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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 
Desenvolvimento, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 
na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando as mulheres representam 51% da população migrante nos países 
industrializados e 46% nos países em desenvolvimento1,

B. Considerando que a migração pode capacitar as mulheres para melhorarem as respectivas 
vidas, darem apoio àqueles que permaneceram na pátria e escaparem a relações sociais 
opressivas,

C. Considerando porém que as mulheres são frequentemente forçadas a migrar devido a 
problemas tais como casamentos forçados, pobreza e conflitos armados,

D. Considerando que as mulheres migrantes são mais vulneráveis à exploração sexual, 
discriminação, exploração no local de trabalho e "desperdício de capacidades 
intelectuais", violência e riscos sociais, isolamento social e tráfico de seres humanos;

1. Exorta os Estados Membros a promover os meios para que as trabalhadoras migrantes 
femininas possam ser capacitadas em matéria social e política, mediante o reforço de 
ONG militantes na inclusão da dimensão do género e redes de migrantes femininas;

2.. Convida os Estados-Membros a desenvolverem políticas e programas inclusivos da 
dimensão do género, a fim de melhorar as condições de trabalho, de vida e sociais das 
migrantes femininas, melhorar o respectivo acesso à educação, serviços de saúde, 
formação linguística e profissional e envolver as organizações de mulheres migrantes na 
formulação, execução e avaliação de tais políticas;

3. Insta a Comissão a desenvolver políticas que incluam a perspectiva do género e programas 
destinados a melhorar as condições de vida das mulheres nos seus países de origem e a 
assegurar que podem exercer todos os direitos de que gozam enquanto seres humanos;

4. Exorta os Estados-Membros a considerarem o impacto dos deslocamentos provocados por 
conflitos sobre as situações sociais, físicas e psicológicas das mulheres migrantes, que se 
encontram numa situação de enorme risco de se tornarem vítimas de violência baseado no 
género;

5. Convida pois os Estados-Membros a desenvolverem políticas e programas de 
desenvolvimento destinados a assegurar que sejam proporcionados cuidados médicos, 
sociais e psicológicos às vítimas femininas de deslocamentos provocados por conflitos e 
outras migrantes femininas que sofrem as consequências mentais, físicas e sociais do 
respectivo deslocamento;

6. Exorta a comunidade internacional a desenvolver esforços para alcançar os objectivos de 
desenvolvimento para o milénio nos domínios da redução da pobreza, da capacitação das 

  
1 OIT: Preventing Discrimination, Exploitation and Abuse of Women Migrant Workers - An Information Guide -
Booklet 1: Introduction: Why the focus on women international migrant workers. Genebra, 2003, OIT, p. 9
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mulheres e da igualdade dos géneros.


