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ONDE ESTÃO AS MULHERES?
A ausência conspícua de mulheres nas equipes e planos
de resposta ao COVID-19 e por que precisamos delas
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Resumo executivo
A crise global do COVID-19 está afetando desproporcionalmente mulheres e meninas. Como a maioria
dos trabalhadores da linha de frente, as mulheres são altamente expostas à doença.1 Os bloqueios
implementados para conter a propagação do vírus também aumentaram os casos de violência baseada
em gênero (VBG), particularmente violência doméstica e de parceiros íntimos,2 com a restrição do
acesso a serviços essenciais de saúde sexual e reprodutiva (SSR) e afetados seriamente os meios de
subsistência das mulheres e oportunidades econômicas.3
Isso torna ainda mais importante que as vozes das mulheres sejam igualmente incluídas nos espaços e
processos de tomada de decisão em que as respostas são formadas. A participação das mulheres é
necessária em todos os níveis e em todas as áreas, dos comitês nacionais de crise às comunidades
locais na linha de frente das respostas humanitárias. Sem liderança e participação iguais das mulheres,
as respostas do COVID-19 serão menos eficazes para atender às necessidades de mulheres e meninas,
e isso terá consequências de curto e longo prazo para comunidades inteiras.
A natureza de gênero da crise ganhou atenção sem precedentes da mídia em algumas partes do
mundo,4 e novas pesquisas demonstraram que as mulheres líderes tiveram mais sucesso do que seus
1

Ver, por exemplo, Henriques, Martha, “Why COVID-19 Is Different for Men and Women/Por que o COVID-19 é diferente para homens e mulheres”, BBC, abril de
2020, https://www.bbc.com/future/article/20200409-.
Mulheres da ONU, “Violence Against Women and Girls: the Shadow Pandemic/Violência contra mulheres e meninas: a pandemia das sombras”, abril de
2020,.https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/4/statement-ed-phumzile-violence-against-women-during-pandemic
3
Mulheres da ONU e Secretariado da ONU, “UN Secretary-General’s Policy Brief/Brief de Políticas do Secretário-Geral da ONU: The Impact of COVID-19 on
Women/O Impacto do COVID-19 ns Mulheres,” 2020, .https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/policy-brief-the-impact-of-covid-19-onwomen
4 Ver, por exemplo, Henriques, Martha, “Why Covid-19 Is Different for Men and Women/Por que o Covid-19 é diferente para homens e mulheres”, BBC, abril de
2020; Harrisberg, Kim, “With COVID- 19, Women Around the World Are Being Evicted and Forced to Marry Male Relatives Hungry for Land,/Com o COVID-19,
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colegas homens na redução da transmissão de COVID-19 em seus países.5 Essas discussões são bemvindas, mas devem ser estendidas para considerar a liderança das mulheres em níveis além do chefe
de estado e se as respostas do COVID-19 estão atendendo às necessidades de mulheres e meninas.
Através de uma pesquisa com 30 países e com base na experiência e na base de evidências da CARE,
este relatório fornece uma análise inicial de:
•

Até que ponto mulheres e homens têm voz igual nos órgãos de decisão nacionais do COVID-19;

•

Se as respostas em nível nacional estão abordando o impacto desproporcional da pandemia
sobre mulheres e meninas por meio de financiamento ou compromissos políticos para VBG,
serviços de SSR ou assistência econômica específica para mulheres;

•

Se os países com níveis mais altos de liderança política das mulheres têm maior probabilidade
de responder de maneiras que explicam as diferenças de gênero;

•

Se as mulheres respondentes humanitárias da linha de frente, incluindo os direitos das mulheres
organizações lideradas por mulheres,6 estão sendo apoiadas para liderar a resposta em suas
comunidades.

A CARE concluiu que:
•

A maioria dos comitês de nível nacional criados para responder ao COVID-19 não possui
representação igual homem-mulher. Dos países pesquisados que estabeleceram tais comitês,
74% tinham menos de um terço do sexo feminino e apenas um comitê era totalmente igual. Em
média, as mulheres compunham 24% dos comitês;

•

Em sete países - quase 25% da amostra -, a CARE não conseguiu encontrar evidências de que
o governo havia assumido compromissos de financiamento ou política para VBG, serviços de
SSR ou assistência econômica específica para mulheres;

•

54% dos países não adotaram nenhuma ação sobre a VBG que a CARE conseguiu encontrar e
33% não parecem ter abordado o SSR em sua resposta, apesar da clara evidência do impacto
da crise nessas questões;

•

76% dos países pesquisados assumiram pelo menos um compromisso político que apóia as
mulheres, mas uma política não pode explicar as tremendas implicações da pandemia na
igualdade de gênero;

•

Os países que têm mais mulheres na liderança, conforme medido pelo Índice de Potência das

mulheres de todo o mundo estão sendo despejadas e forçadas a se casar com parentes com fome de terra”, Thomson Reuters Foundation, maio de 2020,
https://www.thedispatch.in/with-covid-19-women-around-the-world-are-being-evicted-and-forced-to-marry- ; male-relatives-hungry-for-land/Kottasová, Ivana,
“Coronavirus is killing more men/O coronavírus está matando mais homens. But the lockdown is disastrous for women and their rights/Mas o bloqueio é
desastroso para as mulheres e seus direitos”, CNN, maio de 2020. http://www.cnn.com/2020/05/24/world/women-rights-coronavirus-intl/index.html
5
Fioramonti, Lorenzo, et al., “Women In Power/Mulheres no poder: It’s a Matter of Life and Death/É uma questão de vida e morte”, Social Europe, junho de 2020,
.https://www.socialeurope.eu/women-in-power-its-a-matter-of-life-and-death
6
Este relatório se refere posteriormente a “direitos das mulheres e organizações lideradas por mulheres”, embora a CARE reconheça que nem todos os atores
serão organizações formais e que apoiar movimentos, grupos de base, ativistas e líderes individuais também fazem parte da abordagem para alcançar ação
humanitária localizada liderada por mulheres.
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Mulheres do Conselho de Relações Exteriores,7 têm maior probabilidade de fornecer respostas
ao COVID-19 que consideram os efeitos da crise em mulheres e meninas. Em média, quanto
maior a pontuação do país no índice, maior a probabilidade de gerar uma resposta de gênero;
•

Governos com níveis mais baixos de liderança feminina correm o risco de criar planos de
resposta ao COVID-19 que não consideram o impacto desproporcional da pandemia sobre
mulheres e meninas e falham em implementar políticas que os apoiem. Em muitos contextos, a
falta de liderança com equilíbrio de gênero poderia piorar os efeitos da crise para mulheres e
meninas e suas famílias e comunidades. Também existe o risco de ganhos de igualdade de
gênero serem perdidos durante a crise do COVID-19;

•

Os direitos das mulheres locais e as organizações e líderes liderados por mulheres não estão
sendo incluídos na tomada de decisões em torno da resposta humanitária, ou recebendo sua
parcela justa de financiamento.

Apesar das barreiras substanciais, as mulheres lideram - como ativistas, indivíduos, líderes, voluntárias
e membros de grupos e redes liderados por mulheres. Em todo o mundo, as mulheres já estão
respondendo a crises causadas por conflitos e mudanças climáticas, e a experiência e a base de
evidências da CARE mostram que, quando são capazes de participar igualmente, as respostas
humanitárias são mais eficazes e inclusivas.8
No entanto, os resultados iniciais sugerem que a resposta humanitária ao COVID-19 não é localizada
nem liderada por mulheres. Embora os signatários do Grand Bargain9 se comprometam a garantir que
25% do financiamento humanitário atinja os atores locais e nacionais o mais diretamente possível,
menos de 0,1% dos financiamento ao COVID-19 atualmente rastreado o fez.10 As análises rápidas de gênero da
CARE demonstraram que as mulheres são constantemente excluídas da tomada de decisões de
resposta nos níveis local e comunitário e que a crise está apenas criando barreiras à sua participação.
Isso coloca em risco a eficácia da resposta e evita que as mulheres influenciem e tomem as decisões
que mais as afetam.

7

O Índice de Poder da Mulher (IMP), criado pelo Conselho de Relações Exteriores, classifica 193 estados membros da ONU em seu progresso em direção à
paridade de gênero na participação política. O IPM mede a proporção de mulheres que atuam como chefes de estado ou de governo, em gabinetes, em
legislaturas nacionais, como candidatas a legislaturas nacionais e em órgãos do governo local, e visualiza a lacuna de gênero na representação política.
.https://www.cfr.org/article/womens-power-index
8
CARE, “She Is A Humanitarian/Ela é humanitária: Women’s Participation in Humanitarian Action Drawing on Global Trends and Evidence From Jordan and the
Philippines/Participação das mulheres no desenho de ação humanitária sobre tendências e evidências globais da Jordânia e das Filipinas”, 2017,
https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/CARE_She-is-a-humanitarian- .report_Feb-2017_high-res.pdf
9
O Grand Bargain é um acordo entre mais de 30 doadores e provedores de ajuda para melhorar a eficiência e a eficácia da ajuda humanitária, incluindo
compromissos específicos para aumentar o apoio e o financiamento aos respondentes locais e nacionais, como 25% da ajuda humanitária. direcionado aos
atores nacionais e locais até 2020. Consulte .https: //interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-hosted-iasc
10
Charter4Change, “Declaração da Carta para a Mudança do Plano Global de Resposta Humanitária da ONU revisado na Covid19”, Charter4Change, maio de
2020, https://reliefweb.int/report/world/charter-change-statement-revised-un-global-humanitarian -resposta- .plan-covid19
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A liderança das mulheres é necessária para garantir que as respostas não apresentem lacunas
significativas que ponham em risco a vida, os meios de subsistência e o bem-estar de metade - se não
mais - das pessoas afetadas pela crise.
Para resolver a falta de mulheres nas posições de liderança e nos planos de resposta ao COVID-19, a
CARE defende ações urgentes em duas áreas principais:
1) Aumentar a liderança das mulheres em todos os níveis das estruturas de resposta do COVID19;
2) Aumentar o financiamento para os direitos das mulheres e organizações lideradas por
mulheres que estão respondendo à crise.
Especificamente, a CARE recomenda que sejam tomadas medidas urgentes para resolver:
o seguinte: Os governos nacionais devem:
•

Promover a participação significativa das mulheres na tomada de decisões, do nível local ao
nacional, aplicando uma cota de igualdade de gênero aos órgãos e processos de tomada de
decisões relacionados ao COVID-19 e promovendo a participação ativa e significativa das
mulheres nesses;

•

Trabalhar com diversas organizações, movimentos e líderes locais liderados por mulheres e
pelos direitos das mulheres, a fim de identificar as barreiras à participação e liderança das
mulheres nas estruturas de tomada de decisão e determinar ações para lidar com essas
barreiras;

•

Criar mecanismos de resposta ao COVID-19 com equilíbrio de gênero em todos os níveis e
apoiar a participação das mulheres, considerando as barreiras específicas de gênero aos
espaços de tomada de decisão.

Doadores internacionais e agências da ONU devem:
•

Defender ativamente a liderança das mulheres nas respostas do COVID-19 em contextos
humanitários. Por exemplo, assegurar que os direitos das mulheres locais e as organizações
lideradas por mulheres tenham uma representação significativa nos órgãos relevantes de
coordenação de respostas do COVID-19;

•

Reconhecer que as mulheres estão na linha de frente da saúde e das ações humanitárias e
apóie sua liderança. Isso inclui disponibilizar fundos rápidos e flexíveis para parceiros, como
organizações locais de direitos das mulheres, organizações lideradas por mulheres e mulheres
que respondem primeiro;
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•

Trabalhar urgentemente para cumprir o compromisso da Grand Bargain de canalizar 25% do
financiamento humanitário diretamente para atores locais e nacionais, priorizando organizações
de direitos das mulheres e lideradas por mulheres, inclusive no apelo Resposta Humanitária
Global da ONU ao COVID-19.11

As ONGs internacionais devem:
•

Trabalhar com diversos direitos das mulheres e organizações, movimentos e líderes liderados
por mulheres para identificar as barreiras e possíveis soluções para sua participação e liderança
nas estruturas de tomada de decisão;

•

Apoiar, com advocacia e financiamento coletivos, grupos de mulheres e líderes da sociedade
civil e suas organizações que estão pedindo que seus governos nacionais implementem
respostas mais equitativas e efetivas ao COVID-19;

•

Aumentar as parcerias com os direitos das mulheres e as organizações lideradas por mulheres,
no espírito de avançar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5 da ONU sobre igualdade
de gênero e empoderamento de mulheres e meninas e cumprir os compromissos da Grande
Pechincha e da Carta de Mudança.

11
ONU, “Plano Global de Resposta Humanitária ao COVID-19”, maio de 2020, https://reliefweb.int/report/world/global-humanitarian- .response-plancovid-19-abril-dezembro-2020-ghrp-may-update-abridged
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