
 

 

 

 

NOTA DE IMPRENSA 

No Dia Internacional da Mulher, as Organizações Ibero-

Americanas celebram o trabalho de ativistas na região 

A campanha "O momento é agora: ativistas rurais e urbanas transformam a 
vida das mulheres", destaca o valor das mulheres ativistas da Ibero-América  
 

Madrid, 7 de março de 2018. Por ocasião do Dia Internacional da Mulher, as Organizações 

Ibero-Americanas – Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB), Organização Ibero-

Americana da Segurança Social (OISS), Conferência de Ministros da Justiça dos Países 

Ibero-Americanos (COMJIB), Organização dos Estados Ibero-Americanos para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) e o Organismo Internacional da Juventude para a 

Ibero-América (OIJ) – lançam hoje uma campanha conjunta de apoio à igualdade, à justiça 

e aos direitos das mulheres. 

 

Com o tema: "O momento é agora: ativistas rurais e urbanas transformam a vida das 

mulheres", as cinco organizações ibero-americanas destacam o trabalho das mulheres 

ativistas ibero-americanas e reiteram o seu compromisso com a igualdade de gênero e o 

empoderamento das mulheres ao apresentar algumas das ativistas que mais lutam para 

defender e melhorar a vida das mulheres na região. 

 

A campanha "O momento é agora" com hashtag #iberactivistas visa destacar as conquistas 

e iniciativas das ativistas ibero-americanas que trabalham nas áreas rurais, urbanas, de 

luta contra a violência, de defesa dos direitos indígenas, de pessoas com vivem com 

deficiência e de igualdade trabalhista. A história de todas as ativistas pode ser encontrada 

no portal Somos Ibero-América.  

 

Por ocasião do dia 8 de março, Rebeca Grynspan, Secretária-Geral Ibero-Americana, 

Rebeca Grynspan, Secretária-Geral Ibero-Americana, ao destacar o trabalho dessas 

mulheres, afirmou que "nenhuma de nós estaria onde está sem as mulheres que nos 

antecederam e que lutaram fortemente para tornar isso possível". Hoje, na SEGIB, 

queremos unir as nossas vozes às suas – celebrar tudo que conseguimos e trabalhar juntos, 

homens e mulheres, por tudo que ainda falta ser alcançado.” 

 
 

Contato de imprensa: 

 

• SEGIB: Amalia Navarro, Diretora de Comunicacâo : +34 646058525 

mailto:%20ANavarro@segib.org


 

 

 

 

 

A Secretaria-Geral Ibero-Americana é o organismo permanente de apoio da Conferência de 

Chefes de Estado e de Governo na preparação das Cúpulas Ibero-Americanas e encarregado de 

implementar os mandatos decorrentes das Cúpulas e Reuniões Ibero-Americanas. Trabalha com 

os 22 países ibero-americanos para alcançar o fortalecimento da Comunidade Ibero-Americana, 

impulsando a cooperação na educação, na coesão social, na inovação e na cultura nos países de 

língua espanhola e portuguesa na América Latina e na Península Ibérica. 

 

Mais informação: http://www.segib.org Sigue-nos: @SEGIBdigital Participe: 

https://www.facebook.com/SEGIB 
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