PERGUNTAS MAIS FREQUENTES (PMF)

Qual o status da IWHC?
• A Coalizão Internacional em Prol da Saúde das Mulheres (IWHC), IPPFRHO e CHANGE estão
unindo forças sob a égide da IPPFRHO para estabelecer uma aliança feminista líder que avança
em saúde e direitos sexuais e reproduNvos de mulheres e meninas.
•

•

Esta nova aliança feminista combinará unicamente serviços diretos e concessões para mulheres,
advocacy para direitos reproduNvos e jusNça de gênero, e operações de campo local, regional e
transnacional, especialmente no Sul Global. Esta consolidação nos permiNrá a conNnuar nosso
compromisso com a missão de buscar jusNça de gênero e igualdade para mulheres e meninas
em todo o mundo numa escala mais ampla.
IWHC não irá mais operar como uma organização independente de efeito imediato. A nova
organização será renomeada nos próximos meses.

Por que esta mudança está acontecendo?
• A proposta desta aliança é garanNr o compromisso conVnuo com nossos parceiros favorecidos e
fortalecer nosso trabalho de advocacy global. Duas forças sociais signiﬁcaNvas deste ano que
passou Nveram um grande impacto na decisão da IWHC de consolidar com a IPPFRHO e
CHANGE: a pandemia global e o movimento nacional de jusNça racial revitalizado.
• Como muitas outras organizações, a pandemia global nos forçou a reavaliar nossas operações e
a pensar criaNvamente sobre como nos reinventar no senNdo de maximizar o nosso impacto
global, propósito e resiliência num mundo pós-pandêmico.
• O foco renovado e há muito esperado de nosso país em jusNça racial e igualdade também
levaram a IWHC a reexaminar a nossa cultura, estrutura e liderança sobre diversidade, equidade
e inclusão (DEI).
• Quando surgiu esta oportunidade de união, o nosso conselho estava animado com a chance de
se juntar a duas organizações para comparNlhar nossos valores fundamentais e abraçar a nossa
missão para criar uma enNdade feminista ainda mais forte.
• IWHC também foi atraída pela IPPFRHO pelo seu trabalho exemplar de DEI de longo prazo
dentro da organização e por nosso compromisso comparNlhado por uma estrutura de
governança mais justa, interseccional e anNcolonialista que transferirá liderança e recursos para
o Sul Global.
• Uma voz feminista mais forte é necessária agora mais do que nunca numa época em que
mulheres e meninas, e especialmente os seus direitos sexuais e reproduNvos estão sendo
ameaçados por esta pandemia global, crescente autoritarismo de direita e a crise da mudança
climáNca que de forma desproporcional impacta mulheres.
A IWHC conHnuará a honrar as suas concessões?
• IWHC está compromeNda em garanNr que o nosso trabalho fornecendo concessões baseadas
em conﬁança para organizações e indivíduos em todo o mundo para lutar por direitos sexuais e
reproduNvos conNnuará com a IPPFRHO e será mais impactante do que já foi anteriormente.

•

Nossos parceiros beneﬁciários têm sido o centro do nosso programa através de nossa história, e
nós estamos saNsfeitos que seu inesNmável trabalho conNnuará a crescer dentro desta nova
enNdade.

O que isto signiﬁca para os nossos donatários?
• Esta nova organização nos ajudará a baixar o custo estrutural e a gerenciar os nossos programas
ao criar eﬁciências simpliﬁcadas e despesas gerais. Nós esperamos que nossos doadores e
parceiros conNnuem com seu apoio vital ao nosso trabalho sob esta estrutura global recém
expandida e mais dinâmica com IPPFRHO.
Qual o legado da IWHC?
• Nós estamos orgulhosas de nosso longo e poderoso legado. Nós queremos agradecer a todos os
nossos favorecidos, doadores, parceiros da ONU e membros do conselho que por mais de 35
anos apoiaram e avançaram na nossa causa. Em parNcular, nós gostaríamos de agradecer à
nossa equipe que foi incansavelmente dedicada a este trabalho crucial. Vocês ﬁzeram uma
diferença notável ao ajudar mulheres e meninas a alcançar os direitos sexuais e reproduNvos
que elas merecem.s
•

Embora nós não operemos mais de forma independente como IWHC, a nossa missão e visão
conNnuarão a progredir e crescer dentro desta nova organização feminista de poder
combinando todas as nossas forças e capacidades. O nosso compromisso para buscar a jusNça
de gênero e a igualdade para mulheres e meninas em todo o mundo será mais forte do que
nunca.

•

Nos úlNmos cinco anos, a IWHC comprometeu quase USD 11,5 milhões em concessões baseadas
em conﬁança. Alguns dos favorecidos têm feito parceria com a IWHC por mais de 20 anos e uma
análise independente descreve as relações como “extremamente posiNvas”. Nos úlNmos cinco
anos, as concessões foram feitas a 46 organizações, principalmente nas regiões da América
LaNna, África, Ásia, Leste Europeu e Oriente Médio.

