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Parlamento  Europeu  propõe  medidas  para
reforçar  papel  das  mulheres  na  sociedade
através  da  educação
Sessão plenária [09-09-2015 - 16:53]

 
O Parlamento Europeu aprovou hoje o relatório da eurodeputada Liliana Rodrigues
sobre o empoderamento das jovens através da educação, que foi o tema central das
comemorações deste ano do Dia Internacional da Mulher. O documento contém
uma  série  de  recomendações  para  reforçar  o  papel  da  mulher,  reduzir  as
disparidades entre as habilitações académicas e a posição que as mulheres detêm
no mercado de trabalho e combater os estereótipos de género.
 
Intervenção de Liliana Rodrigues (S&D) no debate em plenário:
 
"A educação é a melhor das vias para garantir que, no futuro, todos tenham de forma
efetiva, e não apenas teórica, os mesmos direitos em todos os domínios da sociedade e
da vida. Argumentarão alguns que estamos melhor do que há uma dezena de anos e que
o tempo se  irá  encarregar  de  equilibrar  os  direitos  das  mulheres  e  dos  homens.  É
verdade, estamos melhor, mas as coisas têm evoluído lentamente, inclusive aqui, nas
instituições europeias. Entretanto, milhões de mulheres sentem, todos os dias, de forma
mais ou menos implícita, essa discriminação.
 
O que se pretende com este relatório é desenvolver um espírito crítico nas mulheres e
nos homens e isso é essencial para a eliminação de estereótipos e preconceitos. Esse
pensamento crítico e autónomo tem de ser trabalhado desde a infância. Jovens, mulheres
e homens educados podem alterar a estrutura de poder de uma sociedade, por isso não
devemos temer essa mudança.
 
Este relatório surgiu enquadrado no Dia Internacional da Mulher, que tomou a educação
como uma prioridade e como instrumento de emancipação, como instrumento de poder.
As instituições educativas são ainda aquelas que estão em melhor posição de garantir a
educação democrática, a educação para a igualdade de género, a educação para a
liberdade. No entanto, ainda se mantêm culturas escolares que não atendem à igualdade
de género como valor primeiro da Europa democrática. A investigação e a educação
mostraram-nos isso em todas as linhas dos estudos curriculares. Daí que a minha maior
preocupação se tem prendido com o facto de as jovens mulheres e raparigas ainda serem
discriminadas numa Europa que se diz civilizada e senhora de valores fundamentais que
herdamos de uma revolução por cumprir: a liberdade, a igualdade e a fraternidade.
 
Por isso mesmo defini, no início deste trabalho, dois objetivos gerais, o primeiro é o de
garantir a igualdade de empoderamento das raparigas pela educação, o segundo, cumprir
a Convenção de Istambul, quando encare a educação como ferramenta de prevenção da
discriminação de género.
 
Daqui decorreram cinco objetivos específicos: criar uma cultura escolar de igualdade de
género, supervisionar criticamente os currículos e os materiais pedagógicos, assegurar a
igualdade de género no que diz respeito à tomada de decisões pessoais e profissionais,
melhorar a percentagem de mulheres em posições de responsabilidade e em cargos de
topo e nas carreiras científicas e promover a igualdade em termos de independência
económica.
 
Penso que aqui estaremos todos de acordo quanto a estes objetivos, pese embora as
nossas diferenças ideológicas. Devemos ambicionar mais do que a mera tolerância.
Recusamos neste relatório a ideia de dominados tolerados e dominantes tolerantes.
Queremos fazer da Europa o lugar onde nada do que é diferente se torne estranho,
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/plenary/search-by-speaker/results?speakerId=125099


queremos garantir que as raparigas estejam em paridade com os rapazes. Sem eles, a
ideia  de  igualdade  não  será  possível.  Ainda  que  este  seja  um  relatório  sobre  o
empoderamento das raparigas, é claro para todos nós, sem os rapazes e os homens,
neste projeto, pouco ou nada valerá a pena.
 
Este relatório é de todos nós, de quem compreende a urgência de proteger as raparigas e
as jovens de um mundo que ainda mata  pelo  facto  de sermos mulheres.  O que se
pretende com este relatório é proteger as nossas raparigas que em breve serão mulheres.
Estamos a proteger as mulheres que hão de vir, estamos a proteger as filhas da Europa".
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