
*

Dra. Teresa Incháustegui Romero 



*

*Trajetória : 34 anos de avanços; cem anos de 
luta 

*CEDAW a direção: igualdade – não à 
discriminação 

* Incorporar nas constituições como princípios, 

*Harmonizar toda a legislação 

*Garantir (instâncias de denúncia, proteção) 

*Ações afirmativas 

* Leis para a igualdade   

* Cúpulas setoriais, conferências regionais, 

Reuniões de acompanhamento (Pequim, Cairo)  
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*Bancadas; assembleias nacionais, comissões; 

grupos parlamentares (UIM; …) 

*Especialistas (G&D; G&PPs; G&Is; G&Stds) 

*Comitês de acompanhamento (CWS; Co-

CEDAW; MESECVI) 

*Organizações civis 

*CIM, CEPAL 
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*Primeira Conferência (México, 1975) - Revisão 
das legislações nacionais: participação política, 
educação, capacitação, emprego e atividade 
econômica, saúde e nutrição, família, 
participação na dinâmica demográfica 

*Segunda Conferência (Copenhague, 1980):  
estatuto legal; direitos econômicos (propriedade, 
herança), direitos de família (pátria potestade, 
custódia; proteção à maternidade; tempo para os 
cuidados; violência doméstica e sexual (usos e 
costumes), assessoria jurídica, informações 
sobre direitos. 
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*Terceira Conferência (Nairóbi, 1985) – Prévia 
da 2000. Ratificação da CEDAW; reforma 
agrária, trabalho e emprego; sensibilização e 
capacitação de funcionários; acompanhamento 
a partir de corpos legislativos.  

*Quarta Conferência (Pequim, 1995) - 
Plataforma de Ação: direitos humanos das 
mulheres em todas as legislações (códigos de 
família, civis, penais, trabalhistas e comerciais e 
nas regulamentações administrativas) 
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*Conferência do Cairo (1994) - promover a 

combinação de liberdades e direitos reprodutivos 

com o direito ao desenvolvimento e à participação 

econômica; conciliação entre homens e mulheres 

nas tarefas familiares 

*12 Conferências regionais da CEPAL; discriminação 

jurídica e de facto (raça, religião, estado civil), 

harmonização com convenções; igualdade no 

emprego, trabalho doméstico, direitos da mulher 

casada ou em união estável; tráfico de pessoas, 

violência sexual e em todas as suas formas, 

mulheres em reclusão; participação política.   

*Consensos regionais. Caminho a PPs 



AGENDA REGIONAL  

Plena Igualdade 

Jurídica 

Havana 1977 

Guatemala 1988 

Tratados 

Convenções 

Harmonização 

Constituição 

Matrimônio 

Casal 

Educação 

Proteção para os 

migrantes 

Direitos de Família Venezuela, 1979 

México, 1985 

Consenso de Santiago 

(1997) 

Consenso México 

(2004) 

 

Proteção para a 

maternidade 

Mães-solteiras 

Mulheres chefes de 

família 

Corresponsabilidade 

Assistência à infância 

Saúde 

Acesso à Justiça Havana 1977 

Consenso México 

(2004) 

Antillas 

Holandesas1981 

Consenso Brasília 

2010 

Santo Domingo 2013 

Prostituição 

Tráfico de pessoas 

Violência 



AGENDA REGIONAL  (Continua) 

Direitos 

Econômicos 

Havana 1977 

Guatemala 1988 

Salários igualdade 

Oportunidades de 

emprego 

Exploração do 

trabalho (direitos) 

T. Doméstico 

Posse de terras 

Herança 

Direitos Políticos  Consenso de Quito Participação en 

cargos  

Institucionalização 

PPs-PEG 

Meios, conteúdos 

ofensivos  e 

discriminatórios  
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* Violência 

* Maternidade livre e por opção 

*Aborto terapêutico e em decorrência de 

violação 

*Paridade, cotas 


