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O QUE É A ONU MULHERES?

“A igualdade de gênero é
obrigatória se quisermos acabar
com a pobreza extrema, a
desigualdade e combater
o HIV e AIDS.”
Phumzile Mlambo-Ngcuka
Diretora Executiva da
ONU Mulheres

Criada em julho de 2010, a Entidade das Nações Unidas para
a Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres
(ONU Mulheres) promove a igualdade de gênero não apenas como
um direito humano inalienável, mas como um princípio central de
desenvolvimento cultural, social, econômico.
A entidade fornece uma voz forte e ressonante para mulheres e
meninas nos níveis local, regional e global e está por trás de
participação igualitária das mulheres em todos os aspectos da vida
com foco em cinco áreas de prioridade: aumento na liderança e
participação das mulheres; fim da violência contra as mulheres;
engajamento de mulheres em processos de paz e segurança;
aumento do empoderamento econômico das mulheres;
consolidação da igualdade de gênero como central para o
planejamento e orçamento do desenvolvimento nacional. A ONU
Mulheres também coordena e promove o trabalho do sistema das
Nações Unidas na promoção da igualdade de gênero, reunindo
uma gama de recursos e mandatos das Nações Unidas, levando
a um maior foco e impacto.
Em junho de 2012, a ONU Mulheres tornou-se o décimo primeiro
copatrocinador do UNAIDS, um passo importante para garantir que
a igualdade de gênero esteja no cerne da ação mundial contra o HIV.
A ONU Mulheres apoia os esforços para integrar a igualdade de
gênero em todos os 10 dos principais objetivos da Estratégia
UNAIDS 2011-2015 e colabora estreitamente com os
copatrocinadores no trabalho para alcançar estes objetivos
e satisfazer as necessidades de meninas e mulheres, inclusive acabar
com a violência baseada em gênero e assegurar que estratégias
nacionais para a AIDS abordem seus direitos e necessidades no
contexto do HIV.

O QUE ESTÁ FAZENDO ONU FAZ PARA A
RESPOSTA À AIDS
Abordagem estratégica das mulheres ao HIV inclui o fornecimento
de apoio técnico e financeiro aos Estados-Membros e às
organizações de mulheres, em particular as organizações de
mulheres vivendo com HIV, na área da igualdade de gênero e HIV.

Para reduzir a vulnerabilidade de mulheres e meninas ao HIV, a ONU
Mulheres procura abordar os desafios que resultam de relações desiguais
de poder entre mulheres e homens. A ONU Mulheres acredita que a
estratégia mais importante para lidar com a epidemia de HIV é o
empoderamento das mulheres e a garantia de seus direitos -para que
possam se proteger da infecção, superar o estigma e ter maior acesso a
tratamento e cuidados.
A organização tem ajudado a integrar as questões de gênero nos planos e
políticas desenvolvidas pelos conselhos nacionais de AIDS em mais de 35
países e nos programas regionais.
Isto incluiu o desenvolvimento de um compêndio de igualdade de gênero e
HIV para garantir que respostas nacionais ao HIV nacionais sejam sensíveis a
questões de gênero.
A ONU Mulheres traz a perspectiva de igualdade de gênero e direitos
humanos para o seu trabalho programático sobre o HIV e se esforça para:
Amplificar as vozes das mulheres que vivem com HIV, utilizando
estratégias que promovam a sua liderança e participação na tomada de
decisões.
Integrar a igualdade de gênero no planejamento nacional para HIV
(incluindo as políticas, leis, estratégias nacionais de HIV, orçamentos, e
monitoramento e avaliação).
Fortalecer as instituições nacionais para cumprir os compromissos com
a igualdade de gênero, incluindo para as mulheres que vivem com HIV
e mulheres que prestam apoio como cuidadoras.
Abordar as interseções entre HIV e violência contra as mulheres.
Promover o acesso à justiça para as mulheres que vivem com HIV ou
são afetadas pelo vírus, incluindo o acesso aos direitos de propriedade
e herança.

A sociedade civil é uma constituinte-chave para a ONU Mulheres. Ela
desempenha um papel vital na promoção de objetivos comuns para
promover a igualdade de gênero e os direitos das mulheres e
empoderamento em todos os níveis.
No trabalho da ONU Mulheres sobre igualdade de gênero e AIDS, os
principais parceiros da sociedade civil incluem redes internacionais,
regionais e nacionais de mulheres vivendo com HIV, organizações de
mulheres, alianças e coalizões de mulheres cuidadoras, organizações legais
e de direitos humanos e de desenvolvimento comunitário, iniciativas de base
e organizações da mídia.
ONU Mulheres faz parceria com essas organizações, a nível estratégico,
técnico e financeiro, para aumentar a influência das mulheres vivendo com
HIV, para promover a sua liderança e participação significativa em todas as
decisões e ações na resposta à epidemia e para salvaguardar e proteger
seus direitos. I

Informações adicionais estão disponíveis aqui (http://www.onumulheres.org.br) e aqui
(http://www.onumulheres.org.br/areas-tematicas/apoio-intergovernamental/).

