Objetivo 0934 - Fortalecer o processo de participação política, democrática e
igualitária das mulheres, nas instâncias de poder e decisão, considerando sua
diversidade e especificidades.
Este objetivo está voltado para assegurar os direitos políticos das mulheres em sua
diversidade e especificidades, implementando e apoiando iniciativas para sua
organização e participação nos espaços de poder e decisão. A representação das
mulheres nos espaços de poder pode ser considerada como um déficit democrático, se
comparada sua proporção numérica no contingente da população brasileira, com sua
baixíssima representação nos poderes constituídos – Executivo, Legislativo e Judiciário.
A evidente sub-representação das mulheres nas assembleias eletivas é um indício claro
de que há uma desigualdade estrutural de gênero. Um sistema político democrático deve
permitir que todos os segmentos sociais sujeitos a condições de desigualdade – como
mulheres, negros, indígenas etc – possam se fazer representar nas arenas institucionais.
Portanto, será um avanço importante para a democracia brasileira garantir uma
participação igualitária entre homens e mulheres. As mulheres são hoje absolutamente
minoritárias no Congresso Nacional, nos tribunais e nos cargos de direção do Poder
Executivo.
São necessárias ações concretas para incidir nas condições sociopolíticas históricas e
estruturais que originam a baixa representação das mulheres nos espaços de poder.
Exige-se, portanto, o reconhecimento de que só haverá mudanças positivas se houver
políticas públicas afirmativas de promoção da igualdade de gênero. São iniciativas deste
objetivo atuar no sentido de apoiar a implementação de proposições legislativas que
visem à ampliação da participação das mulheres nos espaços de poder, bem como
incidir sobre o debate público relativo ao sistema político-eleitoral, envolvendo atores
sociais diversos. Estes são requisitos para que o Brasil deixe de ocupar as piores
colocações no ranking mundial neste quesito.
O Fórum de Instâncias de Mulheres dos Partidos Políticos é uma instituição criada
pela SPM, em 2006, com o objetivo de reunir representantes de partidos políticos para
articular maneiras de incrementar a atuação política feminina. Parceiras fundamentais
nesse processo são as mulheres que compõem as bancadas femininas do Congresso
Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Municipais, mas também
organizações da sociedade civil, partidos políticos e mulheres empreendedoras,
empresárias e sindicalistas.

A reduzida participação das mulheres também é realidade nos espaços de poder e
decisão no mundo empresarial, cujas posições de chefia e direção ainda permanecem
largamente ocupadas pelos homens. As mulheres têm entrado massivamente no
mercado de trabalho, mas em condições de desigualdade no que se refere tanto à
remuneração, quanto ao nível de desemprego, à extensão da jornada de trabalho e ao
grau de formalização, entre outros indicadores. As mulheres se deparam com obstáculos
reais nessas instituições que dificultam sua ascensão a melhores posições em termos de
status, rendimento e benefícios e as impedem de alcançar os mesmos recursos de poder
que os homens. Nos múltiplos ambientes de trabalho, as mulheres estão expostas a
práticas cotidianas e reiteradas de discriminação, do assédio sexual e moral à exclusão
da rede de contatos informais das quais os homens participam e à segregação sexual,
que relega as mulheres aos setores corporativos de menor prestígio e maior
precariedade.
Este objetivo compreende também as ações estratégicas direcionadas ao fortalecimento
da presença das mulheres nos cargos de chefia e direção das empresas, privadas e
públicas, das entidades sindicais e das organizações patronais, considerando a
diversidade de raça e etnia. A construção efetiva da igualdade entre mulheres e homens
no mundo do trabalho, que consta entre os princípios e diretrizes da Política Nacional
para as Mulheres, passa necessariamente por esse esforço que se encontra manifesto no
Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça e que orienta as ações de articulação com os
fóruns de mulheres empreendedoras, empresárias e sindicalistas e as ações de campanha
e de formação implementadas pelo governo federal em parceria com os governos
subnacionais e entidades não governamentais.

