade de gênero no
trabalho de organismos internacionais
na área de política comercial, como,
por exemplo, em negociações,
estatísticas e análises, e contribuiu para
a UE levar essas questões adiante em
órgãos como a Organização Mundial
do Comércio (OMC) e negociações
do acordo de livre comércio da UE
com países terceiros.

•

Contribuiu para que os aspectos de
igualdade de gênero se tornassem
visíveis nos esforços de
responsabilidade social das
empresas. Isso foi alcançado por
meio, por exemplo, da
intensificação dos trabalhos
bilaterais com o objetivo de
fortalecer os papéis e direitos das
mulheres no mercado de trabalho
em países como Camboja, Croácia,
Irã, Nigéria, Polônia e Turquia.
Este trabalho se deu muitas vezes
em cooperação com empresas,
sindicatos e agências suecas.

•

Apoiou o programa da Organização
para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) para o Oriente
Médio e Norte da África, que se
concentrou em empresas com
consciência de igualdade de gênero e
contribuiu para a criação de um
fórum de empoderamento
econômico da mulher para melhorar
as oportunidades econômicas das
mulheres na região.
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Mensagem principal
da Suécia
• Os direitos de herança,
propriedade e uso de mulheres e
meninas e seu acesso a serviços
financeiros precisam ser
fortalecidos.
• Todos devem ter o mesmo direito a
uma educação de boa qualidade.
• Mulheres e homens devem ter
direitos iguais para atuar em boas e
justas condições de trabalho,
formar sindicatos, administrar
empresas e ter acesso a mercados.
• Mulheres e homens devem ter
oportunidade para conciliar vida
familiar e emprego remunerado.
Tarefas e cuidados domésticos não
remunerados devem ser divididos
igualmente entre homens e
mulheres
• A pobreza das mulheres se deve,
em grande medida, à falta de
acesso a recursos econômicos.
• A participação das mulheres no
mercado de trabalho e o acesso aos
mercados para o comércio
propiciam o fortalecimento do
crescimento econômico e a
ampliação do PIB per capita.
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2.3.6 Saúde e direitos sexuais e
reprodutivos (SDSR)

Saúde e Direitos Sexuais e Reprodutivos
(SDSR) são direitos humanos essenciais
para a saúde e as condições de vida de
mulheres e meninas. A SDSR pressupõe
o direito evidente de cada indivíduo de
decidir sobre seu próprio corpo, mas
também mantém relação direta com
tudo, desde o nível de escolaridade até a
economia social. Apesar disso, a SDSR
ainda é um tema polêmico em muitas
partes do mundo.
A Suécia intensificou seu trabalho em
SDSR diante do aumento da resistência
a essas questões. O país atua por meio
da criação de alianças, cargos em
conselhos, cooperação e diálogo para o
desenvolvimento, e é um dos criadores
do movimento global #ElaDecide. No
nível nacional, esse trabalho contribuiu,
por exemplo, para aumentar o número
de parteiras e melhorar o acesso à
educação sexual completa,
contracepção e abortos seguros. A
Suécia também:
•

Prestou amplo apoio ao UNFPA,
que no período 2014-2015 tornou
possível a prevenção de mais de
600.000 gestações não planejadas,
200.000 abortos de risco e 900
casos de mortalidade materna,
além do fornecimento de
anticoncepcionais a mais de 1,6
milhão de pessoas.

•

Pressionou a Comissão Europeia
para defender vigorosamente a
SDSR e incluí-la em seus relatórios

anuais sobre a execução do plano
de ação da UE para a igualdade de
gênero e o empoderamento das
mulheres nas relações externas da
UE (2016-2020).
•

Contribuiu para que milhares de
pessoas recebessem treinamento
como parteiras a cada ano, o que
fez com que milhões de mulheres
dessem à luz com a assistência de
pessoal capacitado. Por exemplo, a
Suécia financiou a capacitação de
parteiras no Afeganistão, Mianmar,
Sudão do Sul e Zâmbia.

Mensagem principal
da Suécia
• Saúde e direitos sexuais e
reprodutivos são direitos humanos
necessários para o gozo de outros
direitos por mulheres e meninas e
para a igualdade de gênero e o
desenvolvimento.
• É essencial investir na saúde
materna, com direito e acesso ao
aborto legal e seguro, a fim de
reduzir a mortalidade materna e
cumprir o direito à melhor saúde
possível.
• O acesso à contracepção e
educação sexual completa para
jovens e adultos favorece a
igualdade de gênero e combate a
violência sexual, gravidez
involuntária, aborto e doenças
sexualmente transmissíveis.
Homens e meninos precisam se
envolver na mudança de atitudes.
• A prevenção e tratamento do HIV
também fazem parte do trabalho
da Suécia em prol da igualdade de
gênero e direitos humanos.

Alunas do curso de parteira na Escola de
Enfermagem e Obstetrícia de Mulago.
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3. M
 etodologia de trabalho no
âmbito do Serviço de Relações
Exteriores da Suécia
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O Serviço de Relações Exteriores da
Suécia tem vasta experiência no trato de
questões de igualdade de gênero. O
trabalho interno concentrou-se em
questões como política de pessoal,
orientação e apoio operacional, e a
organização se esforça para manter-se na
linha de frente de sua área. O nível de
ambição elevou-se ainda mais com a
política externa feminista, contribuindo
para o aumento da orientação sistemática
e do número de iniciativas em várias
áreas de apoio, inclusive no trabalho
relacionado a instalações e segurança.
Alguns dos métodos e ações de
trabalho relacionados ao objetivo
interno do plano de ação são descritos a
seguir. Esses métodos continuam a ser
aprimorados, com o intuito de
assegurar que a organização seja capaz
de executar a política de forma eficiente
em contextos variados e em um mundo
em constante mudança. No entanto,
quatro componentes permaneceram e
mostraram-se decisivos para o impacto
da política dentro e fora do Serviço de
Relações Exteriores da Suécia.

3.1 Liderança
A liderança para a política é clara no
nível mais elevado, mas também é
integrada em todos os outros setores da
organização. Todos no Serviço de
Relações Exteriores da Suécia são
responsáveis pelo trabalho sistemático
em torno da política externa feminista,
nas atividades e no local de trabalho.
Várias missões suecas no exterior
confirmam que a gestão distintiva no
primeiro escalão do sistema foi essencial.
Essa liderança incluiu:
•

Referências contínuas à política em
discursos, artigos, publicações em
redes sociais, etc.

•

Clara priorização dessas questões
durante visitas, viagens, contatos,
etc.

•

Mensagens reiteradas para a
administração e reuniões regionais
do Serviço de Relações Exteriores
da Suécia.

•

Incumbência frequente do Serviço
de Estrangeiros para a veiculação
de mensagens e propostas.

•

Decisões e iniciativas concretas.
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”É reconfortante observar que a execução de nossa política externa é feita
com uma base ideológica sólida para a
igualdade de gênero e o pleno apoio
dos líderes políticos. Isso nos proporcionou ferramentas mais precisas para
trabalhar em prol das questões de
igualdade de gênero em vários fóruns.”
Embaixada da Suécia
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A mensagem política está clara desde o
início. De lá para cá, a política externa
feminista vem sendo sistematicamente
expressa em artigos, discursos,
declarações da política governamental
sobre relações exteriores, etc. (veja o
quadro informativo a seguir.) O
governo também nomeou um
Embaixador Sueco para a Igualdade de

Declaração da política
governamental sobre relações
exteriores 2015*
“Uma política externa feminista está
em fase de elaboração, cuja finalidade
é combater a discriminação contra as
mulheres, melhorar as condições para
as mulheres e contribuir para a paz e o
desenvolvimento. A participação das
mulheres na tomada de decisões deve
ser fortalecida nos países livres de
guerra, nos países em conflito e nos
países em que a reconstrução está em
andamento. Isso também fortalecerá a
sustentabilidade de nossas sociedades.
Também estão sendo tomadas
medidas concretas para promover o
status e os direitos das mulheres por
meio da ampliação da cooperação
com a sociedade civil e com nossos
parceiros na UE e na ONU.
Juntamente com nossos amigos
nórdicos da UE, propusemos a
nomeação de um representante da UE

Gênero e Coordenador da Política
Externa Feminista logo no início para
auxiliar nos trabalhos e imprimir-lhes
clara prioridade.
Essa forte liderança contribuiu
significativamente para o sucesso da
integração da perspectiva e a
consolidação da política na organização.
para a igualdade de gênero e a
implementação da Resolução 1325.
[…] Também daremos continuidade a
nossos esforços de combate à
impunidade pela violência de gênero,
necessária em tempos de paz e em
relação a conflitos armados.
Os Estados Membros da ONU devem
envidar esforços pelos direitos
humanos de mulheres e meninas, seu
direito ao empoderamento econômico
e seu direito de controlar os próprios
corpos. Este ano, assume especial
importância o fato de a comunidade
internacional ratificar os
compromissos relativos às condições
das mulheres assumidos em Pequim
em 1995. Essas condições precisam
ser melhoradas, e não enfraquecidas.
A política externa feminista será parte
integrante das atividades do Serviço
de Relações Exteriores da Suécia, e
tem por objetivo fortalecer os direitos
das mulheres, melhorar o acesso das
mulheres aos recursos e ampliar a
representação das mulheres.”

* The Statement of Government Policy on Foreign Affairs at the 2015 foreign policy debate in the Riksdag (Swedish
Parliament) on Wednesday 11 February 2015
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3.2 Controle
A política externa feminista foi lançada
inicialmente de cima para baixo, mas
desde então vem sendo desenvolvida em
consulta com todo o Serviço de Relações
Exteriores da Suécia. Muitos
departamentos e missões no exterior
enfatizam a importância dessa
metodologia de trabalho para o controle
da política e para o Serviço de Relações
Exteriores da Suécia como organização.
Todos os departamentos do Ministério
das Relações Exteriores da Suécia
– departamentos funcionais, geográficos
e administrativos, bem como missões da
Suécia em todo o mundo – foram
convidados logo no início a manifestar
suas opiniões sobre como a política
externa feminista da Suécia pode ser
executada em todas as áreas de política e
áreas operacionais do Serviço de
Relações Exteriores da Suécia.
Foram recebidas quase cem respostas,
constituindo uma longa lista de ideias
que formaram a base do plano de ação
inicial da política externa feminista do
Serviço de Relações Exteriores da
Suécia. O processo também contribuiu
para promover discussões mais
integradas sobre igualdade de gênero
entre áreas de política e
responsabilidade, e para um maior
envolvimento no trabalho de igualdade
de gênero de diversas divisões e
equipes. Essa metodologia inclusiva
continuou no aprofundamento do
desenvolvimento, planejamento e
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acompanhamento da política.
Também há consultas em andamento
sobre a política a vários segmentos da
sociedade, de acordo com o plano de
ação da política externa feminista.
Isso se aplica à sociedade civil, à
academia e à iniciativa privada, entre
outros, para que esses atores possam
contribuir com conhecimentos e
pontos de vista de suas respectivas
áreas. Essas consultas se dão nos níveis
nacional e internacional.

Quais foram os fatores de
sucesso na execução da
política externa feminista?
• Clara liderança
• Participação e criação conjunta
• Priorização
• Assistência com ferramentas,
desenvolvimento de competências,
aconselhamento, etc.
• Pontos focais em departamentos e
embaixadas

Missões da Suécia em todo o mundo foram convidadas a manifestar suas opiniões sobre como a política
externa feminista da Suécia pode ser executada. Aqui, o ex-embaixador da Suécia na Tunísia, Fredrik Florén,
e a ministra tunisina Neziha Laabidi, responsável pelos direitos das mulheres e pela igualdade de gênero.
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3.3 Orientação
Um fator importante na execução da
política externa feminista é que as
questões de igualdade de gênero são
integradas aos sistemas, processos e
estruturas de responsabilidade comuns.
Isso significa que uma perspectiva de
igualdade de gênero é incorporada às
atividades de rotina, que não pode ser
retratada ou considerada como um
processo paralelo.
No trabalho de orientação, o
planejamento e o monitoramento da
integração da perspectiva de gênero
foram fortalecidos. O plano de ação da
política externa feminista é parte
integrante do plano operacional do
Serviço de Relações Exteriores da Suécia.
A implicação disso é que os objetivos do
plano de ação são integrados aos
processos de planejamento do Serviço de
Relações Exteriores, e que são
monitorados por todos os gestores do
Serviço, dentro de processos comuns e
com periodicidade anual.
De acordo com a política externa feminista,
o regimento interno do Ministério das
Relações Exteriores esclarece que todos os
gestores têm a responsabilidade de
incorporar uma perspectiva de igualdade de
gênero em suas áreas de responsabilidade,
nos processos decisórios e de destinação de
recursos.*
O processo de planejamento
operacional do Serviço de Relações
Exteriores também foi revisto, a fim de
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assegurar a inclusão da política externa
feminista nos diálogos operacionais
anuais regulares. Isso significa que
todos os departamentos e missões no
exterior precisam explicar como a
política externa feminista é executada
ou foi executada ao longo do ano. Na
revisão do processo de planejamento
operacional para 2017, havia 502 metas
operacionais relacionadas ao objetivo
de um mundo com mais igualdade de
gênero. Trata-se de um aumento
considerável em comparação com os
anos anteriores.
O Serviço de Relações Exteriores da
Suécia também realiza um trabalho
contínuo na incorporação da
perspectiva de gênero na elaboração do
orçamento. Como parte disso, o
Ministério das Relações Exteriores
esclareceu as diretrizes para sua gestão
de subsídios, assegurou que seu
treinamento obrigatório em gestão de
subsídios aborde a integração da
perspectiva de gênero e assegurou que
os servidores pudessem participar do
treinamento nesse tema das repartições
públicas. Está sendo realizada uma
revisão dos regulamentos internos,
modelos, procedimentos e listas de
verificação com vistas a assegurar que
incluam uma perspectiva de igualdade
de gênero.
A dotação orçamentária para as
questões de gênero deve se dar
necessariamente dentro de todas as
destinações de recursos da política, e o
orçamento deve promover a igualdade

de gênero na máxima extensão possível.
As repartições públicas apoiam esse
trabalho por meio da ferramenta
analítica JämKAS Budget. "JämKAS" é
uma abreviação do termo sueco
'jämställdhet, kartläggning och analys”,
que significa “igualdade, mapeamento e
análise de gênero”.**A dotação
orçamentária para as questões de
gênero prevê o uso de dados

desagregados por sexo, de acordo com
as diretrizes da Statistics Sweden.*** A
Suécia formou um grupo dedicado à
igualdade de gênero no âmbito da
OCDE, o Friends of Gender Equality.
Este grupo se reúne regularmente para
discutir temas como dotação
orçamentária para as questões de
gênero e a importância da coleta e
análise de dados desagregados por sexo.

Quadro informativo: JämKAS Budget

O JämKAS Budget é uma ferramenta analítica que pode ser usada na inclusão de uma
perspectiva de igualdade de gênero em um orçamento e em análises de propostas com
base na igualdade de gênero. A análise é composta por diversas etapas/perguntas.
Etapa 1

A igualdade
de gênero é
relevante para
a proposta?

Etapa 2

De que
maneira a
igualdade de
gênero é
relevante para
a proposta?

Etapa 3

Que
conclusões
podem ser
extraídas em
relação às
condições e
circunstâncias
de mulheres e
homens e
meninas e
meninos na
proposta?

Etapa 4

Que padrões
de gênero
ficam
evidentes?
Qual é a
pertinência da
proposta para
a igualdade de
gênero?

Etapa 5

Quais
propostas
alternativas
seriam
capazes de
promover
mais a
igualdade de
gênero?

* The Government Offices’ regulations and rules of procedure for the Ministry for Foreign Affairs (2017)
** The Swedish Ministry of Finance, JämKAS Budget
*** Statistics Sweden (2004), “Könsuppdelad statistik. Ett nödvändigt medel för jämställdhetsanalys”
(“Statistics by sex. A necessary tool for gender analysis
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O plano de ação* da política externa
feminista é um instrumento de
orientação completo, que contém
capítulos sobre atores e ferramentas
relevantes para o trabalho de rotina
com a política.
De acordo com essa orientação, o
Serviço de Relações Exteriores da
Suécia deve, em seu trabalho
analítico, levar em consideração a
forma como suas atividades podem
contribuir para a ampliação da
igualdade de gênero e o fortalecimento
do pleno gozo dos direitos humanos de
todas as mulheres e meninas. Isso pode
ser alcançado com o uso, por exemplo,
de análises de igualdade de gênero no
momento da elaboração de projetos,
planos de ação e estratégias.
Essas análises devem ter uma
perspectiva multissetorial, e devem
levar em consideração o fato de que
mulheres e meninas e homens e
meninos não são grupos homogêneos,
mas possuem distintas identidades,
necessidades, influências e condições de
vida. Portanto, além do gênero, as
análises precisam considerar outros
fatores, como idade, domicílio
geográfico, situação socioeconômica,
identidade de gênero e expressão de
gênero, orientação sexual, origem
étnica, variação funcional, nível de

escolaridade, declarações de fé e
religião. O Serviço de Relações
Exteriores da Suécia também fará uso
de análises de igualdade de gênero com
base em dados desagregados por sexo e
idade em relatórios e atividades de
rotina. Como parte desse trabalho, o
Serviço de Relações Exteriores da
Suécia solicitará esse tipo de dados,
caso estejam ausentes, a atores bilaterais
e multilaterais e a organizações da
sociedade civil. Paralelamente à coleta
de dados quantitativos, o Serviço de
Relações Exteriores da Suécia também
deverá levar em consideração e solicitar
informações qualitativas de fontes
multilaterais, bilaterais e outras – como
entidades locais de direitos das
mulheres – que geralmente detêm
conhecimento valioso e acesso a
mulheres e meninas no contexto em
questão.

 The latest action plan is available at: www.regeringen.se/informationsmaterial/2015/11/
*
utrikesforvaltningens-handlingsplan-for-feministisk-utrikespolitik-20152018/

38

Manual Política Externa Feminista da Suécia

Lista de verificação para a
análise da igualdade de
gênero nos relatórios
• Assegurar que os relatórios ilustrem
aspectos e o tema de igualdade de
gênero, como por exemplo a
participação dos eleitores, de uma
perspectiva de igualdade de gênero
como pilar da democracia, ou a
violência relacionada a gênero como
ameaça à segurança.
• Esclarecer os direitos,
oportunidades e necessidades de
mulheres, meninas, meninos e
homens no contexto.
• Usar dados desagregados por sexo
e idade.
• Adotar uma perspectiva
multissetorial que esclareça o fato
de que mulheres e meninas e
homens e meninos têm distintas
identidades, necessidades,
influências e condições de vida.
• Consultar pessoas, grupos e/ou
organizações dedicadas à igualdade
de gênero.

3.4 Apoio
O trabalho de política externa feminista
do Serviço de Relações Exteriores da
Suécia conta com o apoio de uma
equipe de coordenação liderada pela
Embaixadora de Igualdade de Gênero e
Coordenadora da Política Externa
Feminista. A equipe de coordenação
trabalha em áreas como
desenvolvimento de políticas,
planejamento operacional,
comunicação, desenvolvimento de
competências e representação. Todos os
servidores do Serviço de Relações
Exteriores da Suécia podem entrar em
contato com a equipe de coordenação,
mas também com o(s) ponto(s) focal(is)
da política externa feminista
designado(s) em todos os
departamentos e missões no exterior.
Esses pontos focais recebem apoio
contínuo e informações da equipe de
coordenação. A equipe de coordenação
da política externa feminista também
mantém contato regular com a Divisão
de Igualdade de Gênero do Ministério
do Trabalho da Suécia. Esta divisão
auxilia e coordena o trabalho de
igualdade de gênero em todas as áreas
das políticas governamentais. Essa
cooperação interministerial ajuda a
assegurar a rápida difusão dos métodos
e informações nas repartições públicas.
A equipe de coordenação elabora o
plano anual de ação do Serviço de
Relações Exteriores da Suécia para a
política externa feminista em
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cooperação com outras seções do
Serviço e em diálogo com outras seções
das repartições e outros órgãos,
representantes da sociedade civil, etc.
A equipe de coordenação produziu um
site temático sobre a política externa
feminista, em que todos os servidores
podem acessar fichas informativas,
folhetos, discursos, artigos,
exemplos de boas práticas,
apresentações em PowerPoint e
outros materiais. Algumas missões no
exterior também produziram folhetos
informativos sobre a política externa
feminista, que foram traduzidos para os
idiomas locais.
O site temático oferece links para o
treinamento interno virtual
desenvolvido pela equipe de
coordenação e traduzido para o inglês
para que a equipe local pudesse acessar
as informações. Além disso, várias
embaixadas e departamentos
realizaram seus próprios estudos e
treinamentos aprofundados, e/ou
criaram bases de conhecimento na
forma de bibliotecas sobre igualdade de
gênero. Alguns gestores participam de
um programa especial de coaching de
gênero que se concentra em métodos e
ferramentas para os líderes no trabalho
de igualdade de gênero.
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Funcionamento do programa
de coaching de gênero
O programa se destina a altos
gestores do Serviço de Relações
Exteriores da Suécia, dando-lhes a
oportunidade de aprimorar seus
conhecimentos sobre igualdade de
gênero e direitos de mulheres e
meninas, inclusive com base nas
resoluções de segurança da ONU
sobre mulheres, paz e segurança. O
programa traz seminários conjuntos
para o grupo inteiro de participantes,
mas todos os participantes também
têm seus próprios instrutores
pessoais para ajudar na aplicação
concreta e direta da integração da
perspectiva de gênero em suas
respectivas áreas de atuação.

”Na qualidade de servidores públicos
do Serviço de Relações Exteriores da
Suécia encarregados da execução da
política externa feminista, é essencial
fazê-lo em um local de trabalho com
a maior igualdade de gênero possível. O programa de coaching de
gênero me proporcionou o conhecimento e as ferramentas – e, portanto, também a autoconfiança – necessárias para elevar o nível de
nosso trabalho interno de igualdade
de gênero juntamente com minha
equipe gerencial. O programa me
mostrou a importância de concentração nos processos de trabalho
para que possamos realmente
controlar e encontrar maneiras
concretas de integrar aspectos de
igualdade de gênero a eles. Os
resultados superaram em muito
nossas expectativas. Apesar de
trabalharmos há muito tempo com a
igualdade de gênero na equipe,
identificamos uma série de outros
processos – em áreas como orientação, segurança, instalações e
design de interiores – em que
poderíamos nos beneficiar do
fortalecimento da perspectiva de

Pouco mais de dois anos após o
lançamento da política externa
feminista, a equipe de coordenação
iniciou um processo de
acompanhamento. Esse processo
envolveu departamentos e missões no
exterior e resultou em um conjunto de
exemplos com ações e resultados
dentro dos sete objetivos da política
externa feminista do plano de ação.
Esta coleção de exemplos veio como
mais apoio e inspiração no trabalho
com a política: www.regeringen.se/
artiklar/2017/10/sverigesfeministiskautrikespolitik-exempel-patre-ars-genomforande/exem-pel-pa-trears-genomforande/

igualdade de gênero.”
Håkan Åkesson, Diretor-Geral de Assuntos
Administrativos do Ministério das Relações
Exteriores da Suécia
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Três perguntas para Ann Bernes
Sweden’s Ambassador for Gender

Embaixadora de Igualdade de Gênero
e Coordenadora da Política Externa
Feminista da Suécia
1. Quais métodos
se mostraram
como os mais
importantes no
trabalho em torno
da política?

O conceito de
“política externa
feminista” é um
método imbatível. Basta dizer as
palavras para despertar interesse e
mostrar o que a Suécia defende. Os
quatro “R” também são uma
ferramenta importante, pois são
completos e ao mesmo tempo
compreensíveis e fáceis de se
comunicar. O processo inclusivo de
criação conjunta também se revelou
decisivo. Como todos os servidores
foram capazes de contribuir, o
trabalho recebeu um grande impulso.
2. Qual foi o seu maior momento de
realização como coordenadora?

Que a mudança é possível, mesmo
quando você não acredita que seja. É
uma mera questão de encontrar os
argumentos ou outras expressões que
passarão. Ligado a isso, outra vitória
foi testemunhar a fantástica

42

Manual Política Externa Feminista da Suécia

criatividade e inspiração que
transpareceram em todo o Serviço
de Relações Exteriores da Suécia.
3. What was the first challenge
in this work?

Conseguir prestar apoio suficiente. O
fato de todos os colegas aprenderem
mais sobre igualdade de gênero não
diminui a necessidade de apoio. Caso
contrário, os problemas se
multiplicam e ficam cada vez mais
complexos, enquanto a necessidade
de acompanhamento e visão no nível
macro aumenta. É claro que
processos de integração dessa
magnitude requerem funções de
apoio que possam responder às
necessidades.

3.5 Exemplos de
trabalho interno
Todas as divisões do Serviço de Relações
Exteriores da Suécia definirão uma
perspectiva de igualdade de gênero em
seu campo de atuação em consonância
com a política externa feminista.
Nesse sentido, a perspectiva da igualdade
de gênero permeia, por exemplo, o
trabalho consular, principalmente no
que diz respeito a questões relacionadas a
mulheres, crianças e jovens adultos. As
embaixadas e consulados suecos são
contatados cada vez mais por pessoas
necessitadas, residentes da Suécia, que
foram vítimas de violência familiar
enquanto estavam no exterior, muitas
vezes relacionada ao impedimento de
retornar à Suécia. Essas pessoas correm o
risco de serem submetidas a casamento
forçado ou mutilação genital feminina,
ameaças, coerção ou violência de suas
famílias, ou serem obrigadas a
permanecer no exterior contra sua
vontade. Esse grupo de pessoas
necessitadas, mulheres e meninas em sua
maioria, é priorizado do ponto de vista
consular porque sua situação impossibilita
as precauções habituais, como assistência
com autoajuda.
Desde 2015, um trabalho estratégico
contínuo é realizado para desenvolver as
ferramentas e conhecimentos consulares
do Serviço de Relações Exteriores da
Suécia para prestar assistência a grupos
altamente vulneráveis. Durante 2018, foi
definido um investimento específico de
dois anos para fortalecer ainda mais o

apoio consular em conflitos familiares,
com foco específico no casamento
infantil e forçado. Este investimento de
10 milhões de coroas suecas permitiu a
realização de importantes iniciativas de
informação, educação e cooperação
nessa área.
No âmbito da estrutura de apoio
operacional do Serviço de Relações
Exteriores da Suécia, o
desenvolvimento da perspectiva de
igualdade de gênero nas instalações
locais fez parte da política externa
feminista. Nesse sentido, o Serviço de
Relações Exteriores reviu as
orientações para a escolha de
acomodações administrativas, que
agora determina que essas instalações
sejam funcionais e confortáveis para
todos os servidores e convidados. Em
certos locais, por exemplo, a escolha da
acomodação administrativa pode ser
decisiva para a possibilidade de as
mulheres não terem de seguir os
códigos de indumentária locais no
interior dessa acomodação. Da mesma
forma, a acomodação administrativa
inclusiva pode permitir que mulheres e
pessoas LGBTQ participem de eventos
onde outras instalações em
determinados locais representam
dificuldades ou riscos. O Ministério das
Relações Exteriores da Suécia também
trabalhou com o Conselho Nacional de
Arte Pública da Suécia para assegurar
que as obras de arte encontradas em
acomodações administrativas e
escritórios incluam obras tanto de
mulheres como de homens.
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Igualdade de gênero e instalações: como funciona?
• Existe alguma coisa na concepção do ambiente de trabalho que possa afetar
mulheres e homens de maneira diferente?
• Existe alguma coisa na concepção das instalações e do ambiente de trabalho
que faça com que a execução de determinadas tarefas seja mais difícil para as
mulheres do que para os homens?
• No caso de postos situados no exterior, pode haver normas culturais e outras
que restrinjam a liberdade de circulação das mulheres. Como as soluções de
instalações podem melhorar a situação de quem se encontra nesses postos?
• Homens e mulheres precisam se sentir à vontade nas instalações do Serviço de
Relações Exteriores da Suécia. Há alguma medida que pode ser tomada para
assegurar isso?
• Cargos e atribuições funcionais geralmente seguem papeis de gênero. Isso é
evidente em relação ao trabalho relacionado às instalações no local de trabalho?
Em caso afirmativo, o que pode ser feito para mudar isso?
• Quantos artistas do sexo feminino e sexo masculino estão representados nas
obras de arte no local de trabalho?

Na área da segurança, o Ministério das
Relações Exteriores da Suécia lançou
um programa de certificação para
empresas de segurança que atuam em
ambientes de conflito. Essa certificação
– da Associação Internacional do
Código de Conduta (ICoCA) – enfatiza
como as empresas de segurança privada
devem atuar em áreas de conflito,
sobretudo no que diz respeito aos
direitos humanos e ao direito
humanitário internacional. O
Ministério das Relações Exteriores da
Suécia determina que as empresas de
segurança participantes de seus
processos licitatórios sejam certificadas
pela ICoCA. Essa certificação se alinha
à política externa feminista da Suécia
em razão de sua clara mensagem de
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igualdade de gênero. O Ministério das
Relações Exteriores da Suécia
assegurou, entre outras coisas, que as
empresas dispusessem de várias
ferramentas de igualdade de gênero ao
realizar suas visitas de inspeção, que
dialogassem com entidades de direitos
da mulher e que trabalhassem para
combater a exploração, abuso e assédio
sexual.
O Ministério também trabalhou no
sentido de rever, destacar e aprimorar a
segurança pessoal das servidoras com
base em uma consulta a missões no
exterior em todo o mundo. Outras
medidas incluem a revisão da
distribuição de gênero dos seguranças
enviados e imposição de demandas às

empresas de segurança contratadas para
que tenham uma política de
incorporação da perspectiva de gênero.
O Serviço de Relações Exteriores da
Suécia também ressaltou a perspectiva
de igualdade de gênero em consultas
multilaterais sobre o monitoramento
dos códigos de conduta globais para
empresas de segurança privada.
No provimento de pessoal, o Serviço
de Relações Exteriores está trabalhando
para fortalecer ainda mais a perspectiva
de igualdade de gênero. Para isso, é
preciso empreender uma revisão de
toda a cadeia, desde programas de
recrutamento e liderança até o processo
de nomeação de gestores. Medidas
específicas estão sendo adotadas para
aumentar o número de mulheres
candidatas a cargos gerenciais, inclusive
funções de embaixadora. A proporção
de mulheres gestoras também
aumentou, e agora é de 50%
(considerando todos os cargos
gerenciais). Quarenta por cento de
todos os cargos de embaixador são
ocupados por mulheres (veja o
diagrama). Os participantes do
programa de admissão regular do
Ministério das Relações Exteriores da
Suécia (o Programa Diplomat)
passaram de 20% de mulheres em 1972
para 47% de mulheres em 2016. O
Serviço de Relações Exteriores da
Suécia também trabalha para combater
diferenças salariais irrelevantes entre
homens e mulheres, acompanhando e
revendo a evolução salarial
continuamente. Iniciou-se um trabalho

para aumentar o número de mulheres
consulesas honorárias e comissárias de
comércio e verificar quais servidores
lotados localmente realizam quais
tarefas, a fim de identificar e romper os
padrões de gênero estereotipados.

Distribuição por gênero dos
embaixadores suecos, 1996–2016*
%
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40
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*Statistics from the Swedish Ministry for Foreign Affairs
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Três perguntas para Per Augustsson, ViceChefe do Departamento de Recursos Humanos
do Ministério das Relações Exteriores da Suécia

1. O que foi necessário para
fortalecer o papel das mulheres em
cargos decisórios?

A política externa feminista da
Suécia constitui uma agenda de
mudança, e faz parte do trabalho do
governo sobre igualdade de gênero.
É também um posicionamento e
uma lente para analisarmos nosso
trabalho de recursos humanos e
procurarmos contribuir para
assegurar a representação e os
recursos das mulheres no Serviço de
Relações Exteriores da Suécia. O
Ministério de Relações Exteriores da
Suécia vem trabalhando
estrategicamente para aumentar o
número de mulheres que se
candidatam a cargos de gerência. Os
motivos pelos quais as mulheres por
vezes não se candidatam a cargos
gerenciais foram investigados e
analisados. Foram destacados bons
exemplos. Programas de
desenvolvimento interno para
aspirantes a gestor contribuíram para
a ampliação do número de gestoras.
2. Quais ferramentas você
usa no seu trabalho?

O treinamento interno agora inclui
uma perspectiva da igualdade de
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gênero. Por exemplo, a política
externa feminista figura nos
programas de admissão e
administração do ministério e no
treinamento para novos gestores em
missões no exterior. O treinamento
virtual sobre a política externa
feminista é oferecido a todos os
servidores. O treinamento interno
para a liderança direcionado a homens
e mulheres ajudou a aumentar o
número de gestoras. Além disso, é
realizada uma análise de igualdade de
gênero no momento do recrutamento
para o programa de treinamento e
liderança do ministério. Hoje, as
mulheres ocupam majoritariamente
cargos gerenciais mais baixos, o que
traz a promessa de boas
oportunidades futuras para o alcance
do pleno equilíbrio de gênero em
cargos mais altos.
3. Descreva um desafio específico para
se aprimorar ainda mais a perspectiva
de igualdade de gênero para questões
de provimento de pessoal no Serviço
de Relações Exteriores da Suécia?

Há um desequilíbrio entre mulheres e
homens em cargos administrativos
nesse Serviço. Está sendo realizado
um trabalho na área de recrutamento
para solucionar essa questão.

Síntese da metodologia de trabalho no âmbito do Serviço de Relações Exteriores da Suécia:
1. Liderança

• Clara, aberta, coerente, “onipresente, o tempo todo”
• Integrada na declaração da política governamental sobre relações exteriores
• Citada com frequência em discursos, artigos e tuítes
• Decisões e iniciativas direcionadas
2. Controle

• Processo de criação conjunta inclusiva da política externa feminista
• Pontos focais em cada departamento e missão no exterior
• Os gestores são responsáveis pela integração da perspectiva de igualdade de
gênero em todas as atividades, inclusive nos processos decisórios e na destinação
de recursos
3. Orientação

• Clara atribuição da responsabilidade pela igualdade de gênero no regimento interno
• Integração do plano de ação da política externa feminista no acompanhamento de
rotina de objetivos e resultados
• Fortalecimento da integração da perspectiva de gênero, inclusive na forma de
destinação orçamentária para questões de gênero
• Análises periódicas da igualdade de gênero
4. Assistência

• Página temática na intranet
• Fichas técnicas e outros materiais informativos
• Embaixadora de Igualdade de Gênero e Coordenadora da Política Externa Feminista
• Treinamento virtual para todos os servidores do Serviço de Relações Exteriores da Suécia
5. Exemplos de trabalho metodológico

• Aspectos de igualdade de gênero em questões consulares
• Apoio operacional (por exemplo, segurança e instalações) com uma perspectiva de
igualdade de gênero
• Política de provimento de pessoal inovadora visando maior representação das mulheres
Manual Política Externa Feminista da Suécia
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3.6 Vozes sobre a política
externa feminista
Ao ser lançada, a política externa
feminista da Suécia foi alvo tanto de
elogios como de ceticismo. Com a
política em vigor, o apoio continuou a
crescer e grande parte da dúvida
anterior deu lugar a interesse.
Verifica-se amplo interesse na política
por parte de vários segmentos da
sociedade, o qual se reflete também nos
campos de pesquisa. O Ministério das
Relações Exteriores recebeu muitas
perguntas de pesquisadores e
estudantes, que produziram artigos,
estudos e teses sobre a iniciativa sueca.*

”…A coisa mais interessante e
de maior potencial de inovação
em uma política externa feminista não são iniciativas, esforços e programas específicos,
mas o fato de que tem potencial como uma nova abordagem
a fim de contribuir para a
transformação da visão sobre
o real sentido da segurança
externa e a quem se destina.”**
Professor Robert Egnell, da Universidade de
Defesa Sueca

* A few examples of interest from the world of research:
www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1175888&dswid=2583
politics.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-368
www.ethicsandinternationalaffairs.org/2016/swedish-feminist-foreign-policy-in-the-makingethics-politics-and-gender/
centreforfeministforeignpolicy.org/journal/2018/5/18/bipfj3ify8rz97ar4tic4nx3scj53j
www.chathamhouse.org/expert/comment/uk-feminist-foreign-policy-both-right-thing-do-and-smart-strateg
** Feministisk utrikespolitik i teori och praktik (“Feminist Foreign Policy in Theory and Practice”), Robert Egnell,
journals.lub.lu.se/index.php/st/article/view/16441
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Também há grande interesse da mídia
sueca e internacional, de modo que, em
geral, a política externa feminista
desperta curiosidade e debate.*

“A expressão 'política externa
feminista' ficou na minha
cabeça, com base no que a
Suécia está fazendo.”**
Marissa Conway, fundadora do blog Feminist
Foreign Policy

O conceito de política externa feminista
é debatido e adotado por organizações e
países. Um exemplo é o Canadá, que
possui um governo feminista declarado,
adota o termo “política externa
feminista” e, em junho de 2017, lançou
uma política de desenvolvimento
feminista após consultas a mais de
15.000 pessoas em 65 países diferentes.

”É importante e histórico que
tenhamos um primeiroministro e um governo
orgulhosos de nos proclamar
feministas. Os direitos das
mulheres são direitos
humanos. Incluem-se aí os
direitos sexuais e reprodutivos
e o direito ao aborto seguro e
acessível. Esses direitos estão
no centro de nossa política
externa.”***
Chrystia Freeland, Ministra das Relações Exteriores
do Canadá

* Examples of media interest: www.nytimes.com/2017/11/17/world/europe/margot-wallstrom-sweden.html
policyoptions.irpp.org/magazines/december-2017/the-three-rs-of-feminist-foreign-policy/
www.irishtimes.com/opinion/the-case-for-a-feminist-foreign-policy-1.3183835
** www.passblue.com/2016/11/04/what-exactly-is-a-feminist-foreign-policy-a-new-website- explores-the-subject/ foreignpolicy.com/2016/04/06/swedens-foreign-minister-has-no-time-for-giggles/www.una.org.uk/
magazine/2017-2
*** www.canada.ca/en/global-affairs/news/2017/06/address_by_ministerfreelandoncanadasforeignpolicypriorities.html
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A equipe do Serviço de Relações
Exteriores da Suécia atesta a política
externa feminista da Suécia,
promovendo avanços e criando uma
plataforma valiosa para o diálogo. A
questão da igualdade de gênero passou
a dizer respeito a todos os servidores,
independentemente de seu cargo ou
área de atuação e do lugar do mundo
em que estejam.
"O fato de a Suécia ter passado da
igualdade de gênero para o feminismo é sem dúvida algo novo, e pode
ser usado de forma eficiente tal qual
no trabalho da embaixada. Há muito
se sabe que a Suécia defende
questões de igualdade de gênero,
mas agora está acompanhada de
várias outras nações com afinidade
de posicionamento. No entanto, a
adoção de uma política externa
feminista constitui um fator distintivo
para nós. Com ela, demonstramos
capacidade de enxergar contextos
maiores, com coragem política e
desejo de liderança. As referências
ao feminismo na política inibem
alguns e inspiram muitos, mas é
evidente que atrai amplo interesse e
estimula um debate importante.”
Embaixada da Suécia
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A política também trouxe uma
mudança organizacional e cultural no
Serviço de Relações Exteriores da
Suécia. A verdadeira força motriz para
muitos servidores tem sido o processo
inclusivo, a realização de um trabalho
pioneiro, com base em uma visão clara.
O trabalho tomou forma durante o
processo e baseia-se em discussões e
reflexões internas aprofundadas. Vários
servidores afirmam que têm orgulho de
poder avançar e contribuir para uma
política inovadora como a política
externa feminista. O processo criativo
fortaleceu o Serviço de Relações
Exteriores e lançou as bases para a
inovação contínua.

”Foi uma jornada incrível. O
que começou como um documento de 3 ou 4 páginas em
outubro de 2014 evoluiu para
uma política externa de plena
escala, na qual decidimos de
forma conjunta acerca do
conteúdo. A política externa
feminista se tornou nossa
marca registrada.”
Embaixada da Suécia

A política externa feminista também
contribuiu para a coesão entre as
diversas áreas da política externa –
política externa e de segurança,
cooperação para o desenvolvimento e
política comercial e de promoção – de
maneiras novas e mais claras.

”A política externa feminista é
importante para a forma como
trabalhamos com a questão como
uma embaixada integrada,
contemplando todas as áreas da
política externa. A política externa
feminista nos propiciou uma
plataforma de base conjunta. Na
prática, isso quer dizer que
interconectamos com mais clareza
nosso trabalho político, de
desenvolvimento e de promoção.
Nossa comunicação externa é
mais distintiva, nosso diálogo
político é mais estruturado e
centrado em nossa mensagem, e
nosso diálogo com nossos
parceiros na área do
desenvolvimento agora adota uma
abordagem mais ampla e uma
dimensão política mais clara. A
política externa feminista é uma
fonte de inspiração para nós, e
nos dá coragem em nosso diálogo
com diversos atores.”
Embaixada da Suécia

Várias missões no exterior também
observam que a política fortaleceu a
posição da Suécia como defensora da
igualdade de gênero e dos direitos de
mulheres e meninas. A marca do país
ficou ainda mais clara e mais forte: “está
evidente que a Suécia vestiu a camisa.”
”A política externa feminista
também contribuiu para que a
Suécia fosse ainda mais claramente considerada “o país da
igualdade de gênero”, como um
modelo, como a primeira instância a se recorrer nas comparações internacionais da mídia ou
nas organizações da sociedade
civil na busca de informações ou
em consultas sobre cooperação.
[…] A Suécia se tornou a nação de
“referência” em matéria de
igualdade de gênero para a mídia
e afins. Os contatos com a
embaixada sobre o tema da
igualdade de gênero aumentaram e continuam aumentando.
Também fazemos questão de
entrar em contato com representantes de alto nível (inclusive o
chefe de estado) ao trabalhar
com essas questões.”
Embaixada da Suécia
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4. Métodos para a alteração de
normas e mobilização
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A política externa feminista visa criar
novas abordagens e contribuir para a
mudança, o que requer trabalho
metódico e sistemático. É uma questão
de manter nosso foco na criação das
condições certas para um mundo onde
mulheres e meninas sejam mais
ouvidas, recebam mais espaço e possam
realizar suas aspirações.
Nesse sentido, o Serviço de Relações
Exteriores da Suécia trabalha para
promover questões e atores visando à
transformação na igualdade de gênero e
direitos humanos em reuniões,
conferências ou eventos paralelos. O
Serviço avalia continuamente os
eventos, programas de visitas,
delegações, painéis e equipes de
negociação de que participa, a fim de
assegurar que contribuam ao máximo
para aumentar a visibilidade da atuação
de mulheres, meninas e pessoas
LGBTQ e fazer uso de toda a
competência disponível.

normativo. O Departamento de
Comunicação do Ministério das
Relações Exteriores da Suécia e outros
departamentos competentes produzem
regularmente materiais informativos
para promover o trabalho em torno da
política externa feminista. Hashtags e
outras mensagens em redes sociais se
mostraram uma forma eficiente de
promoção, mesmo em países com
relativamente baixo acesso à Internet.
As embaixadas organizam eventos,
inclusive sessões no Twitter, sobre o
tema da igualdade de gênero com o
objetivo de comunicar com vários
grupos-alvo sobre igualdade de gênero
e direitos das mulheres. Outra
plataforma importante é o site www.
swemfa.se, onde artigos e postagens de
blogue sobre a política externa
feminista figuram entre os materiais
mais compartilhados.

A comunicação é de suma
importância para gerar impacto
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Na hashtag #EqualityMakesSense
(Igualdade faz sentido), o Serviço de
Relações Exteriores da Suécia
publica exemplos de sua atuação na
igualdade de gênero, difunde
mensagens sobre a política externa
feminista e compartilha informações
sobre artigos e eventos.
Apresentamos a seguir uma seleção
de mensagens da campanha:
•

“As mulheres são um
ingrediente essencial na receita
para a paz duradoura.”

•

“Quando as mulheres realizam
trabalho profissional, as
economias crescem. É simples
assim. É importante incluir o
recurso subutilizado da mão de
obra.”

•

“Combater a subordinação
sistemática global das mulheres
é algo inerentemente bom.
Contudo, também constitui uma
política prática inteligente.”

•
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“O investimento no
desenvolvimento das mulheres
reduz a pobreza. Constrói
sociedades, democracias e
economias.”
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A hashtag #MoreWomenMorePeace
(Mais mulheres, mais paz), que visa
fortalecer o papel das mulheres na
consolidação da paz e nas negociações de
paz, foi lançada para marcar o 15º
aniversário da Resolução 1325 do
Conselho de Segurança das Nações
Unidas sobre mulheres, paz e segurança, e
já foi usada em vários contextos desde
então. Há ocasiões em que as missões
suecas no exterior organizam eventos
para promover a conscientização sobre a
resolução. Há também iniciativas
direcionadas para aumentar a participação
das mulheres no trabalho de paz, a
exemplo da Folke Bernadotte Academy
(FBA), que colaborou de perto com a
Embaixada da Suécia em Cabul para
capacitar cerca de 30 mulheres de
diferentes províncias do Afeganistão em
diálogo e mediação. A hashtag também
foi usada em uma série de artigos sobre
mulheres agentes da paz, escritos e
divulgados pelo Ministério de Relações
Exteriores da Suécia.
Uma das iniciativas e hashtags
direcionadas que tiveram maior impacto é
a #WikiGap. A Wikipedia é a maior
enciclopédia virtual do mundo gerada
pelos usuários. O conteúdo transmitido
influencia e dá vida ao conhecimento dos
usuários sobre o mundo. Entretanto, há
um grande desequilíbrio. Noventa por
cento do conteúdo foi criado por homens,
e há quatro vezes mais artigos sobre os
homens do que sobre as mulheres. Para
ajudar a promover mudanças, o
Ministério das Relações Exteriores da
Suécia, em parceria com a Wikimedia e
vários parceiros locais, lançou uma

iniciativa chamada #WikiGap para
adicionar informações sobre as mulheres
à Wikipedia. A iniciativa foi lançada no
Dia Internacional da Mulher, em 8 de
março de 2018, e foi realizada na forma de
edição paralela em quase 50 países, da
Suécia à Indonésia, Egito a Colômbia,
passando pelo Brasil. Mais de 1.600
pessoas participaram escrevendo artigos
em mais de 30 idiomas. Apenas nos
primeiros três meses da campanha, os
participantes escreveram quase 4.000
novos artigos, que foram lidos mais de
cinco milhões de vezes, e mais artigos
continuam sendo publicados. Para
promover essa iniciativa, o Ministério de
Relações Exteriores e a Wikimedia
produziram uma caixa de ferramentas
com um guia passo a passo para a
organização de eventos do #WikiGap,
incluindo logotipos, materiais de
comunicação e sugestões para quem
deseja levar o projeto adiante. Também foi
produzido um filme especial do WikiGap.

Ferramentas para o trabalho
do Wikigap
• A caixa de ferramentas do
Wikigap está disponível em: http:/
www.swemfa.se/ wikigap/
• Filme do Wikigap no YouTube:
https:/ www.youtube.com/
watch?v=NdPb4Bap3hk
• Artigo sobre o WikiGap na revista
The Economist: https:/ www.
economist.com/news/
business/21738402-togetherwikimedia-swedish-diplomatsare-hosting-wikigap-edit-thons-54

Margot Wallström, Ex-Ministra de Relações Exteriores da Suécia [2014-2019], falando no Wikigap em
Estocolmo.
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Outro método para a mudança de
normas e mobilização em prol de
valores de igualdade de gênero são as
ações de cooperação cultural. Um
exemplo de sucesso é a peça Seven. A
peça consiste em sete narrativas de
ativistas de direitos das mulheres do
Afeganistão, Camboja, Guatemala,
Irlanda do Norte, Nigéria, Paquistão e
Rússia. A peça foi apresentada em cerca
de 30 cidades diferentes e em quase o
mesmo número de idiomas, sempre
encenada como uma colaboração com
parceiros locais e a Embaixada da
Suécia local. Em todos os países, a peça
Seven é interpretada como leitura por
sete personalidades de renome, que
representam diferentes setores da
sociedade e que tenham forte
integridade e impacto. As leituras
geralmente são realizadas por políticos,
artistas, personalidades do esporte,
jornalistas, músicos ou pessoas com
experiência própria de vulnerabilidade.
A Seven conseguiu comunicar questões
relacionadas aos direitos e desafios das
mulheres aos decisores, formadores de
opinião e público em geral. A atenção
da mídia contribuiu para gerar interesse
e permitiu que organizações locais
apoiassem os políticos na promoção de
questões de direitos das mulheres. Em
2017, estreou no Azerbaidjão e na
Bósnia e Herzegovina, e em 2018 a
peça Seven, em parceria com a
Embaixada da Suécia, a ONU
Mulheres e a Representação
Permanente da Suécia na UE, foi
apresentada em vários locais do país.*
* https://si.se/evenemang/seven/
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A Suécia também enfatizou a
importância da liderança em seu
trabalho de mudança normativa. A
International Gender Champions foi
lançada em 2015, com a Suécia entre os
líderes da campanha. A iniciativa reúne
decisores que assumiram o
compromisso de desafiar estruturas e
barreiras à igualdade de gênero. A rede
foi criada em Genebra, mas desde então
cresceu e se tornou uma rede muito
mais ampla, com mais de 200 líderes de
60 países e um vasto leque de
instituições, inclusive a administração
pública, ONU, UE, meio acadêmico e
sociedade civil. Todos os membros
assinaram o Compromisso de Paridade
do Painel da IGC, comprometendo-se a
não mais participar de paineis
formados apenas por integrantes do
mesmo sexo. Cada membro também
define dois objetivos de igualdade de
gênero em torno de qualquer tema,
desde metas operacionais gerais até sua
própria liderança. O grupo nórdico
definiu o objetivo conjunto de
promover o equilíbrio entre trabalho e
vida pessoal por meio de: 1)
informações antecipadas e aviso prévio
das reuniões para melhorar a
previsibilidade e o planejamento e 2)
não convocação de reuniões que
ocorram no período noturno, fins de
semana e feriados nacionais. Para obter
mais informações sobre a International
Gender Champions, visite: www.
genderchampions.com
O Serviço de Relações Exteriores da
Suécia também empreendeu várias
iniciativas para mobilizar apoio para a

Cinco perguntas a serem
feitas para que os painéis
tenham mais igualdade de
gênero*
1. O que você faz para assegurar um
equilíbrio uniforme de gênero nos
eventos que organiza?
2. Qual é o equilíbrio de gênero dos
painéis dos quais você participa?
3. Pode haver casos em que um grupo
deve estar super-representado?
4. O organizador entrou em contato
com especialistas do gênero não
representado?
5. Você/sua organização é capaz de
compartilhar listas com os nomes
de especialistas para assegurar
uma representação mais uniforme
e inclusiva?

A peça Seven foi apresentada no Paquistão.

igualdade de gênero e o pleno gozo dos
direitos humanos de todas as mulheres
e meninas. Algumas dessas iniciativas
abrangeram todo o espectro de
questões (como o Fórum de Estocolmo
sobre Igualdade de Gênero, abaixo),
enquanto outras abordaram questões
subsidiárias (como #midwives4all e
ElaDecide, abaixo).
Em 2015, o Ministério das Relações
Exteriores lançou a iniciativa
#midwives4all com o objetivo de
destacar o papel fundamental das
parteiras e granjear apoio para elas com
base em métodos como a diplomacia
digital. A campanha teve um amplo
alcance. Somente em Uganda, cerca de
4,5 milhões de pessoas foram
alcançadas por meio de redes sociais,
rádio e jornais, e pela nomeação de
ugandenses famosos como
embaixadores ou defensores da
iniciativa. A Suécia também apoia a
capacitação de parteiras no país e
participa de uma cerimônia anual de
premiação de reconhecimento de
competências de destaque da profissão.
Essa cooperação fortaleceu o acesso de
mulheres e meninas de Uganda a
assistência de maternidade segura, o
que, por sua vez, propiciou reduções
consideráveis na mortalidade materna e
nascimentos prematuros. Além de
conscientizar sobre o importante papel
das parteiras por meio das redes sociais,
a campanha #midwives4all também
contribui para a capacitação. Um

* www.genderchampions.com, fritt översatt och delvis modifierad
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programa virtual de obstetrícia é
oferecido na Universidade Dalarna, na
Suécia, e foi firmada uma cooperação
com a Somália, entre outros países. O
objetivo é que a iniciativa Midwives4all
tenha vida própria e mobilize, inspire e
desperte debates sobre o papel central
das parteiras no fortalecimento da
saúde e dos direitos das mulheres e
meninas.
A campanha ElaDecide foi lançada em
fevereiro de 2017 em uma conferência
em Bruxelas, organizada pela Bélgica,
Suécia, Dinamarca, Luxemburgo e
Países Baixos, em reação a forças
conservadoras e apoio reduzido a
questões de SDSR. A campanha
marcou o início de um novo e amplo
movimento que mobiliza apoio
financeiro e político de organizações da
sociedade civil e organismos da ONU.
As mulheres e meninas recebem maior
acesso a aconselhamento, informações
baseadas em evidências, educação
sexual completa e não discriminatória,
planejamento familiar, contraceptivos
modernos, parto seguro, testes de HIV
e aborto seguro. A campanha
ElaDecide ilustra a importância da
formação de alianças e a energia gerada
na rápida mobilização de apoio
relacionado a um problema de grande
gravidade.
Fórum de Estocolmo sobre Igualdade de
Gênero, realizado de 15 a 17 de abril de

2018, foi organizado pelo Ministério de
Relações Exteriores da Suécia e pelo
Instituto Sueco. O fórum reuniu mais
de 700 participantes oriundos de mais
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de 100 países. Entre os participantes
havia políticos, servidores públicos,
representantes de organismos
internacionais, ativistas, debatedores,
acadêmicos, agentes da iniciativa
privada e representantes da sociedade
civil. O objetivo da conferência foi o de
facilitar e incentivar o intercâmbio de
metodologias, novas iniciativas e
cooperação mais aprofundada com
vistas a fortalecer o trabalho
internacional sobre igualdade de
gênero.
O programa contou com cerca de 30
seminários, oficinas, mesas-redondas e
outros eventos sobre desafios à
igualdade global de gênero e medidas e
ferramentas concretas para ampliar a
igualdade de gênero e os direitos,
representação e recursos de mulheres e
meninas. O termo-chave da conferência
foi “criação conjunta”. Imbuídos desse
espírito, os participantes foram
convidados a contribuir com o conteúdo
e a estrutura do programa, o que
resultou em um fórum dinâmico sobre
questões e assuntos de grande
atualidade. Um amplo espectro de temas
foi tratado, inclusive o empoderamento
econômico das mulheres, a SDSR e o
papel das mulheres no trabalho pela paz.
Vários novos relatórios e iniciativas
foram lançados, inclusive o mais recente
relatório Mulheres, Empresas e o
Direito, do Banco Mundial, e uma
convocatória para defensoras dos
direitos humanos das mulheres
apresentada pela Fundação Kvinna till
Kvinna, juntamente com vários
parceiros.

Durante a semana da conferência, a
hashtag #GenderEqualWorld
(Mundo com Igualdade de Gênero)
alcançou quase 3 milhões de pessoas no
mundo inteiro. Os participantes
inscreveram iniciativas, projetos e
colaborações relacionados à conferência
em http:/ genderequalworld.com/
initiatives/. A documentação de todos
os seminários e mesas-redondas
também está publicada no site. O
Instituto Sueco também desenvolveu
uma caixa de ferramentas que permite
às embaixadas suecas e outras partes
interessadas assegurar a continuidade
da conferência e seus resultados em
outros contextos. Além disso, a Suécia
está apresentando os resultados da
conferência a parceiros como a ONU
Mulheres. Em conexão com o fórum, o
primeiro Espaço de Pensamento
Feminista foi organizado em
cooperação com a ONU Mulheres,
onde as discussões incluíram o
aprofundamento de ideias destacadas
durante o fórum. A Suécia mantém um
diálogo com parceiros interessados em
organizar eventos inspirados na
conferência. Em 2019, o Fórum de
Túnis sobre Igualdade de Gênero
foi organizado como um seguimento
da conferência realizada em Estocolmo.

Síntese dos métodos
adotados no trabalho de
revisão de normas e
mobilização
• Conferências, reuniões e paineis
com consciência da igualdade de
gênero e com equilíbrio de gênero
• Trabalho de comunicação integrado
e centrado em gênero, por
exemplo, por meio de redes sociais
• Mobilização de comprometimento
e recursos para a igualdade de
gênero
• Cooperação cultural que promove a
conscientização e enfrenta os
desafios da igualdade de gênero
• Redes e plataformas para reunir
competências e criar visões comuns
de um mundo com igualdade de
gênero

O Fórum de Estocolmo sobre Igualdade de Gênero,
realizado entre 15 e 17 de abril de 2018, reuniu mais
de 700 participantes de mais de 100 países e uma
infinidade de setores e funções.
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5. M
 etodologia de trabalho nas
diversas áreas de apoio à política
externa
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A política externa sueca envolve os
laços e política da Suécia com países e
organizações internacionais e, em
última instância, visa promover a paz, a
segurança e o desenvolvimento
sustentável. A política externa sueca se
divide em três áreas principais: política
externa e de segurança, cooperação
para o desenvolvimento e política
comercial e de promoção. Essas três
áreas são ferramentas inter-relacionadas
para o trabalho de identificação e
desenvolvimento da política externa
feminista da Suécia. A política é
adotada por todo o Serviço de Relações
Exteriores da Suécia, ou seja, o
Ministério das Relações Exteriores em
Estocolmo e cerca de 100 postos
estrangeiros. Existe uma estreita
cooperação com outros ministérios do
governo e com vários órgãos do
governo federal. A política também é
realizada em diálogo com vários atores
suecos e internacionais, conforme o
plano de ação da política externa
feminista.

A metodologia de trabalho nas
diferentes áreas corresponde em parte à
metodologia do trabalho interno do
Serviço de Relações Exteriores da
Suécia, visto que liderança,
propriedade, controle e apoio são
fundamentais para o trabalho de
igualdade de gênero realizado nas
organizações e nos países. A título de
exemplo, a metodologia pode incluir a
proposição e promoção de
documentação de orientação, legislação,
políticas, funções e assistência
operacional que promova a igualdade
de gênero e os direitos humanos de
mulheres e meninas. Outro exemplo é
exigir que os relatórios se baseiem em
dados desagregados por sexo e idade.
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O trabalho em torno da
política externa feminista da
Suécia na UE
A Suécia tem sido uma força motriz
na elaboração do plano de ação da
UE para a igualdade de gênero e o
empoderamento das mulheres nas
relações externas da UE para 2016
-2020. Uma área importante do
plano de ação é a necessidade de
mudança cultural institucional, com
ênfase na liderança, prestação de
contas e suficiência de recursos para
o trabalho de igualdade de gênero,
em total consonância com a política
externa feminista da Suécia. O plano
de ação está disponível aqui: https://
ec.europa.eu/europeaid/ sites/devco/
files/150921_final_swd_ gap.pdf

A política externa feminista indica o
claro posicionamento da Suécia na
UE. Ao repetir sistemática e
continuamente a mesma mensagem,
a Suécia desenvolveu uma
previsibilidade que, por sua vez,
levou os responsáveis pela
elaboração de versões preliminares
de textos a antecipar cada vez mais a
contribuição sueca, incluindo
referências às mulheres e à igualdade
de gênero desde o início. Exemplo: o
acordo de livre comércio com o
Chile, no qual, pela primeira vez, a
UE propôs um capítulo inteiro sobre
igualdade de gênero.
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Este capítulo aborda em mais
profundidade a maneira como a política
externa feminista foi conduzida nas
várias áreas políticas e em algumas de
suas áreas de apoio.

Instruções para as organizações da sociedade civil
na Representação Sueca na UE sobre questões
relacionadas a mulheres em conflito com Charlotte
Pruth, Kvinna till Kvinna, e Eka Gamakharia, no
Fundo Cultural Humanitário de Sukhumi, Geórgia.

5.1 Política externa e
de segurança
“Consideramos um objetivo em
si mesmo a concretização da
igualdade de gênero e dos
direitos humanos. No entanto,
também encaramos a igualdade de gênero como um elemento essencial para a consecução de outros objetivos,
como paz, segurança e desenvolvimento sustentáveis. Soluções em que metade das
sociedades e populações ficam
excluídas não são soluções
sustentáveis.”
Margot Wallström,
Ex-Ministra das Relações Exteriores

A política externa e de segurança da
Suécia é executada por meio de relações
diretas com outros países e também por
órgãos como a UE e a ONU. Essa
cooperação se baseia no direito
internacional, que consiste em todos os
acordos e disposições internacionais
que regem a forma como os estados e
outros atores internacionais devem
cooperar e como eles podem ou não
agir entre si. A prevenção de riscos e
ameaças constitui uma parte
importante da política de segurança da
Suécia, que por sua vez faz parte da
política externa.

5.1.1 Paz e segurança
Guerra e crises acarretam a destruição
de sociedades, divisão de famílias e
interrupção do desenvolvimento.
Mulheres e meninas e homens e
meninos são afetados de diferentes
maneiras e têm diferentes
oportunidades para influenciar o
trabalho pela paz. Estudos indicam que
a probabilidade de alcance de acordos
de paz duradouros aumenta se as
mulheres participarem do processo de
paz.* Apesar disso, as mulheres estão
quase totalmente ausentes na maioria
das negociações de paz, o que tem
consequências na construção da paz.
Apenas 18% dos 1.166 acordos de paz
assinados entre 1990 e 2014 incluíram
qualquer referência a mulheres ou à
igualdade de gênero.**
Um dos pilares da política externa
feminista da Suécia é que o trabalho
pela paz e segurança sustentáveis deve
ser representativo e inclusivo. Uma
ferramenta essencial nesse sentido é a
Resolução 1325 do Conselho de

Segurança da ONU sobre mulheres, paz

e segurança, adotada em 2000 e que,
juntamente com sete resoluções
subsequentes, constitui a agenda
internacional atinente a mulheres, paz e
segurança. A agenda se concentra na
ampliação da participação da mulher,
condena a violência sexual relacionada a
conflitos e ratifica o papel fundamental
da igualdade de gênero na construção e
sociedades pacíficas. Assegurar a
integração desta agenda em todo o
trabalho de paz e segurança é uma
questão de alta prioridade para a Suécia.
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Sua execução deverá ser parte
integrante e natural do trabalho
estratégico diário e de longo prazo para
a paz e a segurança.
A Suécia aborda essa questão no nível
nacional e no âmbito da ONU, OTAN,
OSCE, UE e Conselho da Europa, e
em cooperação com os países nórdicos.
A participação não permanente da
Suécia no Conselho de Segurança da
ONU no biênio 2017-2018 foi uma
plataforma central que ofereceu
oportunidades para elevar a visibilidade
dessas questões e firmar uma maneira
mais integrada de trabalhar em conexão
com a agenda de mulheres, paz e
segurança.

plano, que se destina a três ministérios
e onze órgãos, foi elaborado em ampla
consulta com atores competentes na
Suécia e com cinco nações em conflito
e pós-conflito: Afeganistão, Colômbia,
Libéria, Palestina e República
Democrática do Congo. Pela primeira
vez, o plano de ação incluiu países de
foco e teve como alvo a influência e a
participação das mulheres nos
processos de paz, prevenção de
conflitos, melhoria da proteção contra a
violência e integração das perspectivas
de igualdade de gênero em todo o
trabalho de paz e segurança.***

A Suécia também analisou seu próprio
trabalho geral com mulheres, paz e
segurança, que inclui o financiamento,
intercâmbio de especialistas suecos e
capacitação de atores suecos e
internacionais. Outro aspecto deste
trabalho tem a ver com iniciativas da
Rede de Mediação de Mulheres Suecas
e a prestação de assistência e consultoria
técnica a países/atores que pretendam
estabelecer redes de mediação
equivalentes. No segundo trimestre de
2016, foi adotado um novo plano de
ação nacional sobre mulheres, paz e
segurança, o terceiro desde 2006. Este

* Paffenholz et al., “Making Women Count: Assessing Women’s Inclusion and Influence on the Quality
and Sustainability of Peace Negotiations and Implementation.”
** UN Women (2015) “Preventing conflict, transforming justice, securing the peace – A Global Study on the
Implementation of United Nations Security Council resolution 1325”
*** Sweden’s action plan for women, peace and security: www.regeringen.se/contentassets/
ead33c0dd10e47b1b614c413e756fac1/sveriges-nationella-handlingsplan-for-genomforande-av-fns-sakerhetsradsresolutioner-om-kvinnor-fred-och-sakerhet-20162020-.pdf
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Redes de mediação de mulheres como método
A Rede de Mediação da Mulher Sueca (imagem abaixo) foi lançada em 2015 em
resposta ao expressivo déficit de representatividade da mulher nos processos de
mediação e paz. O objetivo da rede é promover a solução pacífica de conflitos e
apoiar ativamente a participação expressiva das mulheres em iniciativas de
consolidação da paz, antes, durante e após conflitos. A rede de mediação é
composta por membros de diferentes áreas temáticas e regiões de conhecimento
especializado, tanto da sociedade civil como do Ministério de Relações
Exteriores da Suécia. Todos os membros são mulheres em cargos de alto escalão
com longa experiência em consolidação da paz, diplomacia e processos
políticos. Até o momento, trabalharam com países como Afeganistão, Burundi,
Colômbia, Geórgia, Somália, Ucrânia e Zimbábue. Esses esforços foram
empreendidos em diferentes níveis e incluíram apoio estratégico para mulheres
em diferentes sociedades locais, bem como contribuições para as negociações
de paz no mais alto nível formal. A rede de mediação sueca faz parte de uma
rede de mediação nórdica e colabora de perto com várias iniciativas
semelhantes, principalmente na África e na região do Mediterrâneo, e com a
ONU, UE, UA e OSCE. A rede de mediação é um recurso flexível que pode ser
mobilizada sem aviso prévio em diferentes contextos de conflito e responder
com rapidez às necessidades que surgirem. Para atender a grande demanda, a
rede foi ampliada de 9 para 15 membros.
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A Suécia trabalha pela igualdade e
integração de gênero na política externa
e de segurança da UE, de acordo com o
plano de ação da UE referente a
igualdade de gênero e empoderamento
das mulheres. A Suécia também
contribuiu para a realização de um
estudo pelo SEAE (Serviço Europeu
para Ação Externa) sobre a integração
dos direitos humanos e da igualdade de
gênero ao planejamento e execução da
política externa e de segurança da UE.
Como resultado deste estudo de
referência, o código de conduta para
todas as missões foi atualizado com
alusões a assédio sexual, exploração
sexual e violência de gênero.
No contexto da ONU, o trabalho com
as mulheres, a paz e a segurança é
realizado em diálogo contínuo entre
Estocolmo, a Missão Permanente da
Suécia na ONU e outras missões
pertinentes no exterior. Uma
experiência de peso do diálogo com
organizações internacionais é que o
impacto aumenta muito se houver
acesso a novos dados e justificativas da
necessidade da perspectiva de igualdade
de gênero e do tipo de medidas
concretas que devem ser adotadas para
fortalecer a integração.
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Amina Mohammed, vice-secretária-geral da ONU,
abordando no Conselho de Segurança a questão da
prevenção da violência sexual em conflitos, em abril
de 2018.

Uma seleção do que a Suécia
fez no âmbito da agenda das
mulheres, paz e segurança
• Defendeu com frequência a questão
no Conselho de Segurança da ONU,
da qual a Suécia foi membro não
permanente no biênio 2017-2018. Em
2017, pela primeira vez na história,
foram feitas referências a mulheres,
paz e segurança em 100% das
declarações da presidência do
Conselho de Segurança sobre
situações de crise.
• Defendeu a inclusão de informações
do Conselho de Segurança da ONU
provenientes de representantes de
organizações de direitos das
mulheres em suas análises.
• Contribuiu para que a violência
sexual e de gênero se tornasse um
critério de listagem separado em um
regime de sanções da ONU.
• Cooperou com o Representante
Especial do Secretário-Geral sobre
Violência Sexual em Conflito da ONU
e prestou-lhe assessoria. Empenhouse para assegurar que os aspectos
de igualdade de gênero sejam
levados em consideração na
execução da Estratégia Global de
Combate ao Terrorismo das Nações
Unidas e do Plano de Ação do
Secretário-Geral para Prevenir o
Extremismo Violento, e defendeu
questões de igualdade de gênero em
relação ao novo Escritório de
Contraterrorismo da ONU (UNOCT),
e assegurou a inclusão satisfatória

de textos sobre mulheres e meninas
na revisão da estratégia
antiterrorista da ONU. Criou e apoiou
redes suecas, nórdicas e outras
redes regionais de mulheres
mediadoras para viabilizar as
negociações de paz.
• Contribuiu para a participação das
mulheres no trabalho de paz em
vários países, inclusive Afeganistão,
Colômbia, Mali e Síria.
• Foi uma força motriz por trás da
contratação de um consultor sênior
no Serviço Europeu para a Ação
Externa (SEAE) em questões
relacionadas à igualdade de gênero e
mulheres, paz e segurança.
• Promoveu questões relacionadas à
mulher, paz e segurança na agenda
de organizações regionais e
multilaterais
• Contribuiu para uma perspectiva
mais integrada de igualdade de
gênero nos esforços civis e militares
da UE no gerenciamento de crises,
inclusive trabalhando para fortalecer
os conhecimentos sobre igualdade
de gênero nas instituições e
iniciativas da UE.
• Por meio de agências suecas,
ofereceu ampla capacitação para o
pessoal sueco e internacional
participante de iniciativas de paz.
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5.1.2 Direitos humanos, democracia e Estado de Direito
Vários métodos e ferramentas são
empregados na condução da política
externa feminista no trabalho sueco
relativo a direitos humanos, democracia
e Estado de Direito.
A igualdade de gênero e o pleno gozo
dos direitos humanos de todas as
mulheres e meninas são continuamente
citados no diálogo com
representantes oficiais dos estados,
da UE, organismos multilaterais e
regionais e outros atores pertinentes. A
intensificação desse diálogo foi possível
com a introdução de um Embaixador
dos Direitos Humanos, Democracia e
Estado de Direito, um Embaixador da
Igualdade de Gênero e um Embaixador
do Combate ao Tráfico de Pessoas.
A Suécia desempenha um papel ativo
nas negociações sobre direitos
humanos em fóruns como a Assembleia
Geral da ONU, o Conselho de Direitos
Humanos da ONU e a Comissão das
Nações Unidas sobre o Status da
Mulher. A Suécia contribuiu para a
ampliação do foco nos direitos das
mulheres e meninas e na importância
da desagregação de dados por sexo e
idade em resoluções temáticas e
específicas aos países. Além da
universalidade dos direitos humanos, a
Suécia promove o indivíduo como
detentor dos direitos e rejeita o
argumento de que o foco nas questões
familiares envolve tentativas de
restringir o gozo de direitos humanos
por mulheres e meninas ou confirmar
68
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papeis estereotipados de gênero.
A Suécia também rejeita referências ao
uso de religião, cultura, costumes ou
tradições em acordos internacionais
para legitimar restrições ao gozo de
direitos humanos de mulheres e
meninas. A Suécia trabalha para
incentivar os países que fizeram
ressalvas sobre a Convenção das
Mulheres e outras convenções a
eliminar tais ressalvas que violam os
propósitos e intenções das convenções.
Em 2016, a Suécia realizou uma
reunião internacional para combater
a legislação discriminatória, organizada
por Margot Wallström, ex-Ministra das
Relações Exteriores. Como resultado
da reunião, a Suécia também contribuiu
com apoio à cooperação entre Banco
Mundial, ONU Mulheres, OCDE e
Comissão CEDAW (Convenção das
Mulheres), que desenvolve indicadores
para medir a conformidade dos países
com o Objetivo do Desenvolvimento
Sustentável 5.1: “acabar com todas as
formas de discriminação contra todas
as mulheres e meninas em toda parte.”
Entre outras coisas, a reunião enfatizou
a importância do apoio para os
representantes da sociedade civil.
Ao apoiar os defensores dos direitos
humanos das mulheres, a Suécia
intensificou seus esforços de
democracia e luta contra o
encolhimento do espaço democrático.
A violência relacionada ao gênero é
uma séria barreira ao gozo dos direitos
humanos de mulheres e meninas.
Segundo o Estatuto de Roma do

Tribunal Penal Internacional, a
violência sexual pode fazer parte de
genocídio, crimes contra a humanidade
e crimes de guerra. A Suécia coopera
diretamente com países, instituições
jurídicas nacionais e outros atores
bilaterais, bem como o TPI e seus
promotores de justiça com vistas a
combater a ocorrência e a impunidade
por violência sexual e de gênero em
conflitos. Esse trabalho não raro visa
ampliar a capacidade nacional de
investigação e instauração de
processos contra a violência, além de
destacar a necessidade de combate ao
estigma, fortalecimento da proteção às
vítimas de crimes e testemunhas e
reconhecimento da importância do
papel das organizações da sociedade
civil nesse trabalho. A Suécia também
apoiou o GQUAL, uma campanha
internacional que defende a criação de
diretrizes internacionais e nacionais
para aumentar e promover a proporção
de mulheres em cargos de liderança em
tribunais internacionais e órgãos
judiciários.
Ademais, a Suécia defende questões de
igualdade de gênero, compartilhou
experiências suecas na Comissão de
Igualdade de Gênero do Conselho da
Europa e fez contribuições
financeiras para a execução dos planos
de ação do Conselho da Europa para
vários estados membros. Um
especialista sueco também deu
treinamento ao secretariado sobre
incorporação da perspectiva de gênero.
A Suécia fez uma campanha efetiva

para eleger um especialista sueco para o
grupo de especialistas GRETA do
Conselho da Europa, que monitora o
cumprimento da Convenção do
Conselho de Ação contra o Tráfico de
Seres Humanos.
O 250º aniversário da Lei da Liberdade
de Imprensa da Suécia foi celebrado
com um seminário internacional com e
para mulheres no jornalismo e setores
afins, com foco no assédio de que são
vítimas. A Suécia continua a apoiar a
segurança das mulheres jornalistas por
meio do Fojo Media Institute, e presta
apoio ao projeto de um estudo piloto
sobre a criação de um centro de apoio a
jornalistas vítimas de ódio na Internet,
com foco especial nas jornalistas do
sexo feminino.

Cerimônia de encerramento da 63ª Comissão sobre
o Status da Mulher, março de 2019.
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Três perguntas para Annika Ben David
Embaixadora de Direitos Humanos e

a política externa feminista sueca

Estado de Direito da Suécia

surge em uma conversa?

1. De que maneira
a política externa
feminista é uma
ferramenta útil
para você em sua
função como
Embaixadora de
Direitos Humanos
da Suécia?

A política externa feminista é um dos
fundamentos do meu trabalho: um
ponto de partida, análise, método e
perspectiva que permeia o trabalho
pela democracia, pelos direitos
humanos e pelo Estado de Direito na
política externa. Essa política é
baseada no princípio da igualdade de
valor e direitos de todos, em toda
parte e o tempo todo. Em última
análise, trata-se de não discriminação,
que está no cerne dos direitos
humanos. É uma forma boa e útil de
comunicar nosso trabalho de
proteção e promoção dos direitos
humanos.

É claro que as pessoas conhecem a
política e entendem o que ela
envolve. Do meu ponto de vista, a
Suécia é associada a uma forte
política de direitos humanos, tanto
por aqueles que concordam conosco
quanto por aqueles que discordam, e
a política externa feminista é vista
como parte natural dessa política. Há
muito tempo defendemos o gozo dos
direitos humanos de mulheres e
meninas, e somos considerados
pioneiros nessa área. Nesse contexto,
acredito que a política externa
feminista seja vista como mais um
passo para mostrar que a sociedade,
paz e segurança como um todo se
beneficiam do respeito pelos direitos
humanos de mulheres e meninas.
3. Na sua opinião, quais são as três
áreas mais importantes dos direitos
humanos em que a política externa
feminista sueca tem um papel claro a
desempenhar no futuro?

2. Que reações você encontra quando

* w
 ww.regeringen.se/artiklar/2016/10/den-svenska-sexkopslagen-har-varit-framgangsrik/
** S
 weden’s view was put forward by Minister for Children, the Elderly and Gender Equality Åsa Regnér in a speech
about human trafficking during an open debate at the UN Security Council in New York on 15 March 2017.
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• A agenda de paz e segurança, para
a qual agora temos dados
empíricos que mostram a
importância da inclusão das
mulheres e sua perspectiva.
• A agenda global de SDSR, onde
estamos vendo um claro
retrocesso – mesmo em
democracias estáveis do Ocidente
– em áreas como aborto, acesso a
contraceptivos e educação sexual
completa.
• Dado o encolhimento do espaço
democrático em todo o mundo, é
de suma importância apoiar e
proteger os defensores dos direitos
humanos, jornalistas, blogueiros,
acadêmicos e artistas, que muitas
vezes ficam expostos duas vezes se
forem mulheres, tanto no mundo
virtual quanto no mundo real.

A Lei Sueca de
Comércio do Sexo
A proibição sueca de pagamento por
serviços sexuais entrou em vigor em
1º de janeiro de 1999. Isso fez da
Suécia o primeiro país do mundo a
criminalizar a compra (mas não a
venda) de sexo. O interesse internacional pelo modelo sueco que proíbe o
pagamento por sexo foi e continua
elevado. Vários outros países
também adotaram o modelo sueco,
como Canadá, Noruega, Islândia,
Irlanda do Norte, França e Israel.*
A Suécia enfatiza a importância de
não criação de mercados legais para o
tráfico de pessoas. Estão acontecendo
discussões, inclusive no âmbito da
ONU, para definir se a prostituição
deve ou não ser considerada uma
profissão. O termo “profissional do
sexo” aparece muito nessas discussões. A política da Suécia sobre
esse assunto é clara: a prostituição
nunca poderá ser considerada uma
profissão pois sempre será exploração.
A Suécia incentiva mais países a
considerar uma legislação voltada à
pessoa que paga por sexo, e oferece
apoio à pessoa que está sendo
explorada. Desse modo, o foco e a
culpa pelo crime são deslocados do
explorado para o explorador.
É essencial o conhecimento dos
próprios direitos do indivíduo,
inclusive sobre saúde e direitos
sexuais e reprodutivos.**
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5.1.3 Desarmamento e não
proliferação
Na área do desarmamento e não
proliferação, o trabalho concentrou-se
na integração da perspectiva de gênero
e em iniciativas específicas direcionadas
a mulheres e meninas.
As mulheres estão sub-representadas em
contextos onde o desarmamento e a não
proliferação são discutidos: nos níveis
diplomático e técnico, e na academia e
organizações da sociedade civil. A Suécia
trabalha para aumentar a representação e
participação das mulheres no
desarmamento e na não proliferação. A
Suécia também trabalha para
desenvolver e difundir conhecimentos
sobre como o acesso e a proliferação de
armas afetam mulheres, homens,
meninas e meninos de maneira
diferente. Esse trabalho destaca os
diferentes efeitos do uso e teste de armas
nucleares. A Suécia defende uma
perspectiva de igualdade de gênero nos
processos relativos a inspeções
internacionais de armamentos e ao
desarmamento e não proliferação de
armas nucleares, como, por exemplo, no
âmbito do programa de ação da ONU
sobre o comércio ilícito de armas leves e
de pequeno porte e no Tratado de Não
Proliferação (TNP).
Muitas vezes, existe um vínculo entre
concentrações de armas leves e de
pequeno porte e casos de violência que
podem levar a conflitos em uma
sociedade. A Suécia contribuiu para o
desenvolvimento de dados
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desagregados por sexo em relação às
consequências da violência armada. O
apoio sueco contribuiu para a pesquisa
e a elaboração de documentos
normativos da área. Um exemplo é a
pesquisa de armas de pequeno porte.
Isso, por sua vez, levou a iniciativas
direcionadas atinentes às negociações e
processos internacionais sobre armas
leves e de pequeno porte e às inspeções
internacionais de armas.
A Suécia também promove uma
perspectiva de igualdade de gênero nos
processos de inspeção de armas e
desarmamento internacional, como o
Tratado de Comércio de Armas (TCA)
da ONU. O TCA é uma ferramenta
importante no trabalho para combater
o comércio ilícito e irresponsável de
armas convencionais. A Suécia está
trabalhando para que o Tratado sobre o
Comércio de Armas (artigo 7.4) seja
aplicado e que os Estados Partes levem
em consideração o risco de os materiais
exportados serem usados ou facilitarem
a violência de gênero ou a violência
contra mulheres e crianças. Antes da
atual revisão do TNP, a Suécia
contribuiu para uma discussão em um
relatório que destaca o impacto
biológico e social desproporcional em
meninas e mulheres causado pela
detonação e teste de armas nucleares. O
estudo também problematizou a
representação desigual em contextos de
desarmamento.
A formação de alianças e o diálogo têm
sido importantes para o impacto da
perspectiva de igualdade de gênero

nessas questões, tanto no nível
multilateral quanto bilateral. Países e
organizações que antes não estavam
ativos se mobilizaram, e há planos
concretos de acompanhamento no
trabalho da comissão da Assembleia
Geral da ONU. Outro exemplo é o
trabalho da Agência Internacional de
Energia Atômica (AIEA), na qual a
Suécia iniciou o Grupo de Amigos das
Mulheres em Energia Nuclear, com o
objetivo de contribuir para a
representação com igualdade de gênero
e para uma política mais igualitária de
gênero no âmbito da AIEA.
Com a oferta de apoio político e financeiro
aos atores, a Suécia ajudou a promover a
conscientização sobre o vínculo entre a
proliferação de armas e a violência de
gênero, e a assegurar a integração da
perspectiva de gênero nas atividades.
Órgãos e agências da ONU e organizações
da sociedade civil são alguns dos atores que
receberam apoio da Suécia.
Ao longo de 2018, a Suécia apoiou, por
exemplo, o Instituto das Nações Unidas
para Pesquisa sobre Desarmamento
(UNIDIR) no trabalho de integração de
uma perspectiva de igualdade de gênero nas
plataformas multilaterais de desarmamento.
A cooperação entre as nações nórdicas e no
âmbito da UE também tem sido importante
para esse fim.

A exportação de
equipamentos militares
Ao defender uma política externa
feminista, o governo sueco trabalha
sistematicamente para alcançar
resultados que fortaleçam os direitos,
representação e recursos de mulheres
e meninas. A Suécia atribui grande
importância à prevenção e combate à
violência sexual e de gênero nos
conflitos e na sociedade em geral.
Um aspecto importante deste
trabalho é o rígido controle exercido
sobre a exportação de equipamentos
militares da Suécia. Esse controle se
dá, por exemplo, por meio da
aplicação do artigo 7.4 do TCA pela
Suécia. O artigo foi incluído no
tratado com o forte apoio de países
como a Suécia, e exige que os
Estados Partes levem em
consideração o risco de os materiais
exportados serem usados ou
facilitarem grave violência de gênero
ou grave violência contra mulheres e
crianças.
A Suécia também trabalha para
assegurar que a Inspetoria de
Produtos Estratégicos tenha
competência para incluir aspectos de
igualdade de gênero e riscos de
violência baseada em gênero em
avaliações relacionadas a direitos
humanos e direitos humanitários
internacionais, além de aplicar o
artigo 7.4 do TCA. Como parte desse
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trabalho, foi organizada em 2016
uma iniciativa de desenvolvimento
de competências voltada para a
Inspetoria.
Além disso, em outubro de 2017, o
governo encaminhou um projeto de
lei ao Riksdag, o Parlamento da
Suécia, com propostas para
aprimorar ainda mais os controles de
exportação de equipamentos
militares (Projeto de Lei 2017/17:23).
A nova lei entrou em vigor em 15 de
abril de 2018. A nova legislação
implica que a situação democrática
do país receptor seja uma condição
essencial para avaliar se a permissão
deve ou não ser concedida. Além
disso, essa avaliação deve levar em
consideração a possibilidade de a
exportação contrariar o
desenvolvimento equitativo e
sustentável no país receptor. Será
realizada uma avaliação geral.

5.2 Cooperação internacional
para o desenvolvimento
”O apoio aos direitos e
empoderamento de mulheres
e meninas fortalece as
comunidades e contribui para
o desenvolvimento sustentável
e a redução da pobreza.”
Peter Eriksson, Ministro da Cooperação
Internacional para o Desenvolvimento

A cooperação para o desenvolvimento
da Suécia visa criar precondições para a
melhoria dos padrões de vida das
pessoas que vivem em situação de
pobreza e sob opressão. A cooperação
sueca para o desenvolvimento costuma
ser canalizada por intermédio de
organismos multilaterais e da UE. A
ajuda humanitária também envolve os
esforços da Suécia para salvar vidas,
aliviar o sofrimento e proteger a
dignidade das pessoas afetadas por
desastres naturais, conflitos armados ou
outros acontecimentos catastróficos.
O foco na igualdade de gênero na
cooperação para o desenvolvimento
baseia-se na percepção de que o
fortalecimento da igualdade de gênero
contribui para a redução da pobreza e o
fortalecimento do desenvolvimento
sustentável. Também gira em torno da
percepção de que a pobreza é diferente
para mulheres e homens, meninas e
meninos. Uma questão importante para a
Suécia é a mobilização de meninos e
homens no trabalho em prol de sociedades
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com igualdade de gênero, o que pode
envolver iniciativas que promovam formas
positivas de masculinidade.
A cooperação sueca para o
desenvolvimento é a área da política
externa mais antiga com uma clara
perspectiva de igualdade de gênero. A
política externa feminista motivou uma
ampliação ainda maior dos objetivos. A
igualdade de gênero é um foco temático
do Quadro de Políticas para a
Cooperação para o Desenvolvimento e
Assistência Humanitária da Suécia,
firmado pelo governo em 2016.* O
quadro determina que toda a
cooperação sueca para o
desenvolvimento tenha integração de
gênero. As orientações também foram
reforçadas com o aditamento de uma
nova redação sobre igualdade de gênero
na diretiva da Agência Sueca de
Cooperação Internacional para o
Desenvolvimento (Sida). A Sida
também faz parte do programa de
desenvolvimento da incorporação da
perspectiva de gênero nos órgãos

governamentais (JiM) da Suécia. A
Folke Bernadotte Academy (FBA), que
trabalha com iniciativas internacionais
de paz e cooperação para o
desenvolvimento, também participa do
programa JiM. A FBA adota uma
perspectiva de igualdade de gênero em
todas as suas atividades e trabalha
principalmente com mulheres, paz e
segurança em vários países em conflito
e pós-conflito como parte da
cooperação internacional da Suécia
para o desenvolvimento.
A cooperação se dá em todas as áreas
objetivas da política externa feminista
sueca. Essa cooperação inclui apoio para
fortalecer a legislação dos países no que
diz respeito aos direitos das mulheres e
meninas, promover o empoderamento
econômico das mulheres, combater a
violência dos homens contra as
mulheres, fortalecer os papéis das
mulheres nos processos de paz e
aumentar a participação política das
mulheres e seu acesso à SDSR.

Discussões no âmbito da
Sida com organizações
da sociedade civil
internacionais e suecas
sobre SDSR e religião.

* Government Communication 2016/17:60
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Ferramentas concretas no trabalho da
Sida sobre igualdade de gênero
• A Agência Sueca de Cooperação
Internacional para o
Desenvolvimento (Sida) tem um
plano de incorporação da
perspectiva de gênero. Para o

período 2016-2018, um dos objetivos
desse plano foi aumentar a
proporção de atividades com a
igualdade de gênero como foco
principal. Esforços específicos foram
realizados em setores produtivos,
como desenvolvimento de mercado,
agricultura, energia, meio ambiente e
clima. O plano também estabelece
que rotinas e métodos de trabalho
para fortalecer a incorporação da
perspectiva de gênero sejam
continuamente revistos, sobretudo
com foco em acompanhamento e
resultados.
• A Sida também criou uma caixa de
ferramentas com foco na igualdade
de gênero na cooperação para o
desenvolvimento: a Caixa de
Ferramentas de Gênero da Sida. A
caixa oferece conhecimento,
ferramentas e inspiração para o
fortalecimento da perspectiva de
igualdade de gênero na cooperação
sueca para o desenvolvimento. A
Caixa de Ferramentas de Gênero da
Sida é composta por ferramentas
para responder à pergunta “Como?”
(Por exemplo, análises de igualdade
de gênero e integração de gênero) e
visões gerais temáticas (a pergunta
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“O quê?”). Está disponível em inglês
aqui: https://www. sida.se/English/
partners/resour-ces-for-all-partners/
methodological-materials/gendertool-box/.
• A experiência mostra que a
integração da perspectiva de gênero
precisa ser combinada com iniciativas
direcionadas de igualdade de gênero
a fim de alcançar os melhores
resultados. Nesse sentido, em abril de
2018 o governo sueco adotou uma
estratégia global para a igualdade de
gênero e os direitos das mulheres e
meninas para o período 2018-2022.

As áreas objetivas da estratégia
envolvem o fortalecimento do
trabalho normativo global e regional e
o combate à discriminação e normas
estereotipadas de gênero, além de
todas as formas de violência baseada
em gênero e costumes prejudiciais. A
estratégia também tem um foco
específico no fortalecimento das
condições de trabalho de
organizações de direitos das
mulheres, movimentos feministas e
defensores dos direitos humanos de
mulheres. Outra área da estratégia é a
ampliação do acesso e o uso de dados
desagregados por sexo e idade e
pesquisas sobre igualdade de gênero.
A estratégia será financiada com 1
bilhão de coroas suecas por um
período de cinco anos.

Três perguntas para a Sida sobre a nova
estratégia de igualdade de gênero*
1.Vocês podem explicar o processo de
elaboração da documentação para o
governo?

Para elaborar a documentação da
estratégia, a Sida designou um grupo
de trabalho interno no quarto
trimestre de 2017 com o intuito de
apoiar e granjear apoio para trabalho
da agência e identificar sinergias com
outras atividades. Um amplo
processo de consulta foi deflagrado
em várias etapas, inclusive com
outras missões no exterior, outras
agências suecas, organizações da
sociedade civil, pesquisadores e
consultores que trabalham na área da
igualdade de gênero. Contribuições
por escrito para a análise e o foco do
trabalho foram recebidas de quase 30
parceiros internacionais, de dentro
da ONU, sociedade civil e institutos
de pesquisa.
2. Como a nova estratégia se compara
com a maneira como a Sida
trabalhava antes?

A estratégia global deve ser vista
como uma intensificação de
ambições para a igualdade de gênero
e os direitos das mulheres e meninas
na cooperação para o
desenvolvimento.
Ela complementa e reforça o
trabalho em andamento e oferece

oportunidades de trabalho inovador e
catalítico na área. Como a estratégia
global de igualdade de gênero inclui
toda a agenda de igualdade de gênero,
isso também facilita o apoio a novos
tipos de atores que trabalham em prol
da igualdade de gênero e dos direitos
de mulheres e meninas.
3. Quais são os principais desafios,
tanto no nível interno na Sida quanto
externamente, trazidos pela adoção da
nova estratégia?

Trata-se de uma estratégia ambiciosa
condicionada a sinergias com outras
áreas temáticas globais. Entre os
desafios, estão a priorização contínua
da igualdade de gênero na elaboração
e aplicação de outras estratégias, tanto
em termos temáticos como
geográficos. A promoção da
coordenação e desenvolvimento de
uma agenda normativa global também
requer cooperação e coordenação
estreitas com competência política
temática e pontos focais multilaterais
na Sida. Várias iniciativas inovadoras e
catalíticas, inclusive o apoio às
organizações de direitos das mulheres
e a segurança dos defensores dos
direitos humanos de mulheres,
também consomem muitos recursos
em termos de provimento de pessoal e
gerenciamento de casos.

*Interview with Sida’s Lisa Mossberg and Eva Johansson, April 2018
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A cooperação sueca para o
desenvolvimento é canalizada por
intermédio de vários atores. Um amplo
apoio básico a vários organismos
multilaterais provém do Ministério das
Relações Exteriores, bem como de
subvenções diretas a várias organizações
e projetos. Por meio de agências como a
Sida, a FBA e a Agência Sueca de
Contingências Civis (MSB), a assistência
é enviada a diversos atores nos níveis de
projetos e programas. Também é
prestado grande apoio a organizações da
sociedade civil sueca para empreender
uma agenda com foco na pobreza e
igualdade de gênero.
Com a política externa feminista, a
dotação orçamentária para as questões
de gênero (conforme mencionado no
capítulo 3) foi fortalecida dentro da
gestão de subvenções do Ministério das
Relações Exteriores. São impostas
exigências para assegurar a integração
da perspectiva de gênero na gestão de
subvenções em cada caso. Isso significa,
por exemplo, que análises de igualdade
de gênero e poder precisam ser
incluídas como parte da preparação e
acompanhamento da decisão relativa à
subvenção. Também foram elaborados
novos modelos para a preparação do
apoio federal a organismos multilaterais
onde a perspectiva da igualdade de
gênero precisa ser integrada.
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Para poder atender às diferentes
necessidades de homens e mulheres,
toda iniciativa precisa ser precedida de
uma análise de igualdade de gênero
para identificar diferenças entre
mulheres, homens, meninas e meninos
em relação ao acesso dos grupos a
recursos, oportunidades e poder e às
barreiras encontradas pelo caminho.
Isso não significa necessariamente que
um grupo esteja em pior situação ou
seja mais seriamente afetado, mas que
os grupos de mulheres e homens, ou
meninos e meninas, muitas vezes são
afetados de forma diferente. Para
destacar isso, é necessário fazer uma
análise de igualdade de gênero.

Análise da igualdade de
gênero na cooperação para o
desenvolvimento
• Assegurar que mulheres, homens,
meninas e meninos sejam
consultados durante a fase de
planejamento para identificar
necessidades e gargalos.
• Realizar consultas no nível local
acessíveis a homens e mulheres, e
em horários em que estejam
disponíveis. Realizar consultas
separadas por gênero, se
necessário.

A Suécia defende o trabalho de
igualdade de gênero nos organismos
multilaterais, adotando uma posição de
doador ativo e atuando como membro
de conselhos. Por exemplo, a Suécia é o
maior doador para a ONU Mulheres, e
também é um grande doador para o
UNFPA. A Suécia também
desempenhou um papel de destaque na
elaboração de estratégias de igualdade
de gênero para os bancos de
desenvolvimento, inclusive o Banco
Mundial, o Banco Africano de
Desenvolvimento, o Banco Europeu de
Reconstrução e Desenvolvimento e o
Banco Europeu de Investimento.

• Ter clareza. Evitar formulações
como “A igualdade de gênero
deverá caracterizar todas as fases
do projeto”. Em vez disso, descrever
o quê, como e quando.
• Analisar o acesso de mulheres e
homens aos seguintes recursos:
econômicos, produtivos, políticos e
de tempo.
• Usar indicadores quantitativos e
qualitativos para acompanhar a
iniciativa.

Consultas suecas sobre gênero com o Banco
Mundial, setembro de 2019.

• Assegurar dados desagregados por
sexo e idade.
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Prestação de contas e impacto
A Suécia trabalhará para alcançar
resultados concretos para a igualdade
de gênero e para o pleno gozo dos
direitos humanos de mulheres e
meninas, cooperando com atores
multilaterais e fazendo uso da
participação em conselhos, controles
conjuntos, associações, parcerias e
outros instrumentos para realizar o
trabalho normativo e operacional.
Como parte disso, a Suécia cooperará
ativamente com os mecanismos de
prestação de contas nos órgãos
multilaterais e trabalhará para
assegurar que os órgãos possam:
• Adotar documentos orientadores
baseados no direito internacional e em
acordos internacionais, seguir
sistematicamente esses regulamentos
e aplicar uma perspectiva intersetorial
nas análises de igualdade de gênero e
outros trabalhos.
• Elaborar dados desagregados por
sexo e idade.
• Ampliar seus conhecimentos sobre
igualdade de gênero e direitos das
mulheres e meninas.
• Ampliar seus conhecimentos e
fortalecer seu trabalho de prevenção
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contra regras, normas e estereótipos
discriminatórios em relação a gênero,
identidade de gênero, expressão de
gênero e orientação sexual.
• Adotar uma política organizacional e
de pessoal ativa que crie estruturas
organizacionais não discriminatórias e
promova a igualdade de gênero, com a
inclusão de mais mulheres em cargos
de gerência.
• Reservar recursos para a igualdade
de gênero e os direitos humanos das
mulheres, meninas e pessoas LGBTQ,
inclusive recursos humanos e
competências para o trabalho de
igualdade de gênero.

Trabalho da Suécia de combate à exploração sexual, a
buso e assédio no setor de cooperação
A Suécia adota uma abordagem de
tolerância zero em relação a assédio e
agressões sexuais. Como parte disso, a
Suécia incluiu texto sobre exploração,
abuso e assédio sexual nas condições
gerais de apoio básico. Esta decisão
significa que os organismos
multilaterais que desejam continuar a
receber apoio da Suécia precisam seguir
regras éticas e garantir proteção contra
exploração, abuso e assédio sexual.
Há também um diálogo em curso
com organismos e fundos
multilaterais parceiros sobre formas
de atenderem às exigências da Suécia
por uma abordagem de tolerância zero
em relação ao apoio básico sueco no
longo prazo. Além disso, os modelos
de contrato da Sida para organizações
da sociedade civil estão sendo revistos,
e a Suécia continua trabalhando nessas
questões em vários fóruns
multilaterais.
Entre outras coisas, a Suécia vem
trabalhando para:

• Minimizar os efeitos negativos sobre as
populações carentes, sobretudo em
contextos humanitários, onde a
exploração, abuso e assédio sexual são
revelados e a retirada do apoio é imposta.
• Assegurar que a exploração, abuso e
assédio sexual sejam incluídos em
posição elevada na agenda. A Suécia
levantou a questão em reuniões de
ministros da UE para cooperação
para o desenvolvimento e com o
Comissário Europeu para Ajuda
Humanitária, escreveu aos dirigentes
dos grandes órgãos da ONU, dialogou
com o Secretário-Geral da ONU e
levantou a questão com os bancos
multilaterais de desenvolvimento.
• Assegurar que questões relacionadas
a assédio e agressões sexuais sejam
contempladas na elaboração dos
instrumentos de cooperação da UE.
• Manter um diálogo ativo com a
comunidade de doadores no âmbito
das salvaguardas.

• Promover uma abordagem de
tolerância zero a todas as formas de
exploração, abuso e assédio sexual no
setor de cooperação.
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A política externa feminista também
envolveu o fortalecimento da
perspectiva de igualdade de gênero no
trabalho da Suécia com ajuda
humanitária. Segundo o Quadro de
Políticas para a Cooperação para o
Desenvolvimento e Assistência
Humanitária da Suécia, a ajuda
humanitária da Suécia contribuirá para
fortalecer o direito de proteção de
mulheres e meninas em crises
humanitárias, bem como sua
capacidade de desempenhar um papel
ativo em resposta a crises humanitárias.
As análises de igualdade de gênero
podem ser decisivas para salvar vidas e
aliviar o sofrimento, posto que as
dificuldades e as necessidades podem
ser diferentes para mulheres e homens.
Por exemplo, foram demonstrados
aumentos drásticos na gravidez na
adolescência, casamento infantil e
violência de gênero em situações de
desastre. A Suécia adotou medidas
concretas para integrar uma perspectiva
de igualdade de gênero e medidas
contra a violência sexual e relacionada a
gênero nos trabalhos humanitários e no
processo de reforma humanitária. Por
exemplo, a Suécia assumiu o
compromisso de trabalhar para que as
pessoas afetadas pelas crises tenham
maior influência sobre o trabalho
humanitário, e pretende apoiar somente
os atores humanitários que pautem seu
trabalho pela análise da igualdade de
gênero e dados desagregados por sexo e
idade. A Suécia também enfatizou
sistematicamente a importância de uma
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perspectiva de igualdade de gênero no
Direito Internacional Humanitário
(DIH), inclusive na cúpula humanitária
mundial realizada em Istambul em 2016
e por meio da publicação do relatório
“DIH e gênero – Experiências suecas”
em parceria com a Cruz Vermelha
Sueca.
A iniciativa global “Chamada à ação
para proteção contra a violência
baseada em gênero em emergências”,
lançada pelo Reino Unido e pela Suécia
em 2013, destaca a violência baseada
em gênero em catástrofes e crises
humanitárias. O objetivo é levar a
questão adiante e persuadir os atores
humanitários (atores estatais, doadores
bilaterais, organismos multilaterais e
sociedade civil) a assumir maior
responsabilidade pela incorporação
sistemática da questão da violência de
gênero em seu trabalho. A Suécia
presidiu a iniciativa no período 20162017 e contribuiu para um aumento no
número de membros e para a promessa
de mais de 360 projetos relativos ao
plano de ação da iniciativa. A rede
agora conta com mais de 70 atores de
todo o mundo. Foram desenvolvidas
ferramentas para facilitar o trabalho,
inclusive um site (www.calltoactiongbv.
com) onde os planos de ação citados
acima para o período 2016-2020 podem
ser encontrados.

Migração e igualdade de gênero na política externa
A Suécia trabalha com vistas a assegurar
que mulheres e meninas refugiadas e
migrantes possam gozar dos direitos
humanos, inclusive por meio do
envolvimento nos processos de
elaboração de dois marcos globais: uma
para refugiados e outra para migração.
No contexto das negociações em
torno do marco global para a
migração, a Suécia trabalhou para
aumentar o número de escritórios de
apoio nas principais rotas de migração
e nos principais países de tráfego.
Esses escritórios podem prestar apoio
e orientação humanitária, além de
realizar iniciativas específicas para
mulheres e meninas. A Suécia
também priorizou a questão da
migração segura da mão de obra com
condições decentes, principalmente
para as mulheres. No processo de
criação de um marco global para
refugiados, a Suécia enfatizou a
necessidade de acesso a uma educação
de qualidade para meninas e meninos
refugiados, e que o marco contemple
uma perspectiva de igualdade de
gênero. A Suécia também oferece
apoio à Organização Internacional
para as Migrações (OIM) da ONU,
para assegurar que seu trabalho vital
ao longo da rota mediterrânea central
possa prosseguir. Esse apoio é de
suma importância para o atendimento
das necessidades urgentes de
refugiados e migrantes – sobretudo

mulheres e meninas – e identificação
de soluções para essas pessoas,
inclusive evacuação e retorno. A
Suécia também é um dos maiores
doadores ao organismo da ONU que
trata de refugiados, o ACNUR, que
trabalha para salvar vidas e aliviar o
sofrimento em situações humanitárias
em todo o mundo e adota uma
perspectiva de igualdade de gênero
para assegurar que mulheres e homens
tenham acesso igual à proteção e
ajuda.
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Clima e igualdade de gênero
Os efeitos climáticos na forma de
estiagens, inundações e fenômenos
climáticos extremos ocasionam
problemas de saúde e crescentes
problemas de abastecimento de água e
alimentos. Esses desafios atingem as 1,3
bilhão de pessoas carentes do mundo
com mais força e, como as mulheres
têm acesso limitado a recursos
políticos, econômicos e materiais, isso
exacerba sua vulnerabilidade e
capacidade de adaptação ao impacto
climático.
Muitas vezes, as mulheres são
responsáveis pela maior parte do
trabalho agrícola e pela segurança
alimentar de suas famílias. As mulheres
também costumam desempenhar um
papel fundamental no uso e
administração dos recursos florestais e
hídricos. Assim, elas são importantes
agentes de mudança, capazes de
contribuir com perspectivas e soluções
relevantes para o enfrentamento da
mudança do clima. Há vários exemplos
de investimentos em energia renovável,
que contribuem para ampliar as
oportunidades de emprego para as
mulheres e promovem o
empreendedorismo feminino.
A Suécia fortaleceu o trabalho de
integração da perspectiva ambiental e
climática com a perspectiva de
igualdade de gênero na cooperação para
o desenvolvimento, tanto na esfera
bilateral como na UE, e nos principais
fundos multilaterais ambientais e
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climáticos. Em fundos como os Fundo
de Investimento do Clima (CIF) de
bancos globais e o Fundo Verde para o
Clima (GCF), a Suécia vem
trabalhando com sucesso no
desenvolvimento de novas políticas
ambiciosas de igualdade de gênero e
planos de ação concretos para sua
implantação. A Suécia também trabalha
ativamente em recrutamentos
estratégicos para fortalecer o trabalho
de igualdade de gênero nos
secretariados desses fundos. A Suécia
promove o trabalho de igualdade de
gênero nesses fundos ao impor, por
exemplo, os seguintes requisitos:
• as condições para o credenciamento
das organizações executoras dos fundos
incluem a igualdade de gênero;
• os marcos de resultados incluem
indicadores relevantes para a igualdade
de gênero que permitem monitorar os
resultados dos fundos na área de
igualdade de gênero; e
• as mulheres participam do
planejamento e execução de projetos.

Isabella Lövin, Ministra do Meio Ambiente e Clima e
Vice-Primeira-Ministra, assina a proposta do
governo para uma nova lei do clima

5.3 Política de comércio
e promoção
”Investir na igualdade é algo
inteligente. A exclusão das
mulheres das oportunidades
econômicas talvez seja o maior
desperdício do mundo. Além de
ser algo inteligente e correto, a
igualdade de gênero também é
boa para a economia. Quando
as mulheres participam do
mercado de trabalho como
trabalhadoras ou empreendedoras, seu poder sobre suas
próprias vidas aumenta e a
sociedade como um todo sai
fortalecida. A Suécia adotará
uma política comercial feminista. Isso significa que uma análise
de gênero precisa ser aplicada a
todos os acordos comerciais.”
Anna Hallberg, Ministra do Comércio Exterior,
responsável pelos Assuntos Nórdicos

A política sueca de comércio e
promoção visa promover os interesses
econômicos e a imagem da Suécia no

exterior, o que facilita as exportações e
importações e permite o intercâmbio
comercial com outros países. A política
comercial sueca tem um forte efeito
redistributivo e uma evidente
perspectiva de igualdade de gênero. A
política externa feminista aumentou
ainda mais as ambições de gestão e
promoção de uma política comercial
progressista e justa que aumente o
poder econômico das mulheres.
O potencial é enorme. Um estudo da
ONU de 2015 mostra que se os
mercados de trabalho mundiais fossem
completamente iguais, a economia
global registraria crescimento de US$ 28
trilhões até 2025. O PIB mundial
aumentaria 26%, quase equivalente ao
PIB combinado da China e dos EUA.
Na Índia, o PIB aumentaria nada menos
que 60%, já que o país está mais abaixo
na lista de participação da mulher no
mercado de trabalho.* Ademais, as
mulheres do mundo atualmente
realizam 75% do trabalho não
remunerado. Estima-se que este trabalho
valha US$ 10 trilhões anuais, o que
corresponde a 13% da economia global.**
Ainda há muito a ser feito para que
esses números possam se tornar
realidade. Em todo o mundo, 50% das
mulheres em idade ativa fazem trabalho
remunerado, em comparação com 77%
dos homens. Houve aumento da
participação das mulheres de 25 a 64
anos na mão de obra, ao passo que
houve queda na participação das
mulheres mais jovens. A razão para isso

* McKinsey Global Institute (2015), “The power of parity: How advancing women’s equality can add $12 trillion to
global growth
** Ibid
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provavelmente está na ampliação das
oportunidades educacionais. As
mulheres trabalham em regime de meio
período com mais frequência e recebem
salários consideravelmente mais baixos
que os homens. Isso ocorre porque as
mulheres trabalham em setores mal
remunerados e os homens recebem
salários mais altos do que as mulheres
por trabalho equivalente.
As mulheres trabalham mais no setor
informal, com serviços domésticos e
comércio, e têm acesso mais fraco à
tecnologia da informação, o que afeta o
acesso a serviços e mercados financeiros.
Meninas e mulheres de todas as partes
do mundo representam uma grande
proporção do trabalho não remunerado
no ambiente doméstico e na sociedade.
As mulheres costumam parar de
trabalhar mais cedo para cuidar de
parentes mais idosos ou para cuidar de
filhos e netos. Sua remuneração ao longo
da vida é mais baixa, assim como sua
aposentadoria. Assim, podem acabar em
uma posição de dependência em relação
a seus cônjuges e filhos.
As mulheres enfrentam muitos desafios na
área do comércio. As mulheres
empreendedoras costumam trabalhar em
atividades de pequena escala que não têm
acesso ao capital financeiro, capacitação
técnica e recursos de marketing necessários
para aproveitar novas oportunidades
comerciais e sobreviver à concorrência.
As mulheres também costumam ter
acesso limitado a outros recursos,
inclusive energia, água, tecnologia,
ferramentas, transporte, educação e
dados de mercado, para citar apenas
86
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alguns. Outras barreiras ao
empoderamento econômico feminino
incluem normas sociais estereotipadas
por gênero e legislação discriminatória.
Ao trabalhar com empresas que
oferecem garantias, o Conselho Sueco
de Garantia de Créditos à Exportação
(EKN) contribui para o trabalho em
torno dos Objetivos Globais da Agenda
2030 e para a política externa feminista.
Em determinados setores e em
mercados de risco, onde a necessidade
muitas vezes é a maior, as garantias do
EKN podem ser decisivas para o
sucesso dos negócios. Essas garantias
contribuem para o desenvolvimento da
Suécia e dos países compradores. Nos
países em desenvolvimento com
oportunidades financeiras limitadas, as
garantias do EKN contribuem para
recursos financeiros que fortalecem as
oportunidades de desenvolvimento dos
países. Ao contribuir com
infraestrutura e transporte público, por
exemplo, o EKN contribui para as
oportunidades das mulheres.
A política externa feminista contempla
uma política comercial feminista. Por
exemplo, a Suécia contribuiu para uma
perspectiva de gênero nos acordos
sobre os Objetivos Globais e sobre o
financiamento para o desenvolvimento
com recomendações centrais de fóruns
econômicos de destaque, como o Fundo
Monetário Internacional (FMI) e o
Banco Mundial, enfatizando a
importância de incluir o crescimento e
a participação das mulheres no
mercado de trabalho.

Três perguntas para o ponto focal do
Ministério das Relações Exteriores da
Suécia dedicado à política externa
feminista na área do comércio
1. Você e seus colegas acham que a
adoção de uma política externa
feminista tem sido positiva no comércio?

O trabalho da política comercial
oficial no âmbito da política externa
feminista contribuiu para que mais
organizações forneçam estatísticas e
análises nesse campo, algo que é
complicado e também decisivo.
A obtenção de uma imagem precisa nos
permite argumentar de maneira muito
mais convincente e formular propostas
de ação mais eficazes. O fato de a Suécia
ter promovido essas questões em
cooperação com outros países com
afinidade de ideias também contribuiu
para que muitos países apoiassem uma
declaração sobre igualdade de gênero e
comércio na décima primeira
Conferência Ministerial da Organização
Mundial do Comércio (OMC) em
dezembro de 2017.

positivos da incorporação da
perspectiva de gênero também foi algo
importante.
3. O que está programado neste
momento em termos de novos
acordos, estratégias, parceiros, etc.?

Atualmente, a Suécia está pressionando
para que a igualdade de gênero seja
integrada a diversos acordos de livre
comércio. Uma maneira de fazer isso é
fortalecer o uso e o respectivo processo
das ferramentas existentes, como as
avaliações de impacto na
sustentabilidade da UE. Também é
importante que as organizações
competentes produzam dados e
análises desagregados por sexo no
âmbito da política comercial em maior
escala.

2. Quais ferramentas e argumentos
foram os mais úteis no seu trabalho de
condução da política externa feminista?

Análises e estatísticas que revelam
condições desiguais no comércio
internacional e na política comercial
foram decisivas para a promoção de
questões de igualdade de gênero nessa
área. Ser capaz de apontar para
análises dos efeitos econômicos
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U n i t e d n at i o n s C o n f e r e n C e o n t r a d

Na UE, a Suécia tem sido uma força
motriz para integrar melhor a igualdade
de gênero na política comercial e
incentivar outros a fazer o mesmo. A
Suécia almeja ver uma perspectiva mais
forte da igualdade de gênero no trabalho
da OMC e nos acordos de livre comércio
da UE com países terceiros, e vê com
bons olhos o fato de o Comissário de
Comércio da UE ter incentivado a OMC
a intensificar a integração da igualdade de
gênero. No âmbito da OCDE, a Suécia
pressionou pela integração da igualdade
de gênero no trabalho de política
comercial. A Suécia também colaborou
com a instância comercial da ONU, a
UNCTAD, para produzir uma caixa de
ferramentas com métodos para avaliar os
efeitos de iniciativas de política comercial
para mulheres e a igualdade de gênero.

Apoio da Suécia à ONU para
o desenvolvimento de
ferramentas de igualdade de
gênero no comércio*
A cooperação da Suécia com a
UNCTAD resultou na Caixa de
Ferramentas para Comércio e
Gênero financiada pela Suécia. A
caixa de ferramentas tem por
objetivo ajudar governos,
autoridades e outros atores a prever e
avaliar os efeitos de iniciativas de
política comercial para mulheres e
igualdade de gênero.* Dessa forma,
essas ferramentas podem contribuir
para que o comércio desempenhe
um papel maior no desenvolvimento
inclusivo e no empoderamento
econômico das mulheres.

Caixa de Ferramentas para
Comércio e Gênero
Congo
$5.5 bn
+88.8%

$6.9
$2.1
$1.6
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$0.9
$0.5

Para ampliar ainda mais o conhecimento
nessa área, o Conselho Nacional de
Comércio da Suécia conduziu um estudo
sobre comércio, sustentabilidade social e
igualdade de gênero, e realizou um
seminário sobre igualdade de gênero e
comércio como parte da Revisão
Global da Ajuda ao Comércio.

criar uma ponte entre um milhão de
mulheres empreendedoras e o mercado
até 2020. A iniciativa identifica sete
ações globais nas quais os governos, o
setor privado e a sociedade civil podem
fazer promessas concretas para corrigir
os obstáculos que prejudicam as
empresas de propriedade de mulheres.

A Suécia também apoia o Centro de
Comércio Internacional (ITC),
organização da ONU/OMC que visa
criar as condições certas para que
empresas de pequeno e médio porte de
países em desenvolvimento entrem nos
mercados globais de comércio. O ITC
trabalha ativamente com o comércio e a
igualdade de gênero e com o
empreendedorismo feminino, e lançou
a iniciativa #SheTrades**, que visa

As sete ações do SheTrades

* https://unctad.org/en/Pages/DITC/Gender-and-Trade.aspx
**www.shetrades.com/en
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Em 2016, o Primeiro Ministro sueco
Stefan Löfven lançou a iniciativa Global
Deal – um foco global no diálogo social
e melhoria das condições do mercado
de trabalho – em parceria com a OIT e
a OCDE. O objetivo do Global Deal é
aprimorar o diálogo entre os atores do
mercado de trabalho e os governos
nacionais a fim de melhorar as
condições de emprego e produtividade.
Relações eficientes no mercado de
trabalho e trabalho decente contribuem
para a ampliação da igualdade e o
desenvolvimento econômico inclusivo,
beneficiando trabalhadores, empresas e
sociedade, uma situação em que todos
saem ganhando. O conceito Global
Deal não prevê a criação de uma nova
estrutura ou contrato a ser implantado
de maneira uniforme em todos os
países ou a criação de uma nova
organização internacional, mas sim a
criação de uma plataforma para
destacar a questão da cooperação entre
as partes e fortalecer as estruturas de
cooperação existentes. Por exemplo,
Suécia e Bangladesh assinaram um
acordo de cooperação com o intuito de
contribuir para melhorar o diálogo
entre empregadores e trabalhadores na
indústria têxtil dominada pelas
mulheres de Bangladesh. O projeto está
sendo conduzido pela OIT em
cooperação com sindicatos locais e
entidades de empregadores. A H&M e a

IF Metall também estão participando.
Um aspecto da política externa tem a ver
com a promoção dos valores suecos e a
divulgação da imagem da Suécia pelo
mundo afora. A igualdade de gênero
constitui uma parte importante dessa
imagem. Muitas embaixadas suecas
confirmam que há uma grande demanda
por informações que esclareçam como a
Suécia alcançou um grau tão elevado de
igualdade de gênero. Perguntas sobre a
sociedade sueca – inclusive assistência à
infância, seguro parental e a proporção
de mulheres no mercado de trabalho
sueco – são feitas com frequência, e há
um claro interesse em se explorar mais
informações.
Um instrumento para a execução da
política externa feminista é a caixa de
ferramentas do Instituto Sueco (SI)
(www.sharingsweden.se), que contém
apresentações como Swedish Dads (ver
capítulo 6) e outras informações sobre
vários temas afeitos à igualdade de
gênero. Tudo isso mostra como é ser
um país pioneiro na política externa
feminista e a posição da Suécia na
questão da igualdade de gênero.

* The Swedish Institute. Fact sheet: Pioneering a feminist foreign policy and Gender equality – we’ve come a long
way, haven’t we?
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Swedish Dads
Swedish Dads é uma exposição de
fotos que apresenta retratos de pais
que optaram por tirar pelo menos
seis meses de licença maternidade/
paternidade. O fotógrafo Johan
Bävman acompanhou alguns desses
pais para descobrir suas experiências
e como a licença afetou seus
relacionamentos com seus
companheiro(a)s e filhos. O objetivo
da exposição é mostrar o efeito da
maior igualdade na posição dos pais
nos níveis pessoal e social.

"Eu uso retratos e entrevistas
com o pai junto com os filhos
em situações cotidianas, com o
objetivo de colocar em destaque pais que optam por priorizar a família em relação a seus
empregos e carreiras. O objetivo também é ressaltar aspectos
amorosos universais da condição de paternidade/maternidade, independentemente de
se tratar do pai ou da mãe.”**

A exposição transformou-se em uma
ferramenta importante no trabalho do
Serviço de Relações Exteriores da
Suécia para incentivar novas
abordagens e valores. Foi apresentada
em embaixadas suecas em cerca de 50
países. Para mais informações, veja o
capítulo 6.

Abertura da exposição fotográfica Swedish Dads, de Johan
Bävman, no Epicentro de Amsterdã.

Johan Bävman, fotógrafo
** si.se/evenemang/swedish-dads-fotoutstallning/
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6. Metodologia de trabalho
no nível internacional

92

Manual Política Externa Feminista da Suécia

As missões suecas no exterior exercem
um papel fundamental na execução da
política externa feminista.
Um ponto de partida importante para a
política externa feminista é que o
trabalho precisa se basear na realidade
em que as atividades são realizadas,
para que as análises sejam precisas e a
abordagem tenha máximo impacto.
Isso significa que as abordagens podem
variar entre as missões no exterior,
enquanto algumas experiências
coincidem. Por exemplo, praticamente
todas as missões no exterior afirmam
que a política externa feminista traz
algo novo e diferente que incentiva
novas discussões integradas no nível
interno, bem como novas formas de
trabalho e iniciativas no nível externo,
onde todas as ferramentas e áreas de
políticas trabalham de forma conjunta e
têm maior impacto. Da mesma forma, é
criada interação com vários atores
suecos locais, como Sida, FBA,
Business Sweden, Instituto Sueco e
empresas suecas, o que, por sua vez,
permite o aproveitamento da
experiência de todos esses atores e o
alcance a mais grupos-alvo.

promoção e nas análises dos países. A
conscientização e o interesse nessas
questões estão aumentando, inclusive
entre servidores e parceiros de
cooperação.

”O fato de termos uma política
externa feminista nos transformou em uma espécie de
'super-herói’ entre os atores de
cooperação presentes. Os colegas dizem que muitas vezes
são indagados por outras
agências de cooperação estatal
sobre a dinâmica da promoção
de uma política externa feminista e sobre o quanto essa
iniciativa é boa.”
Embaixada da Suécia

Para as missões no exterior, a política
externa feminista coloca essas questões
no foco do diálogo político, cooperação
para o desenvolvimento, política de
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Foto do evento Wikigap na Delegação Permanente da Suécia na UNESCO em Paris no Dia Internacional da
Mulher em 2018.

O trabalho aprofundado rendeu frutos,
tanto externa quanto internamente.
Abaixo apresentamos uma seleção de
exemplos do trabalho sistemático das
missões no exterior com a política
externa feminista com base em vários
métodos. Outros exemplos podem ser
encontrados em outras partes deste
manual e no conjunto de exemplos
referente aos três primeiros anos de
execução da política.*
O Dia Internacional da Mulher, o Dia
dos Direitos Humanos, o Dia
Internacional para a Eliminação da
Violência contra a Mulher, o Dia
Internacional da Menina e outros dias
internacionais são usados por todos os
setores do Serviço de Relações
Exteriores da Suécia para promover a

conscientização sobre essas questões.
Esses eventos permitem à Suécia
divulgar mensagens de igualdade de
gênero e de direitos de mulheres e
meninas por meio de painéis de
discussão, discursos, artigos,
programas de rádio e publicações
nas redes sociais.
As embaixadas também participam
ativamente da campanha global dos 16
dias de ativismo contra a violência
de gênero, que ocorre todos os anos e
vai de 25 de novembro, Dia
Internacional pela Eliminação da
Violência contra as Mulheres, até 10 de
dezembro, dia dos direitos humanos.
Em Bangladesh, por exemplo, a
Embaixada da Suécia aproveitou a
ocasião para convidar participantes

* www.regeringen.se/artiklar/2017/10/sveriges-feministiska-utrikespolitik-exempel-pa-tre-ars-genomforande/
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para mesas-redondas sobre as
oportunidades de carreira das mulheres
na indústria têxtil, em associação com o
Instituto Sueco e as outras embaixadas
nórdicas.
O trabalho de combate à violência de
gênero também incluiu uma
“hackathon” em Honduras, com as
embaixadas sueca e holandesa entre os
organizadores. O evento resultou em
várias ferramentas e iniciativas que
receberam apoio para a continuidade de
seu desenvolvimento. Inclui-se aí um
aplicativo para celular para mulheres
expostas à violência doméstica, que traz
uma linha direta com a polícia e grupos
de apoio, além de recomendações de
quem mais contatar.

”A comemoração do Dia de Santa
Luzia em 2017 ofereceu outra
oportunidade para a divulgação da
mensagem sobre os direitos das
meninas. Muitos convidados declararam que gostaram de como a
Suécia conseguiu usar uma comemoração para apresentar uma
mensagem importante. O evento
foi transmitido por um dos maiores
canais de TV locais, garantindo um
amplo alcance para a mensagem.”
Embaixada da Suécia na Tanzânia

Os feriados suecos e locais também
oferecem excelentes oportunidades
para discutir a igualdade de gênero e os
direitos das mulheres e meninas. Por
exemplo, a Embaixada da Suécia na
Tanzânia informa que:
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O diálogo e o compartilhamento de
experiências, tanto no dia a dia como
em visitas de alto nível, são ferramentas
essenciais desse trabalho. Esses
diálogos geralmente se baseiam em
questões específicas, mas muitos países
também demonstram interesse na visão
geral sueca.

Arábia Saudita, e realizou uma visita de
especialistas da China à Suécia sobre o
tema da mulher na tecnologia, com
foco nas mulheres programadoras.
Além disso, a Suécia trabalha para
alterar a legislação discriminatória que
impõe barreiras à igualdade de
participação econômica das mulheres.

A política externa feminista sueca
contribuiu para o empreendimento e
o emprego das mulheres em uma
série de países. Na Bolívia, por
exemplo, a Suécia contribuiu para mais
de 500 novos empregos (autônomos ou
assalariados) para mulheres com
poucos recursos. Da mesma forma, ao
financiar o programa Women in
Business com o Banco Europeu de
Reconstrução e Desenvolvimento
(BERD), a Suécia foi capaz de oferecer
às mulheres empreendedoras da
Europa Oriental desenvolvimento de
competências e aconselhamento, bem
como condições preferenciais de
empréstimo em bancos locais. Outro
exemplo são as redes de centros locais
de apoio à mulher (WINNET), criadas
nos últimos anos de acordo com o
modelo sueco e que se baseiam na
cooperação entre sociedade civil,
estado, setor privado e academia. Esses
centros permitiram criar oportunidades
de desenvolvimento de competências e
empregos para mulheres vulneráveis
por meio de sua capacitação, resultando
em maior autoconfiança e mais
interesse na mobilização e participação
política. A Suécia também instituiu um
programa de liderança para
mulheres gestoras e empresárias na

Em vários países, inclusive no Chile, a
Embaixada da Suécia trabalha com
vários atores para aplicar a política
externa feminista. Graças à cooperação
com jornalistas chilenos, vários milhões
de telespectadores do país foram
informados sobre o seguro parental da
Suécia. Por meio da cooperação com a
organização Hay Mujeres, a embaixada
criou a rede “Embajadores Hay
Mujeres” com o objetivo de mobilizar
os homens no trabalho de igualdade de
gênero. A embaixada também
mobilizou gestores do setor na
campanha #HeforShe (Ele para Ela).
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A Embaixada da Suécia na Tailândia
realizou iniciativas como parte do
trabalho de migração para melhor
descobrir e prevenir o tráfico de
pessoas, principalmente de mulheres. A
embaixada também trabalha em várias
outras frentes, inclusive na mobilização
de personalidades tailandesas de
destaque na apresentação da mensagem
da política externa feminista. A
embaixada participa ativamente da
discussão de políticas domésticas por
meio de debates, artigos e redes sociais.
Os contatos de cooperação para o
desenvolvimento vêm sendo usados
para influenciar o trabalho e o diálogo.

Na promoção cultural, a Embaixada
da Suécia na Cidade do México iniciou
discussões sobre o que é
tradicionalmente esperado de homens e
mulheres e como os estereótipos de
gênero podem ser influenciados no
longo prazo, alcançando grupos novos
e mais amplos. Essas discussões
tomaram a cultura popular como ponto
de partida, como a inclusão de questões
de igualdade de gênero nos roteiros de
novelas populares e o uso da música
para alcançar ambientes de muita
dificuldade. Neste último caso, a
embaixada promoveu discussões entre
mulheres rappers na forma da artista
sueca Silvana Imam e do grupo
mexicano Batallones Femininos, que
usam sua música para promover os
direitos das mulheres em Ciudad
Juárez, que registra níveis altíssimos de
violência e é dominada por uma cultura
machista.

Foto do concurso de fotografia local,
Pais da Tanzânia.

A Embaixada da Suécia em Atenas
realizou várias atividades no setor
cultural, inclusive uma homenagem de
três dias ao papel das mulheres na
produção de filmes e ao papel da
igualdade de gênero. Amplas discussões
também incluíram questões
relacionadas à licença parental e outras
medidas importantes em prol de uma
sociedade com igualdade de gênero.
A exposição de fotos sueca Swedish
Dads citada anteriormente gerou
discussões em muitos países e serviu de
trampolim para futuros diálogos e
eventos relacionados a papéis de gênero
e igualdade de gênero. Na Croácia, a

Manual Política Externa Feminista da Suécia

97

Embaixada da Suécia organizou um
Festival de Pais e realizou mesasredondas no parlamento relacionadas
com a exposição, enquanto no Irã a
embaixada levou a exposição em uma
turnê nacional. Também foram
realizados concursos fotográficos
locais para pais em vários países,
inclusive Brasil, China, Uganda,
Tailândia, Tunísia e Suíça. Em outros
casos, foram realizadas discussões
sobre seguro parental, fotografia com
compromisso social, o papel do pai e
masculinidade destrutiva. A exposição
assumiu diferentes formas e foi
apresentada em diferentes lugares da
sociedade, inclusive no metrô de
Xangai e na OCDE em Paris. Os
funcionários de algumas embaixadas
também desenvolveram aspectos das
campanhas, adotando o termo “Pais da
Embaixada” e usando as redes sociais
para falar sobre suas próprias
experiências como pais e companheiros
igualitários.
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Foco na masculinidade na
Embaixada da Suécia em
Kinshasa, R. D. do Congo
Conforme citado anteriormente, um
dos resultados positivos da política
externa feminista sueca é a nova
forma de trabalhar, na qual cada
divisão das embaixadas colabora de
maneira mais integrada cruzando as
fronteiras operacionais. Um exemplo
é o trabalho realizado pela
Embaixada da Suécia na República
Democrática do Congo para
promover a masculinidade positiva. A
embaixada trabalha com a imagem de
rapazes e de homens usando amplo
apoio da Sida no âmbito da
cooperação para o desenvolvimento,
e também financiou um estudo sobre
masculinidade juntamente com a
ONU Mulheres. Outras iniciativas:
realização de concursos de redação
para jovens estudantes sobre o tema
dos papeis de meninos e homens no
trabalho de igualdade de gênero,
organização de um concurso de
fotografia com o tema “un vrai
homme” (“um homem de verdade”),
realização de mesas-redondas sobre
masculinidade e compartilhamento
de mensagens regulares nas redes
sociais com entrevistas de redes
masculinas e ativistas. O impacto de
longo alcance é fruto do trabalho em
áreas operacionais efetivamente
realizado no âmbito da política
externa, cultura, promoção da Suécia
e cooperação para o desenvolvimento.

Na cooperação para o
desenvolvimento, o foco na igualdade
de gênero foi ampliado ainda mais e fez
com que as operações criação um elo
com todos os “R” e objetivos da política
externa feminista. Além disso, a Suécia
concentrou-se na SDSR e reuniu suas
forças trabalhando nos níveis global,
regional e bilateral, e com um amplo
leque de atores e setores. Um quarto das
estratégias bilaterais da cooperação para
o desenvolvimento contempla objetivos
relacionados à saúde, com foco em
sistemas de saúde robustos, SDSR e
melhoria da saúde pediátrica e
materna. Esse apoio contribuiu para
aumentar o número de parteiras, ampliar
o acesso a contraceptivos, melhorar o
acesso ao aborto legal e seguro,
aprimorar as condições para os jovens
tomarem decisões fundamentadas sobre
sua saúde, sexualidade e reprodução e
melhorar as condições para que as
pessoas LGBT gozem dos direitos
humanos. Em Moçambique, a
embaixada ajudou a elaborar as novas
diretrizes nacionais para a assistência ao
aborto, e em Zâmbia acredita-se que um
programa com apoio sueco concentrado
na educação sexual completa nas escolas
tenha ajudado a prevenir cerca de 50.000
gestações não planejadas.
Programas para fortalecer a participação
política das mulheres foram financiados
em vários países, inclusive no Zimbábue,
Síria e Moldávia. Na Somália, estima-se
que os esforços da Suécia tenham
contribuído para que a proporção de
mulheres no parlamento da Somália
tenha aumentado em 70% nas eleições

de 2016, alcançando um nível de 24%. A
Embaixada da Suécia na Somália
também ajudou a criar uma plataforma
nacional com representantes do governo,
do setor privado e da sociedade civil para
a implantação da agenda de paz,
mulheres e segurança. Da mesma forma,
as embaixadas trabalham em outros
países em conflito e pós-conflito para
aumentar a participação de mulheres e
meninas em todos os aspectos do
trabalho pela paz. Por exemplo, a
Embaixada da Suécia no Iraque está
participando ativamente do diálogo
acerca da Resolução 1325 do Conselho
de Segurança da ONU sobre mulheres,
paz e segurança, contribuindo para sua
aplicação por meio do apoio a
organizações da sociedade civil local e
trabalho para assegurar que os órgãos da
ONU ali instalados honrem seus
compromissos em relação à igualdade de
gênero e aos direitos humanos de
mulheres e meninas.
Por intermédio da Sida, a Suécia também
apoia muitas iniciativas para o
empoderamento econômico das
mulheres, inclusive por meio da
iniciativa regional "JP RWEE", presente
em sete países: Etiópia, Guatemala,
Quirguistão, Libéria, Nepal, Nigéria e
Ruanda. O objetivo é incrementar o
potencial das mulheres rurais por meio
da melhoria do acesso e controle dos
recursos, serviços e oportunidades, e do
fortalecimento de sua voz no ambiente
doméstico e na sociedade.
Muitas missões no exterior enfatizam
que a política externa feminista sueca
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proporcionou ao país novos espaços e
acesso a outros atores em comparação
com as redes tradicionais das
embaixadas. Em Sarajevo e Washington,
por exemplo, as Embaixadas da Suécia
registram altos níveis de interesse entre
os estudantes universitários.

podem construir as redes sociais que os
homens muitas vezes já têm. A
embaixada também contribui com a
capacitação de parceiros em várias
questões de igualdade de gênero, inclusive
dotação orçamentária e destinação de
recursos para as questões de gênero.

A política externa feminista também
fortaleceu a voz e o alcance de
determinados grupos, como ativistas
de direitos das mulheres, em função do
convite feito a eles pela Suécia para
conferências internacionais e destaque
de seu trabalho nas redes sociais. Um
exemplo é o trabalho da Embaixada da
Suécia no Brasil. Em Angola, a Suécia
foi uma das poucas embaixadas a
acompanhar o Ministro angolano da
Igualdade de Gênero em uma série de
encontros nas zonas rurais para discutir
a igualdade de gênero, com presença
expressiva nas redes sociais.

Um amplo trabalho é realizado
internamente em missões no exterior
para aprimorar sua própria
experiência em igualdade de gênero
e direitos de mulheres e meninas, e
também para aprimorar a
metodologia de trabalho e as
ferramentas analíticas. As
embaixadas trabalham para ampliar
suas bases de coleta de informações e
assegurar que todas as vozes e
perspectivas sejam ouvidas. Nesse
sentido, a Embaixada da Suécia na
Etiópia estabeleceu uma rede para
tratar de questões de igualdade de
gênero e direitos das mulheres no
segundo trimestre de 2018. A ideia da
rede é ajudar a embaixada a analisar e
entender a criação de vários eventos e
atividades sobre esse tema sob a
administração da embaixada. A rede é
composta por nove pessoas com
experiência documentada em trabalho
pela igualdade de gênero e pelos
direitos das mulheres. Os participantes
também representam diferentes
segmentos da sociedade etíope,
inclusive os setores público e privado, a
academia, a sociedade civil e a mídia,
inclusive as redes sociais.

Várias embaixadas da Suécia também
ajudaram a criar plataformas para
mulheres e meninas. Por exemplo, a
Embaixada da Suécia na Libéria permite
que organizações de direitos das mulheres
trabalhem conjuntamente sobre questões
de igualdade de gênero. Também foram
organizados jantares com entidades de
direitos civis e mulheres jornalistas. A
embaixada convida entidades de direitos
das mulheres para discussões políticas de
forma rotineira com vistas a assegurar
que mulheres e meninas tenham
oportunidades de participação e
influência políticas. A plataforma
oferecida pela embaixada propicia às
mulheres seu próprio espaço, onde
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A Embaixada da Suécia em Tbilisi,
Geórgia, é outro exemplo de agência no

exterior que realizou um extenso
trabalho para ampliar o nível de
conhecimento internamente. Para criar
um impacto externo para a política
externa feminista, a embaixada
identificou que sua própria equipe
precisa de mais conhecimento e
compreensão. Um polo para essas
discussões é o processo de
planejamento operacional da
embaixada, que oferece oportunidades
para discutir o que uma abordagem
feminista pode demandar em termos
concretos nas várias áreas operacionais
da embaixada, bem como para o
acompanhamento e avaliação regulares.

Ann Måwe, Embaixadora da Suécia no Vietnã, e Phuong Anh, participando da #GirlsTakeover, em outubro
de 2019, uma iniciativa global para promover os direitos das meninas e colocar sua agência em evidência
no Dia Internacional da Menina
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7. A busca pela igualdade de
gênero frente a adversidades
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”Poucos assuntos de política
externa são tão bem fundamentados quanto este, mas às
vezes ainda me deparo com
desconfiança.”
Embaixada da Suécia

Por vezes, a política externa feminista
da Suécia encontra resistência que se
manifesta de diferentes maneiras,
como, por exemplo, por meio de
técnicas de supressão, como a
ridicularização e transformação do
visível em invisível.
Ao mesmo tempo, essa resistência foi
menor do que o esperado e diminuiu
diante do crescimento contínuo de
interesse e apoio. Uma explicação para
essa tendência é o trabalho ativo do
Serviço de Relações Exteriores da
Suécia para granjear apoio para a
política dentro do quarto “R”, ou seja, a
realidade em que ela é aplicada. As
embaixadas e os departamentos do
Serviço de Relações Exteriores da
Suécia adotam diversas abordagens.
Além da perspectiva de direitos,
também é importante destacar
pesquisas, experiências e argumentos
que mostram que a igualdade de gênero
favorece o desenvolvimento social e
econômico. Por exemplo, os
investimentos em igualdade de gênero

aumentam a frequência de empregos
remunerados e fortalecem o capital
humano da sociedade como um todo. A
experiência também mostrou que pode
ser importante identificar desafios
comuns (violência dos homens contra
as mulheres, estereótipos de gênero,
diferenças de remuneração e
responsabilidade por trabalho não
remunerado, envelhecimento da
população, digitalização da indústria,
etc.) e permitir que a igualdade de
gênero se torne uma parte integrante da
discussão sobre como as soluções para
os problemas podem ser identificadas e
trabalhadas de forma conjunta.
Exemplos de argumentos para ampliar
a igualdade de gênero:
• A economia global aumentaria em 26%
se as mulheres e os homens tivessem
igualdade na esfera profissional;*
• Pesquisas demonstram que a parcela
da renda familiar gasta no
desenvolvimento das crianças aumenta
consideravelmente quando as mulheres
têm maior controle sobre os recursos da
família;**
• Se as mulheres pudessem cultivar a
terra nas mesmas condições que os
homens, 100 milhões de pessoas
deixariam de passar fome; ***
• Pesquisas revelam que as sociedades
com igualdade de gênero são mais
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pacíficas, e um número crescente de
estudos indica que os processos e
acordos de paz que incluem tanto
mulheres como homens são mais
sustentáveis.****
A violência sexual e de gênero constitui
uma questão fundamental que ainda
pode ser difícil de discutir e combater
em todas as suas vertentes, mas agora
existem mais ferramentas e plataformas
para isso. Um exemplo é a convenção
do Conselho da Europa sobre
prevenção e combate à violência contra
a mulher e violência doméstica
(Convenção de Istambul), o primeiro
documento sobre a violência contra a
mulher com força de lei na Europa. A
convenção condena todas as formas de
violência e caracteriza a violência contra
a mulher como uma expressão de
relações de poder historicamente
desiguais entre mulheres e homens.
Também estabelece que a violência
contra as mulheres se baseia no gênero
em nível estrutural. Paralelamente ao
trabalho nacional de prevenção e
combate à violência, a Suécia também
trabalha para assegurar que outros
países ratifiquem a convenção e
cumpram suas obrigações.
O movimento #EuTambém ofereceu
novas oportunidades para destacar e
combater a violência dos homens contra
as mulheres, oportunidades estas que a

Suécia aproveitou. Uma forma é manter
discussões internas para saber em que
medida o Serviço de Relações Exteriores
sueco pratica o que prega e como o faz.
Outra possibilidade é a participação em
discussões com atores externos.

”O trabalho de ajustes
relacionados à igualdade de
gênero geralmente aborda
questões importantes, como
distribuição de recursos,
influência e responsabilidade.
Portanto, o trabalho de
igualdade de gênero com
frequência desperta
sentimentos fortes. Alguns
expressam suas preocupações
abertamente. Outros praticam
várias formas de negação, como
a recusa de vários fatos que
apontam para a desigualdade
de gênero ou que as condições
injustas nada têm a ver com a
questão do gênero. Há quem
fique agressivo. Muitos
protestam em silêncio.”*****

* www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/
how-advancing-womens-equality-can-add-12-trillion-to-global-growth
** See e.g.: http://womendeliver.org/investment/boost-womens-economic-empowerment/
*** www.wfp.org/our-work/preventing-hunger/focus-women/women-hunger-facts
**** UN Women, “Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing the Peace: A Global Study on the
Implementation of United Nations Security Council resolution 1325”
*****Eva Amundsdotter, Mathias Ericson, Ulrika Jansson and Sophie Linghag (2015) “Motstånd och strategier i
jämställdhetsarbete” [“Opposition and strategies in gender equality work”]
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Lista de verificação da busca
pela igualdade de gênero
frente a adversidades
• Conquistar apoio e incentivar a
liderança a aderir à igualdade de
gênero no nível mais elevado
possível, inclusive com decisores
políticos, militares, religiosos e
econômicos dos sexos feminino e
masculino.
• Trabalhar para incluir a igualdade de
gênero nos documentos de
orientação e nas listas de verificação
em todos os níveis.
• Encontrar atores com afinidade de
ideias, formar alianças e conduzir
questões em conjunto ou em
interação com eles.
• Ampliar o controle das questões por
meio do diálogo e da cooperação
com mais/novos grupos.
• Criar e promover plataformas para
dar visibilidade a mais atores e para
que estes possam contribuir.
• Estabelecer trocas de experiências e
conhecimentos entre diferentes
atores (por exemplo, redes, clubes
de café da manhã, círculos de
almoços e séries de seminários).

internacionais, nacionais e locais de
direitos das mulheres e com outras
entidades de direitos humanos e da
sociedade civil com vistas a apoiá-las,
mas também para fazer uso de seus
conhecimentos, análises de
problemas e propostas que são de
importância decisiva no trabalho de
identificação de soluções
sustentáveis.
• Descobrir por que os críticos são
céticos e qual é sua linha de
raciocínio.
• Contrapor dúvidas e críticas com
argumentos claros baseados em
estatísticas, fatos e exemplos
concretos do ambiente em
perguntas e/ou em outros contextos,
como a Suécia.
• Perseverar e estar preparado para o
desgaste e negociação contínuos.
• Destacar e integrar a questão da
igualdade de gênero para deixar
claro que ela tem seu espaço, e
explicitar de que maneira.
• Frisar que uma maior igualdade de
gênero muitas vezes é uma solução
parcial para os problemas que os
grupos vulneráveis enfrentam, mas
que mulheres e meninas não são
grupos vulneráveis em si.

• Usar o diálogo com entidades
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Certas questões encontram mais
resistência do que outras. Uma dessas
questões é a saúde e direitos sexuais e
reprodutivos (SDSR), inclusive a
questão do aborto. A Suécia é uma das
principais defensoras da SDSR, em
nível global, nacional e local. O diálogo
permanente com Estados, organismos
multilaterais e outros atores
competentes é uma ferramenta
importante que faz a diferença.
A Suécia também é um dos principais
doadores para o trabalho de SDSR em
todos os níveis, e enfatiza
continuamente o vínculo entre a SDSR
e os direitos humanos, igualdade de
gênero, saúde, combate ao HIV e
desenvolvimento sustentável etc.
Outros métodos incluem campanhas
externas e de mobilização (ver a
campanha ElaDecide, no capítulo 4) e
o diálogo e compartilhamento de
experiências com partes com afinidade
de ideias, inclusive a sociedade civil.
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”Pelo mundo afora, há um
retrocesso nos direitos das
mulheres. […] Vamos fazer pressão
contra o retrocesso. E
continuaremos pressionando. Para
que haja transformação
generalizada. Para que haja rápida
transformação. E para a
transformação significativa que
nosso mundo precisa, começando
pela solução do desequilíbrio nas
relações de poder.”*
António Guterres, Secretário-Geral da ONU

* www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2019-03-11/csw-remarks-opening-of-63rd-session
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