Noite de Solidariedade
com a Palestina e Sahara Ocidental
20h30 {Lisboa}
Casa do Alentejo
{Rua Portas de Santo Antão, 58, Lisboa}
Apontamentos culturais com Maria Anadon
e Fernanda Vila Cova
Sessão aberta ao público a partir das 21h30
Jantar com inscrição prévia* por telefone ou email:
geral@mdm.org.pt | 218 153 398
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fórum Lisboa

Lisboa
O MDM assume a urgência de lutar
pelos valores e direitos alcançados com Abril
na defesa da emancipação das mulheres.
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Movimento Democrático de Mulheres

pelos direitos
e dignidade
das mulheres
A urgência de
lutar por Abril
25 Outubro 2014
fórum Lisboa
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Com a política dos sucessivos governos e da austeridade imposta pelo
actual, a sua cega opção pela privatização de serviços públicos e de
proteccionismo aos sectores privados da economia, vastas camadas de
mulheres perderam direitos e qualidade de vida. Sofrem com os baixos
salários, a desregulamentação do horário de trabalho, com o trabalho
precário sem direitos e o desemprego. As mulheres mais velhas sofrem
igualmente com os cortes e baixas pensões e reformas, com o
isolamento e a doença. Mulheres de todas as idades sofrem ainda com
a degradação do Serviço Nacional de Saúde (SNS), com os aumentos
dos impostos e com a destruição do sistema público de Protecção
Social.
O século XXI está a ser marcado, em Portugal, de uma forma
particularmente grave, com o aumento das desigualdades e injustiças,
com o aumento da pobreza e das violências, com a desvalorização social
das mulheres.
É neste contexto que se realiza o 9º. Congresso do MDM, organização
de mulheres nascida em 1968 que sempre construiu um projecto
transformador da condição feminina, pela liberdade e democracia
numa sociedade sem violências nem exclusão social, com o direito a ter
direitos e pela igualdade entre mulheres e homens.
O 9º. Congresso do MDM será um espaço onde a voz das mulheres se
ouvirá bem alto, pelo reconhecimento e valorização dos seus saberes,
capacidades e competências, condições indispensáveis ao progresso e
desenvolvimento do país. Essa acção transformadora da sociedade não
se faz sem uma organização de mulheres influente, representativa, com
valores e ideais. Com o entusiasmo e o contributo de todas, o MDM
sairá deste Congresso mais forte e dinâmico.

Programa do Congresso
9h00 {Recepção das Congressistas}
9h45{Sessão de Abertura}
10h30{1º Painel}

“Os direitos e a dignidade das mulheres –
conquistas de Abril, retrocessos e desafios”

13h00 – 14h30{Intervalo para Almoço}
14h30 {2º Painel}

“A(s) violência(s) sobre as mulheres em Portugal e no mundo”

16h30 {3º Painel}

“A Carta dos Direitos da Mulher: Um projecto global
e urgente para a luta das mulheres pela sua emancipação”

17h30{Votação dos documentos e eleição dos órgãos de direcção}
Vamos reforçar a nossa voz

O TEMPO DE LUTA DAS MULHERES É HOJE E AGORA!
O MDM assume a urgência de lutar pelos valores e
direitos alcançados com Abril na defesa da emancipação das
mulheres.

18h30{Sessão de encerramento}

