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Cairo + 15
Representante do UNFPA
Brasil analisa a histórica
Conferência
Brasileiras debatem na
Alemanha reflexos do Cairo
ABEP discute heranças
do evento no Brasil

As mulheres negras, jovens, idosas e pobres estão sob risco de viver em situação de maior
vulnerabilidade e ter seus direitos negados ou violados, incluindo o direito à saúde. É urgente
aumentar investimentos em informação, serviços de atenção integral e ações de proteção e
promoção dos seus direitos. Saiba mais sobre a importância de se investir nas mulheres e as
propostas da Conferência do Cairo para promover o desenvolvimento com justiça social.
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Editorial
Esta terceira edição do Caderno de População traz valiosas reflexões sobre os 15 anos da
Conferência do Cairo. O novo representante do UNFPA Brasil, Sr. Harold Robinson, destaca
a importância do evento e sua notável herança, especialmente a celebração do direito das
mulheres para decidir sobre temas reprodutivos.
Apesar do otimismo, especialistas lembram a importância de se implementar políticas e disponibilizar mais recursos como fatores decisivos para assegurar que todas as pessoas tenham
acesso a serviços de saúde integral e à ações em saúde reprodutiva e direitos.
Nesta edição, também ouvimos brasileiras que participaram recentemente, na Alemanha, de
um fórum mundial que discutiu temas como desenvolvimento e direitos reprodutivos. A edição
ainda conta com a análise do presidente da ABEP sobre as conquistas e desafios de Cairo.
Convidamos todas e todos a refletir um pouco mais sobre o impacto destes temas no desenvolvimento e na qualidade de vida das pessoas.
Boa leitura!

Expediente:
Caderno de População
Ano I - Edição 3 - Outubro de 2009
Copyright © UNFPA 2009
cadernodepopulacao@unfpa.org.br
Fundo de População das Nações Unidas
Harold Robinson, Representante no Brasil
Foto: Banco de imagens do UNFPA

Conselho Editorial: Taís de Freitas Santos,
Elizeu Chaves, Fernanda Lopes e
Angela Donini
Coordenação Editorial: Etienne França
Redator: Rodolfo Torres
Colaboração: Luciano Carvalho
e Gabriela Borelli
Projeto Gráfico: DUO Design

Representante do UNFPA Brasil analisa
os 15 anos da Conferência do Cairo
Leia a entrevista completa com o Sr. Harold Robinson no site www.unfpa.org.br
Novo representante do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) no Brasil e
Diretor para Argentina e Paraguai, o Sr. Harold Robinson Davis é enfático ao analisar
a herança sem precedentes da Conferência
do Cairo na relação entre população e desenvolvimento. Conforme explica, a conferência, realizada em 1994, trouxe mudanças
estruturais significativas ao definir que as
pessoas, especialmente as mulheres, tem o
direito de decidir sobre temas reprodutivos.
“Este é um direito que a humanidade em
geral não reconheceu em milhares de anos.
Então, conseguir avançar em 15 anos é muito
difícil. Temos várias realizações. Porém acho
que esse é um desafio: alcançar plenamente o
exercício dos direitos das mulheres, dos casais,
dos jovens. Esse será um desafio que seguirá
conosco por muito tempo”, afirma o representante, que conta com cerca de 20 anos de experiência em desenvolvimento internacional.
“Sem a Conferência do Cairo teríamos um
mundo com taxas de fecundidade muito mas
altas”, destaca, acrescentando que a estimativa atual é de que meio milhão de mulheres morrem por complicações relacionadas
a gravidez, parto e pós-parto todos os anos.
“Teríamos muito mais sem Cairo. E creio que,
sem Cairo, não teríamos todo avanço no tema
de igualdade de gênero”, acrescenta.
O Sr. Robinson recebeu o Caderno de População no escritório do UNFPA, em Brasília.
Com a expectativa de dar novo impulso às
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atividades ligadas à agenda de população e
ao desenvolvimento no Brasil, ele avalia que
os direitos reprodutivos – notadamente os
das mulheres – agora são mais reconhecidos
e almejados pelo conjunto da sociedade.
“A conquista para nós do Fundo de População das Nações Unidas é que toda a sociedade já está em busca de garantir esses direitos.
O mais importante é que as próprias pessoas
tenham conhecimento sobre seus direitos, e, a
partir de então, exijam seu cumprimento”, explica o especialista, que possui Mestrado em
Economia de Recursos, além de Pós-Graduação em Desenvolvimento e em Economia.
Otimismo
O representante do UNFPA Brasil enumera
alguns motivos para otimismo, como a redução da taxa de mortalidade materna e o fato
de que aumentou o número daqueles que estão exercendo seus direitos reprodutivos.

Temos várias realizações.
Porém acho que esse é um
desafio: alcançar plenamente
o exercício dos direitos das
mulheres, dos casais, dos
jovens. Esse desafio seguirá
conosco por muito tempo
“Mais pessoas e mais casais podem decidir
livremente quantos filhos podem ter e quando querem tê-los. Isso pode ser visto nos indicadores de fecundidade e de mortalidade.

Sr. Harold Robinson, representante UNFPA Brasil, possui larga experiência em desenvolvimento internacional

E o Brasil é um bom exemplo disso. Nesses
15 anos ocorreu uma mudança significativa”,
explica o representante, que já serviu em seis
países: Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, Jamaica e Zimbábue.
Contudo, ele esclarece que algumas mudanças ainda precisam ocorrer para a concretização dos compromissos e metas estabelecidos durante a Conferência do Cairo.
“Estamos otimistas, mas isso não significa
que vamos alcançar essas metas com a situação que temos hoje. Necessitamos de mais
recursos, de políticas mais adequadas, compromisso e decisão política para assegurar
que todas as pessoas tenham acesso a serviços de saúde integral e às ações em saúde
reprodutiva”, afirma o representante.
Em outro ponto, o Sr. Robinson ressalta que
a questão demográfica precisa ser introduzida
como tema indispensável nas discussões sobre

Estamos otimistas, mas isso
não significa que vamos
alcançar essas metas com
a situação que temos hoje.
Necessitamos de mais recursos,
de políticas mais adequadas,
compromisso e decisão política
para assegurar que todas
as pessoas tenham acesso a
serviços de saúde integral e às
ações em saúde reprodutiva
desenvolvimento. “Na maioria das estratégias
de combate à pobreza, os planos de desenvolvimento econômico não consideram a variável
demográfica. Temos órgãos governamentais
responsáveis pelo planejamento e pelas finanças que fazem projeções sobre o crescimento
econômico mas, em geral, não consideram as
questões populacionais. Mas é o fator demográfico que, ao final, vai determinar em quantas partes se dividem os resultados do crescimento econômico e isso é crucial”, esclarece.
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Brasileiras debatem na Alemanha
reflexos da Conferência do Cairo
Um grupo de brasileiras esteve em setembro deste ano em Berlim participando
de um fórum mundial que discutiu temas
como desenvolvimento e direitos sexuais e reprodutivos. Intitulado “Parceiros
Globais em Ação”, o encontro acabou por
reforçar, entre outros pontos, um legado
fundamental da Conferência do Cairo: a
igualdade de gêneros como fator determinante para o desenvolvimento.
“Igualdade no acesso à educação para
meninas e meninos, combate à morte materna, atenção adequada às mulheres em situação de abortamento inseguro, bem como a
necessidade de revisão das legislações punitivas e questões relacionas ao HIV e à aids, são
fatores que impedem a vivência da autonomia reprodutiva e sexual das mulheres”, explica a diretora-colegiada do Centro Feminista
de Estudos e Assessoria (CFEMEA), Natalia
Mori, que participou da reunião.
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“Nós achamos que a implementação do
Programa do Cairo necessariamente traz à
tona discussões sobre as desigualdades de
gênero, de raça e etnia, de gerações, e chama atenção para o fato de que os grandes
problemas não têm soluções apenas técnicas, mas de ordem política e legal, como a
mortalidade materna”, complementa Telia
Negrão, que foi à Alemanha a convite do
Fundo de População das Nações Unidas e
é conselheira diretiva da Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos (entidade da sociedade
civil que participa dos debates sobre Cairo
desde 1994).

É preciso persistir na agenda
de Cairo como uma plataforma
ampla e que ainda tem muito a
ser trabalhada

A diretora do CFEMEA também lembra
que a partir do evento foi elaborado um documento, batizado de “Chamado Para Ação”,
voltado para os governos. O objetivo é fazer
com que os direitos sexuais e reprodutivos
sejam plenamente reconhecidos como direitos humanos. Para tanto, uma série de
medidas serão necessárias.
Por exemplo: o investimento na informação e nos serviços integrais de saúde e ações
em saúde sexual e reprodutiva voltadas para
adolescentes e jovens, o fortalecimento da
participação da sociedade civil na elaboração e monitoramento de políticas públicas,
e a provisão de recursos orçamentários suficientes para proteger e promover os direitos
sexuais e reprodutivos de todos e todas.
“O encontro problematizou ainda a necessidade de que sociedade civil, governos e
os organismos de cooperação internacional
trabalhem juntos numa agenda positiva que
tem de ser continuada após 2014. Isto significa que, mais do que prazos e metas para se
garantir a cidadania plena em temas como
saúde, direitos sexuais, direitos reprodutivos
e desenvolvimento sustentável, é preciso persistir na agenda de Cairo como uma plataforma ampla e que ainda tem muito a ser trabalhada em nossos países”, ressalta Natalia Mori.
Conforme lembra Telia Negrão, em todos
os países a sociedade civil deve ser fomentada para “elaborar avaliações periódicas sobre
os documentos e compromissos internacionais”. Ela lembra que a falta de financiamento
em alguns países impactou negativamente

na realização do Programa do Cairo, notadamente no que tange aos recursos destinados
ao controle social de políticas públicas.

Achamos que a sociedade
brasileira deve conhecer
mais sobre o significado do
Programa do Cairo e suas
relações com todo o paradigma
de desenvolvimento baseado
em sustentabilidade e nos
direitos humanos que propõe
“[Nesse ponto] consta o dever dos governos e agências financiadoras de apoiar
a ação das organizações da sociedade civil,
em especial as redes de mulheres, no monitoramento das políticas públicas. E estamos
bastante preocupadas porque a falta de
recursos para a ação política das redes tem
sido prejudicial ao cumprimento do papel
de articulação da sociedade civil. Como monitorar? Para monitorar é preciso capacitar,
formar, informar, mobilizar recursos humanos e materiais”, argumenta.
Por fim, Telia Negrão lembra que em outubro uma audiência pública na Câmara dos
Deputados deve debater esses temas.
“Achamos que a sociedade brasileira
deve conhecer mais sobre o significado do
Programa do Cairo e suas relações com todo
o paradigma de desenvolvimento baseado
em sustentabilidade e nos direitos humanos
que propõe”, finaliza.
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Mitos Populacionais
Pobres querem mais filhos?
As pessoas mais pobres têm mais filhos
do que outras com melhores condições financeiras porque desejam uma família numerosa? A resposta é simplesmente “não”.
“Na verdade os pobres têm mais
filhos porque não tem acesso adequado
às políticas de educação, emprego,
previdência e saúde”, explica José Eustáquio
Diniz Alves, doutor em demografia e
professor da Escola Nacional de Ciências
Estatísticas do IBGE.
O especialista também destaca que a
relação entre renda e fecundidade é inversa, ou seja, quando cresce a renda, diminui
o número de filhos. “Melhores condições de
vida tendem a significar menor fecundidade”, afirma.

“Num primeiro momento, a queda da
fecundidade gera um ‘circulo virtuoso’ que é
bom para toda a sociedade. Mas uma fecundidade muito abaixo do nível de reposição
pode colocar em risco o futuro de uma população”, complementa.
Doutor José Eustáquio lembra, ainda,
que as desigualdades entre homens e mulheres “são ruins para a pobreza e para a fecundidade”. “Mulheres que são segregadas
e discriminadas tendem a ser mais pobres e
ter mais filhos”, analisa.
“Nas sociedades mais avançadas, a maior
equidade de gênero contribui para a fecundidade ficar em torno do nível de reposição e para
evitar um rápido envelhecimento e um rápido
e indesejado declínio populacional”, conclui.

Radar
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Contra a mortalidade materna

Cairo + 15 no Senado argentino

A primeira-dama de Moçambique, Maria da
Luz Guebuza, lançou em agosto deste ano uma
campanha para reduzir a mortalidade materna
na África. O índice ainda preocupa as autoridades. Na década de 90, mais de mil moçambicanas morriam em cada 100 mil nascimentos de
crianças vivas. Atualmente, esse valor é de 408
mortes. “Os atuais índices de mortalidade são
inaceitáveis”, afirma Guebuza.

Os 15 anos da Conferência do Cairo foram lembrados pelo Senado da Argentina. O
Fundo de População das Nações Unidas foi
convidado por congressistas daquele país
para debater sobre a conferência. O encontro, que foi transmitido pela TV, teve a participação da bancada feminina do Senado
argentino e de entidade civis que trabalham
pela igualdade de gênero.

ABEP marca os 15 anos da Conferência do Cairo
O presidente da Associação Brasileira
de Estudos Populacionais, Dr. José Marcos
Cunha, comemora a realização do “Seminário Brasil 15 anos após a Conferência do
Cairo”. O evento, ocorrido em Belo Horizonte
entre os dias 11 e 12 de agosto, reuniu 160
especialistas em questões demográficas e
abordou temas como saúde reprodutiva,
gênero, e população e desenvolvimento.
“O Brasil tem avançado, principalmente
na área de saúde reprodutiva e na questão
de gênero”, afirma o Dr. José Marcos, complementando que esse foi seu primeiro seminário como presidente da ABEP. “Foi um
presente pelo alto nível do evento”, ressalta
o doutor em ciências sociais e pesquisador
do Núcleo de Estudos de População (NEPO)
da Universidade de Campinas (UNICAMP).
O especialista lembra que a Conferência
do Cairo lançou um conjunto de alertas para
o mundo. Um desses avisos da histórica conferência revela que a população não é um entrave para o desenvolvimento de uma sociedade.
“Não se pode atrelar o problema do desenvolvimento às questões demográficas”, explica.

muito o que descobrir e avançar na relação entre população e desenvolvimento”, destaca.

A Conferência do Cairo lançou
um conjunto de alertas para o
mundo. Um desses avisos da
histórica conferência revela que
a população não é um entrave
para o desenvolvimento
de uma sociedade. “Não se
pode atrelar o problema do
desenvolvimento às questões
demográficas”, explica o
presidente da ABEP
Representante auxiliar do UNFPA Brasil e
coordenadora da sessão sobre saúde reprodutiva do seminário, a Dra. Taís Santos destacou
que o Brasil registra avanços nas três frentes
propostas por Cairo sobre a saúde reprodutiva: políticas, ações e programas e pesquisa.
Ela lembrou das políticas voltadas à proteção
dos direitos das mulheres: o II Plano Nacional
de Políticas para as Mulheres, a Lei Maria da
Penha, a Política Nacional de Direitos Sexuais
e Reprodutivos, que enfatiza o direito humano
ao Planejamento Familiar e incentiva a participação mais responsável dos homens na tomada de decisões reprodutivas.

Como exemplo, ele cita o fato de o Brasil
crescer menos de 1,8% ao ano, taxa inferior ao
nível de reposição populacional. “A fecundidade caiu e continuamos desiguais... Se fosse só
reduzir o número de filhos, teríamos superado
a pobreza”, argumenta o presidente da ABEP.
Segundo o Dr. José Marcos, antes da Conferência do Cairo a população era utilizada
“como véu para cobrir outros problemas”. “Há
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O Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) é o organismo da
ONU responsável por questões populacionais. Trata-se de uma agência de
cooperação internacional para o desenvolvimento que promove o direito
de cada mulher, homem, jovem e criança a viver uma vida saudável, com
igualdade de oportunidades para todos; apóia os países na utilização de dados
sociodemográficos para a formulação de políticas e programas de redução
da pobreza; contribui para assegurar que todas as gestações sejam desejadas,
todos os partos sejam seguros, todos os jovens fiquem livres do HIV/aids e
todas as meninas e mulheres sejam tratadas com dignidade e respeito.

UNFPA — porque cada pessoa conta.

As opiniões expressas nesta publicação não refletem necessariamente as visões do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA).
As informações e dados apresentados são de responsabilidade do redator, não implicando afirmações oficiais por parte do UNFPA
ou de qualquer outra agência ou departamento das Nações Unidas. A terminologia empregada e a apresentação de imagens não
implicam expressão de opinião por parte do UNFPA a respeito do status jurídico de qualquer país, território, cidade ou área, ou de suas
autoridades, ou a respeito da delimitação de suas fronteiras ou limites.
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