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Este mês falamos de…

Discriminação

Pela sua natureza institucional, a CIG, ao longo das suas quatro décadas de existência,
tem-se pautado pela persistente denúncia de situações de discriminação, das quais as
mulheres têm sido as principais protagonistas. Inicialmente focou-se na discriminação com
base no sexo. Ao consultar a sua produção Editorial comprovamos que os desequilíbrios de
género persistem em todos os níveis da vida social e pessoal. Quer a ONU quer a UE instam
ao combate das discriminações em razão do sexo, idade , raça, orientação e sexual, origem
étnica, religião deficiência ou convicções. Também a CIG segue estas linhas orientadoras no
seu trabalho diário. Continua a publicar Estudos pioneiros por forma a conhecer, e dar a
conhecer, os diferentes fenómenos munindo-se de instrumentos eficazes à sua erradicação.
Conheça, nesta edição, as publicações sobre esta temática. Boas leituras!
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A partir de uma perspectiva
interdisciplinar e reunindo o trabalho de
viragem na discussão de género na teoria
internacional, procurou-se desafiar a
perspectiva etnocêntrica que não tinha
encontrado uma ligação entre sexo e raça,
entre identidade cultural e identidade
sexual, entre racismo e patriarcado ou
ainda entre ideologias e práticas.

Relato de experiências de racismo e xenofobia
vividas na sociedade portuguesa por grupos
minoritários numa pluralidade de papéis e
contextos que vão desde a recusa da entrada
numa loja ou restaurante aos insultos e
violência nas ruas, passando pela formação de
amizades pela força dos laços em Portugal.

(Consulta local)

(Consulta Local)

Campanha “Os direitos das mulheres são direitos humanos”
Recordamos a campanha “Os direitos das mulheres são
direitos humanos, que assinalou o Dia Internacional das
Mulheres, no ano em que a Declaração e Plataforma de
Ação de Pequim das Nações Unidas, pilar máximo dos
direitos das mulheres, faz 25 anos.

Aceda ao vídeo, clicando na imagem abaixo.

O Governo lançou vários materiais que dão conta da
evolução em várias das áreas críticas de intervenção da
Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, desde a
participação das mulheres na educação, mercado de
trabalho e tomada de decisão, às persistentes
desigualdades ao nível dos rendimentos e trabalho de
cuidado.
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