Nas Asas da Igualdade ?

AÇORIANO ORIENTAL
SÁBADO, 23 DE MARÇO DE 2019

COORDENAÇÃO ROSA NEVES SIMAS E CLARISSE CANHA | www.umaracores.org | geral@umaracores.org

Nota de Abertura
ROSA NEVES SIMAS

Se as mulheres param,
o mundo pára!
A greve internacional
feminista ganhou forma
concreta e simbólica
e manifestações
em diferentes pontos
do mundo...

Violência
Doméstica
e Direitos
Humanos III
Em entrevista no Expresso de
9 de março, o Juiz Neto de
Moura afirma que tem o apoio
dos colegas e que não se sente
só. De facto, não faltam acórdãos machistas nos tribunais
portugueses, pois vivemos “No
país dos Neto de Moura”, título
do artigo na Visão do dia 14 que
confirma a sinistra tendência
de desculpabilizar o agressor e
culpabilizar a vítima, violando
os direitos humanos.
No caso de uma menina de 7
anos, violada por um rapaz de
17 que lhe tapou a boca enquanto a penetrava no ânus, os
juízes deliberaram que ela era
responsável pela sua própria
violação porque tinha pedido a
ele uma boleia na sua bicicleta!
Noutro caso, os juízes alegaram que um homem de 60
anos, que assediou uma menina
de 10 anos num café, dizendo
“Ó pequenina, eu quero-te foder”, não podia ser acusado de
ter tido uma conversa pornográfica com a menina. Como ela
tinha fugido sem responder, tinha sido apenas um monólogo!
E no caso da mulher que foi
violada, após uma perseguição
automóvel, os juízes decidiram
que a violação, que envolveu
coito vaginal e anal e a ameaça
“agora vou marcar-te a cara
para poder provar que estive
contigo”, não tinha causado
“um sofrimento físico ou psicológico agudo” à vítima.
“O facto de a ofendida ter anotado a matrícula do carro, pela
presença de espírito que revela,
é pouco compatível com um
grande abalo psicológico” argumentaram os magistrados!
Chamar a isto justiça é injusto, e muito desajustado. ♦
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Tinha sido anunciada a Manifestação nas Portas da Cidade.
Tinha sido anunciada a Marcha,
em ruas da Cidade e, um minuto de silêncio, em frente ao Tribunal de Ponta Delgada, em
memória das mulheres vítimas
de violência doméstica e de género. Fecho no Jardim Sena
Freitas, com a Tuna com Elas.
8 de Março 2019, o movimento feminista mundial lançou a
proposta da greve internacional
feminista, que ganhou forma
concreta e simbólica e de ações de
rua em diferentes pontos do
mundo. Greve ao trabalho assalariado, aos cuidados, ao consu-

“Se as Mulheres Param o Mundo Pára” manifestação
Portas da Cidade seguida de Marcha
mo e ao ensino, dizendo também:
basta de destruição ambiental,
basta de guerra e de perseguição
às pessoas migrantes!
O Dia Internacional da Mu-

lher ganhou forma de manifestações e marchas no mundo. Em
Portugal foram catorze cidades
a sair à rua. Em Ponta Delgada
juntaram-se duas centenas de

pessoas, mulheres e homens, diferentes gerações. Destaque para
a presença de muit@s jovens reforçando, com a sua energia, as
palavras gritadas contra a violência machista! Contra a discriminação salarial!
Sob o lema “Se as Mulheres
Param o Mundo Pára”, cumpriu-se Manifestação e Marcha
em Ponta Delgada e, num Manifesto Regional declarou-se que
são muitas as razões para, também nos Açores, aderirmos à
Greve Feminista Internacional.
Porque em Portugal a violência machista mata, em média,
duas de nós a cada mês; Porque
somos 80% das vítimas de violência doméstica e 90.7% das
de crimes sexuais; Para que o
fim violência machista seja uma
prioridade da sociedade; Para
que a igualdade salarial entre
homens e mulheres seja uma
realidade. ♦
Facebook 8 De MARÇO 2019
-”Se as Mulheres Param,
o Mundo Pára”
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Janela sobre o passado...
8 DE MARÇO
emancipação das mulheres, não
Desde 1975, o dia 8 de março
obstante o muito que ainda perfoi designado, pela ONU, como
siste por conquistar. As vitórias
Dia Internacional da Mulher,
em torno da igualdade de género
com o objetivo de celebrar as
já esbateram clivagens e injusticonquistas sociais, políticas e
ças, mas ainda não estão plenaSUSANA
económicas femininas. Todavia,
mente alcançadas. Daí, o Dia InSERPA SILVA
ainda hoje há quem questione a
ternacional da Mulher. De resto,
celebração desta efeméride. Hanão subsiste qualquer desequilíverá ainda razões para o fazer?
brio. Desde 1999, e também com o apoio
De acordo com Fátima Sequeira Dias,
das Nações Unidas, comemora-se a 19 de
por mais artificiais que se afigurem este
novembro o Dia Internacional do Hotipo de comemorações, estas têm em vista
mem, com o intuito de defender os direiestimular as consciências acerca do acontos masculinos e destacar os papéis posititecimento ou assunto em questão. Há tevos do género. Se os homens sentiram
mas “insuficientemente respeitados e esesta necessidade, melhor ainda as mulhecandalosamente ignorados...”. Daí, o Dia
res. Mas, porquê o dia 8 de março?
Internacional da Mulher. Acresce, em
Estima-se que a ideia de celebrar o dia
nossa opinião, o facto desta celebração
mundial da mulher tenha surgido em fimotivar a perpetuação das lutas femininais do século XIX, inícios do século XX,
nas que, em todos os tempos, nunca será
nos EUA e na Europa, na sequência das
demais relembrar. O feminismo histórico
lutas feministas e sufragistas. Embora
enfrentou inúmeras barreiras e foi graças
não exista consenso, considera-se que
ao pensamento e à determinação de inúuma das primeiras celebrações do Dia da
meras mulheres — muitas delas perdidas
Mulher terá sido a 28 de fevereiro de
no anonimato — que hoje se devem as
1909, nos EUA, em memória de uma gremudanças operadas nas mentalidades e
ve promovida, no ano anterior, por operánas práticas em prol da afirmação e
rias têxteis de Nova York. Contudo, a 26

Denuncia os teus medos… Procura ajuda

LINHA SOS MULHER - 296 629 757

de agosto de 1910, na II Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, reunida em Copenhaga, a líder socialista alemã, Clara Zetkin propôs uma celebração
anual das lutas em prol dos direitos das
mulheres trabalhadoras, apesar de não
indicar uma data precisa. A 19 de março
de 1911, já se celebrou o Dia da Mulher em
países como a Áustria, Dinamarca, Alemanha e Suíça, havendo quem defenda
que o incêndio que deflagrou, nesse ano,
numa fábrica nova-iorquina, matando
125 operárias, terá ajudado a cimentar a
evocação da efeméride. Se este incêndio
terá sido significativo para o imaginário
feminino norte-americano, em França relaciona-se a data com uma greve operária
feminina norte-americana de 1857 e na
Rússia, com a Revolução Bolchevique. A
23 de fevereiro de 1917 (8 de março no calendário gregoriano) deu-se uma greve
espontânea de operárias têxteis russas,
que Trotsky considerou como o primeiro
momento da Revolução Russa. Recuperada a data pelas feministas dos Anos 60,
veio a ser consagrada pelas Nações Unidas, por meados da década de 70. ♦
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