Empoderamento de meninas: histórico e pontos a serem abordados
por governadores eleitos e líderes seniores
A igualdade é um direito humano fundamental e necessário para um mundo pacífico,
próspero e sustentável. Ainda assim, meninas e mulheres em todo o mundo enfrentam
desigualdades em áreas como saúde e educação, e enfrentam violência e pobreza em taxas
mais altas que os homens.
Como uma de suas principais iniciativas, o presidente eleito Shekhar Mehta está
priorizando projetos que se concentrem na melhoria da saúde, educação, bem-estar e
segurança econômica de meninas em todo o mundo. Ele está incentivando os clubes e
distritos a empoderarem as meninas em todas as iniciativas humanitárias que realizarem
no ano rotário de 2021-22.
Empoderar meninas significa apoiá-las para garantir que suas necessidades básicas sejam
atendidas, e trabalhar para transformar as estruturas e instituições que reforçam e
perpetuam a discriminação e a desigualdade de gênero. Isso engloba ajudar as meninas a
desenvolverem autoconfiança e fazerem suas vozes serem ouvidas.
De acordo com as Nações Unidas, o empoderamento de meninas inclui cinco
componentes:
•
•
•
•
•

Seu senso de autovalorização
Seu direito de ter e fazer escolhas
Seu direito de ter acesso a oportunidades e recursos
Seu direito de ter autonomia para controlar sua própria vida, dentro e fora de casa
Sua capacidade de influenciar a direção de mudanças sociais para criar uma ordem
social e econômica mais justa, tanto nacional quanto internacionalmente

PRINCIPAIS MENSAGENS
•

Incentivamos os clubes e distritos a se envolverem em projetos relacionados às
desigualdades sofridas pelas meninas.

•

As desigualdades que as meninas enfrentam podem ser diferentes dependendo da
região e da cultura em questão. Assim, é primordial abordar as desigualdades
existentes nas regiões e culturas onde os projetos forem implementados.

•

O empoderamento de meninas está alinhado às áreas de enfoque do Rotary e aos
objetivos do nosso Plano de Ação. Podemos ampliar nosso impacto por meio de
projetos que protejam, empoderem e criem equidade para as meninas. Tais
projetos podem se concentrar em:
o

Apoiar o acesso à assistência médica e nutrição

o

Garantir o acesso a água, saneamento e recursos voltados à higiene
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o

Prevenir exploração, negligência e violência física e emocional

o

Fornecer recursos para saúde e higiene menstruais

o

Proporcionar acesso à educação básica, capacitação e tecnologia

o

Prevenir o trabalho e o casamento infantis, ou aumentar a conscientização pública

sobre essas questões
o Oferecer oportunidades para as meninas se fazerem ouvir e expressarem seus
pontos de vista, ideias e opiniões
•

O sucesso de um projeto é determinado por mudanças sistêmicas, culturais e
comportamentais que resultem em maior igualdade de gênero e uma vida melhor
para as meninas.

•

O Rotary International se empenha em desenvolver e cultivar um ambiente seguro
para todos os que participam das suas atividades. É da responsabilidade de todo
rotariano, cônjuge, parceiro e voluntário do Rotary salvaguardar ao máximo o
bem-estar dos jovens participantes envolvidos em programas rotários, cuidando
para que não sofram nenhum abuso ou assédio físico, sexual ou psicológico. Saiba
mais sobre a abordagem do Rotary quanto à proteção dos jovens.

•

Incentivamos os associados do Rotary a compartilharem projetos propostos para os
quais estiverem buscando parceiros, bem como iniciativas já concluídas, no Rotary
Showcase.

•

Clubes que precisarem de ajuda para elaborar projetos focados no empoderamento
de meninas podem entrar em contato com a Comissão Distrital de Serviços
Internacionais e consultar um membro da rede de recursos distritais, que inclui
representantes dos Grupos Rotary em Ação e da Equipe de Consultores Técnicos
da Fundação Rotária.

•

Mais informações, inclusive ideias de projetos e recursos para ajudar os clubes a
empoderarem meninas, serão disponibilizados no Meu Rotary até 1º de julho.
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