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Resistência das mulheres contra o militarismo e a guerra! 
Construindo um futuro sustentável para a Pachamama 

 
Descrição: 
 
Este evento paralelo da Cúpula Rio+20 das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável é 
um fórum/workshop de redes interconectadas no qual mulheres ativistas de organizações de base, 
de várias regiões do mundo, apresentarão suas experiências e análises sobre o militarismo, a 
guerra pelo controle dos recursos e os impactos destes sobre a vida das mulheres e sobre os meios 
de subsistência.  Esta atividade também apresentará as melhores práticas comunitárias e 
organizações de base da resistência das mulheres contra o militarismo e as guerras, fornecendo 
exemplos da construção de alternativas para proteger e manter uma paz genuína, a justiça social e 
os direitos da Pachamama. 
 
O militarismo e as guerras pelos recursos afetam gravemente a vida das populações, porque geram 
ocupação de terras, violação de direitos humanos fundamentais e a degradação massiva do meio 
ambiente. 
 
A presença de tropas, de bases militares e de atividades militares têm efeitos desastrosos na vidas 
das pessoas, como se vê nas experiências dos povos da Ásia e do Pacífico, do Oriente Médio e da 
África.  O transporte e a utilização de recursos, a pesquisa e o desenvolvimento de armamentos de 
alta tecnologia - incluindo armas nucleares, químicas e biológicas, por exemplo - tem causado 
centenas de milhares de mortes, doenças, deslocamentos, degradação ambiental e invasões na 
vida das populações.  Nos últimos anos, os Estados Unidos e outros países capitalistas aumentaram 
seu orçamento militar e têm investido no complexo militar-industrial, utilizando fundos destinados 
a serviços sociais e pondo em perigo direitos básicos das populações em matéria de saúde, 
educação e habitação digna. 
 
Este workshop tem por objetivo oferecer um espaço para que as mulheres compartilhem suas 
experiências e pontos de vista sobre o impacto, em suas vidas e meios de subsistência, do 
militarismo e das guerras por recursos.  O workshop será também uma oportunidade para que as 
mulheres expressem sua solidariedade e fraternidade na luta contra o militarismo e as guerras, e 
para a construção de alternativas que possam assegurar a vida. 
 
(Ver programa no verso) 



Programa:  
 
Introdução O evento paralelo começará com um curto vídeo ou a apresentação de um 

audiovisual sobre "Militarismo, Guerras por recursos y resistência das mulheres". 
 
Painel Mulheres das organizações de base da África, Oriente Médio, Ásia e América Latina 

formarão o Painel intitulado "Discursos de mulheres de organizações de base sobre 
o militarismo e as guerras por recursos": 

 Militarismo, guerras por recursos e desenvolvimento sustentável: Uma visão 
geral - Azra Sayeed (Raízes para a Equidade, Paquistão) 

 Depois da Primavera Árabe: O desafio da continuidade das guerras por 
recursos no Oriente Médio - Orador pendente de confirmação 

 Lutas das mulheres e resistência contra o militarismo e as guerras por 
recursos na América Latina - Orador pendente de confirmação 

 A solidariedade internacional contra o militarismo e as guerras – Oradora 
convidada: Wahu Kaara (Quênia) 

 
Encerramento Campanha de assinaturas "Retirada imediata das tropas estadunidenses da Ásia e do 

Pacífico" – uma campanha da Aliança Internacional de Mulheres contra a crescente 
presença militar estadunidense na Ásia e no Pacífico, pela saída imediata dos 
soldados e pessoal militar, e pela abolição das bases e instalações estadunidenses na 
região. 
 
Confecção de uma faixa (banner) para expressar a unidade e solidariedade das 
mulheres contra o militarismo e as guerras de agressão, e pela paz verdadeira, a 
justiça social e os direitos da Pachamama.  A faixa será a contribuição das 
participantes do workshop para a mobilização mundial. 
 

Este evento paralelo é organizado pela Aliança Internacional de Mulheres (IWA). 
 


