
Carta do Comitê de Mulheres da ISP sobre a Conferência Nacional de Políticas 

para Mulheres 

 

O Comitê de Mulheres da Internacional de Serviços Público (ISP), espaço que 

representa as mulheres trabalhadoras do serviço público e privado com caráter público 

no Brasil, reunido no dia 19 de agosto de 2015, consciente de que os sindicatos devem 

ser um espaço de combate a todas as formas de discriminação, debateu sobre a 

importância das entidades sindicais empenharem-se com afinco na luta pelo fim da 

violência contra as mulheres, seja em âmbito doméstico ou nos locais de trabalho. 

 

 Temos convicção de que a violência sexista somente será erradicada se 

adotarmos medidas que questionem a estrutura classista, racista e patriarcal de nossa 

atual sociedade. Nesse sentido, é urgente o engajamento dos movimentos sociais e do 

movimento sindical na construção de uma nova agenda internacional de 

desenvolvimento, que garanta a existência com qualidade dos serviços públicos, e que 

promova o trabalho decente para todas as trabalhadoras. 

 

 Por ocasião da realização da IV Conferência Nacional de Políticas para 

Mulheres, e das respectivas Conferências Estaduais, Municipais e Regionais, espaços 

fundamentais para o debate público e do diálogo para construção de políticas públicas, 

orientamos que as trabalhadoras do serviço público e privado, em aliança com as demais 

mulheres, participem ativamente das etapas das Conferências, pautando a necessidade 

de políticas para mobilizar, sensibilizar e articular ações para o combate à violência 

sexista, a partir de uma visão integral, para que a sociedade possa reconhecer as 

mulheres enquanto sujeitos políticos e portadoras de direitos, com reivindicações 

próprias. 

 

 Entre essas ações, destacamos a necessidade de aprovação de propostas que 

reconheçam as realidades das trabalhadoras no serviço público e privado, que enfrentam 

situações de precarização, assédio moral e sexual, entre outras dificuldades cotidianas. 

Acreditamos também ser prioridade a aprovação de propostas que possam garantir a 

criação, com dotação orçamentária, das Secretarias Municipais e Estaduais de Mulheres, 

e a ampliação de toda rede de atendimento às mulheres em situação de violência. 

 

 As Secretarias e a ampliação da rede de atendimento são fundamentais para a 

construção de políticas públicas que possam avançar na autonomia econômica e política 

para as mulheres e para que seja garantida a todas nós uma vida sem violência. O debate 

sobre a importância de uma Convenção da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) sobre o combate à Violência contra mulheres nos locais de trabalho precisa ser 

feito durante as etapas preparatórias da Conferência para que possamos aprová-la na 

etapa Nacional. 

 

 Durante este período de realização das Conferências, diversas mobilizações 

nacionais e manifestações locais estarão ocorrendo por políticas públicas para as 

mulheres, e em defesa de uma sociedade livre de discriminações e preconceitos, como 

por exemplo, a Marcha das Mulheres Negras, a Marcha da Consciência Negra, a 

celebração da Década Internacional Afro Descendente. Fazemos um chamado a todas as 

mulheres trabalhadoras a participarem destas atividades e a dialogar com os 

movimentos sociais participantes. 



 

 Nós, as trabalhadoras do Comitê de Mulheres da ISP, nos comprometemos a 

construir, e a defender, acima de tudo, políticas públicas que garantam a qualidade de 

vida, o reconhecimento da pluralidade da mulher, a participação democrática e a 

igualdade de direitos entre todas as pessoas, sem nenhuma forma de discriminação. 
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