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Mesmo com os olhos abertos para o futuro,

Clara Zetkin não imaginaria a dimensão histórica

da resolução que institui o Dia Internacional da

Mulher no 8 de março, data provável da morte

das 129 operárias têxteis queimadas vivas, em

Nova Yorque, em 1857. A proposta feita pela

comunista alemã na 2ª Conferência Internacional

de Mulheres Socialistas, realizada em 1910, em

Copenhague – Dinamarca, selava simbolicamente

a íntima relação da caminhada libertadora da

mulher, com a luta das operárias pela sua

emancipação.

O sonho da igualdade saltava das máquinas

para os lares, envolvendo, no mesmo espaço de

lutas, homens e mulheres, escravos comuns nas

fábricas e desiguais na rotina doméstica. Contra

os patrões, a luta social entre os irmãos de classe,

em busca do respeito às diferenças, na conquista

da igualdade.

Desde então, todos os anos, as mulheres

realizam atividades de luta pela conquista de

direitos e, ao longo da história, 8 de março se

consolidou como dia de comemoração e luta.

Nestes cem anos, fazemos um balanço que

nos alegra e dá força para perseguimos nossa

utopia de um mundo onde reine a igualdade

social, entre homens e mulheres.

Que a virada deste centenário signifique um

salto de qualidade contra a discriminação. E que

a humanidade assimile, em toda profundidade, o

significado da afirmação de Charles Fourier

(socialista francês, 1772 – 1837): “A mudança de

uma época histórica pode ser determinada pela

progresso das mulheres em direção à liberdade

(...) O grau de emancipação da mulher é a

medida natural da emancipação geral.”

Lucia MaiaLucia MaiaLucia MaiaLucia MaiaLucia Maia
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8 DE MARÇO
UM CENTENÁRIO, NOVOS DESAFIOS, NOVAS

A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E
O PODER DAS MULHERES

A participação das mulheres no mercado
de trabalho possibilitou-lhes a consciência
da necessidade de ampliar sua participação,
também nos espaços políticos, tanto em
suas organizações de classe, como nas
instituições de poder.

Tem crescido a reivindicação por
participação política nas esferas de poder
do Estado, especialmente no parlamento,
configurando-se uma importante etapa na
superação na situação de desigualdade e
discriminação ainda existente em nossa
sociedade.

Ao ampliar a sua participação nas esferas
políticas, as mulheres demonstram ter
consciência do tamanho de sua
responsabilidade no contexto de um Brasil,
que escolheu o caminho da mudança.

De acordo com o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), dos 115,2 milhões de

eleitores, 58,7 são mulheres. Esses números
demonstram o grandioso alcance da presença

da mulher e a força eleitoral deste contingente.
E que as mulheres têm o poder de decidir

uma eleição.
A luta persiste, companheiras! E, como

2010 é um ano eleitoral, devemos pensar se
vamos continuar no caminho da mudança

que escolhemos quando elegemos o
governo Lula?

Vamos pensar juntas, companheiras!
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Mulheres na luta para construir um
mundo melhor dizem o que pensam

“Já se passaram 100 anos. Temos muito a“Já se passaram 100 anos. Temos muito a“Já se passaram 100 anos. Temos muito a“Já se passaram 100 anos. Temos muito a“Já se passaram 100 anos. Temos muito a
comemorar, mas há muito a se fazer ainda”.comemorar, mas há muito a se fazer ainda”.comemorar, mas há muito a se fazer ainda”.comemorar, mas há muito a se fazer ainda”.comemorar, mas há muito a se fazer ainda”.
(Ednalva, Diretora do SINTRACOM-BA e Diretora de
Mulheres da FETRACOM-BA).
“Nesses 100 anos, a luta foi para romper com os“Nesses 100 anos, a luta foi para romper com os“Nesses 100 anos, a luta foi para romper com os“Nesses 100 anos, a luta foi para romper com os“Nesses 100 anos, a luta foi para romper com os
preconceitos, homem reprimindo mulher e mulherpreconceitos, homem reprimindo mulher e mulherpreconceitos, homem reprimindo mulher e mulherpreconceitos, homem reprimindo mulher e mulherpreconceitos, homem reprimindo mulher e mulher
mesma se reprimindo, deixando de assumir amesma se reprimindo, deixando de assumir amesma se reprimindo, deixando de assumir amesma se reprimindo, deixando de assumir amesma se reprimindo, deixando de assumir a
responsabilidade por sua própria vida”. responsabilidade por sua própria vida”. responsabilidade por sua própria vida”. responsabilidade por sua própria vida”. responsabilidade por sua própria vida”. (Sônia,
Diretora da FETRACOM-BA e Diretora da CTB-BA).
“Nestes 100 anos, apesar da submissão, as“Nestes 100 anos, apesar da submissão, as“Nestes 100 anos, apesar da submissão, as“Nestes 100 anos, apesar da submissão, as“Nestes 100 anos, apesar da submissão, as
mulheres participaram e organizaram váriasmulheres participaram e organizaram váriasmulheres participaram e organizaram váriasmulheres participaram e organizaram váriasmulheres participaram e organizaram várias
atividades, além da administração doméstica”.atividades, além da administração doméstica”.atividades, além da administração doméstica”.atividades, além da administração doméstica”.atividades, além da administração doméstica”.
(Walquíria, Diretora do SINTRACOM-BA).
“Nestes 100 anos conquistamos muitas vitórias.“Nestes 100 anos conquistamos muitas vitórias.“Nestes 100 anos conquistamos muitas vitórias.“Nestes 100 anos conquistamos muitas vitórias.“Nestes 100 anos conquistamos muitas vitórias.
Mas precisamos continuar lutando por nossosMas precisamos continuar lutando por nossosMas precisamos continuar lutando por nossosMas precisamos continuar lutando por nossosMas precisamos continuar lutando por nossos
direitos. Na construção civil, devemos lutar pordireitos. Na construção civil, devemos lutar pordireitos. Na construção civil, devemos lutar pordireitos. Na construção civil, devemos lutar pordireitos. Na construção civil, devemos lutar por
nossa classificação como profissional”.nossa classificação como profissional”.nossa classificação como profissional”.nossa classificação como profissional”.nossa classificação como profissional”. (Hercília,
Diretora do SINTRACOM-BA).
“Cem Anos de luta e gloria pelo resgate do“Cem Anos de luta e gloria pelo resgate do“Cem Anos de luta e gloria pelo resgate do“Cem Anos de luta e gloria pelo resgate do“Cem Anos de luta e gloria pelo resgate do
respeito e cidadania das mulheres”. respeito e cidadania das mulheres”. respeito e cidadania das mulheres”. respeito e cidadania das mulheres”. respeito e cidadania das mulheres”. (Maria Nery, 2ª
Secretária Geral do SINTRACOM-BA e Diretora de Cultura
da ASCON).
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A mulher é linda e formosa.
Com seu encanto cheio de prosa.
Mulher mãe e companheira
Para sempre a vida inteira.
Mulher guerreira no que faz
Com seu trabalho e muito mais.
O que está acontecendo
Que as mulheres estão morrendo?
Esses homens animais, tirando-lhes a vida e a paz.
Queremos justiça.
Não aceitamos a violência.
A mulher nasceu para ser amada e não para ser
maltratada.
Homens que batem em mulher
Eles precisam saber

Que as mulheres têm um instinto
Que eles não querem ver

O que fazer com esses homens/animais
Que batem nas mulheres

Tão grosseiros, até demais?
Mulher é como uma flor

Quanto mais rega, ela dá amor!


