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"Sessenta anos se passaram desde que os fundadores das Nações Unidas
inscreveram na primeira página de nossa Carta, a igualdade de direitos entre
homens e mulheres. Desde então, estudo após estudo tem-nos ensinado que
não há nenhuma ferramenta para o desenvolvimento mais eficaz, que o
empoderamento das mulheres. Nenhuma outra política é provavelmente tão
efetiva para aumentar a produtividade econômica, ou para reduzir a
mortalidade infantil e materna. Nenhuma outra política é tão certo para
melhorar a nutrição e promover a saúde, incluindo a prevenção do HIV / AIDS.
Nenhuma outra política é tão poderosa para incrementar as chances de
educação para a próxima geração. E eu também arriscaria dizer que nenhuma
política é mais importante para prevenir conflitos, ou em alcançar a
reconciliação após o conflito ter terminado. Mas os benefícios reais de investir
nas mulheres, o fato mais importante permanece: As próprias mulheres, por elas
mesmas, têm o direito de viver com dignidade, na liberdade que desejam e sem
medo. "
Kofi Annan, Secretário Geral das Nações Unidas
Comissão das Nações Unidas sobre o Estatuto da Mulher (relatório do UNFPA
sobre a situação da população mundial 2005).

Na última década, WONCA se uniu à Organização das Nações Unidas, à Organização
Mundial da Saúde, ao Banco Mundial e outras organizações internacionais influentes
em reconhecer o gênero como um fator determinante-chave da saúde dos indivíduos e
das sociedades. WONCA, cuja missão é melhorar a qualidade de vida dos povos do
mundo, aprovou a Plataforma de de Pequim para a Ação de Durban em 2001 e os
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) em Cingapura, em 2001, ambas
declarações fortes sobre a necessidade fundamental para o empoderamento das
mulheres, para alcançar a saúde e qualidade de vida ótimas.
Dois dos oito ODM, a alcançar até 2015, falam diretamente para as experiências das
mulheres "emponderamento das mulheres e a promoção da igualdade entre mulheres
e homens" e "redução da mortalidade materna em três quartos (75%)". A Plataforma
de Pequim sublinha a importância do acesso aos cuidados de saúde, programas fortes
de prevenção que promovam a saúde da mulher, a saúde sexual e saúde reprodutiva, a
investigação sensível ao género, reconhecendo e afirmando explicitamente o direito de
as mulheres de controlar todos os aspectos da sua saúde, em particular sua própria
fertilidade e a necessidade de prevenir e eliminar todas as formas de violência contra
as mulheres e meninas.
Como uma organização global de indivíduos, instituições acadêmicas e organizações de
médicos de família / médicos gerais, WONCA tem uma capacidade única para
promover a consciência dos efeitos vitais do gênero sobre a saúde.
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O Grupo de Trabalho WONCA sobre Mulheres e Medicina de Família (WWPWFM) insta
a WONCA a adotar os seguintes 10 passos para a Equidade de Gênero na Saúde e
propõe que a Associação Mundial WONCA e os Conselhos Regionais da WONCA instem
seus membros a:
1) Lutar pela equidade de gênero no acesso aos serviços de saúde;
2) Trabalhar em todas as iniciativas da WONCA para eliminar a violência baseada no
género;
3) Diferenciar o direito das mulheres à escolha reprodutiva e maternidade segura;
4) Afirmar o direito das mulheres à escolha sexual e ao exo seguro;
5) Recomendar a participação ativa das mulheres na tomada de decisões e na
distribuição equitativa dos recursos (saúde, renda, educação, habitação, etc.);
6) Integrar a perspectiva de gênero nos currículos e educação médica, treinamento de
residência médica, no desenvolvimento profissional e na assistência ao paciente
durante todo o ciclo de vida;
7) Promover a integração e a compreensão da sexualidade humana saudável no
currículo e educação médica, treinamento de residência médica, desenvolvimento
profissional contínuo e assistência ao paciente ao longo da vida;
8) Promover e apoiar a investigação sobre o impacto do gênero sobre a saúde;
9) Incentivar as pessoas e grupos com interesses especiais na WONCA sobre temas
como a cessação do tabagismo, abuso de álcool e drogas, igualdade de gênero;
10) Reconhecer a autonomia das mulheres como um fator-chave para tomar medidas
concretas sobre o HIV / SIDA e fazer frente a esta catástrofe em todo o mundo.
Comprometemo-nos a trabalhar com o Conselho Executivo e Conselho Mundial com
esforços contínuos para que WONCA se converta em um modelo para a equidade de
gênero e a integração da perspectiva de gênero em todas as suas políticas, programas,
projetos, pesquisa e legislação.
Respeitosamente, em nome de todos os participantes na reunião WWPWFM Hamilton
/ McMaster 21-24 agosto 2006
Assinado em Hamilton, Ontario, Canadá,
24 de agosto de 2006,

