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IPPFWHR anuncia

Nova Aliança Feminista
IPPFWHR*, CHANGE e IWHC unem forças para responder
a necessidades urgentes de resposta e solidariedade para
proteção à saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos
(Nova York, NY – 3 de junho de 2021) Uma nova aliança feminista global foi
criada. A International Planned Parenthood Federation Western Hemisphere
Region/IPPFWHR (em português, Federação Internacional de Planejamento
Familiar Região do Hemisfério Ocidental) anunciou hoje que duas organizações
se uniram às suas operações, a Center for Health and Gender Equity/CHANGE
(em português, Centro pela Saúde e Equidade de Gênero) e a International
Women’s Health Coalition/IWHC (em português, Coalizão Internacional pela
Saúde da Mulher). As três organizações, que somam décadas de experiência
no campo da saúde e direitos sexuais e reprodutivos, assumem juntas uma
agenda global de transformação feminista. O nome e a identidade visual da
nova aliança serão divulgados em breve.

*Não é afiliada à International Planned Parenthood Federation (Federação
Internacional de Planejamento Familiar) nem à Planned Parenthood
Federation of America (Federação de Planejamento Familiar da América)

A criação da nova aliança feminista é parte de um pro-

Com isso, a nova aliança espera responder com agilida-

cesso de transformação institucional. Em 2020, a IPPF-

de às demandas urgentes de promoção da igualdade

WHR e outras organizações chave da América Latina e

de gênero e racial para as mulheres, meninas e pessoas

do Caribe consolidaram-se como um ecossistema de

de gênero diverso no Sul Global.

organizações independente da Federação Internacional
de Planejamento Familiar. O objetivo foi aprofundar e
impulsionar sua missão a partir de uma perspectiva
feminista interseccional. Na avaliação de Giselle Carino, Diretora Executiva da IPPFWHR, a nova aliança
“inaugura uma expansão global desse processo de
transformação. Unimos forças para ampliar a resiliência

Declarações das
líderes das organizações
Jovana Rios Cisnero, Presidenta do
Conselho Diretor da IPPFWHR:

“

campo da saúde e direitos sexuais e reprodutivos,

Como uma mulher de ascendência afro-indígena que nasceu e vive no Sul Global, me alegra saber que nossas vozes e
experiências guiarão essa transformação
feminista para as próximas gerações de
meninas, mulheres e pessoas de gênero diverso negras, indígenas e de outros

e estão preparadas para responder aos desafios da

grupos racializados em todo o mundo.

criativa de líderes e ativistas que imaginam um futuro
feminista para todas as pessoas, livre de discriminação
de gênero, sexual e racial.”
As duas organizações que se unem à IPPFWHR na nova
aliança são conhecidas por sua atuação feminista no

interseccionalidade para a proteção dos direitos humanos. A CHANGE, que tem sede em Washington,

Kathleen Regan, Presidenta do Conselho

nos Estados Unidos, atua na vanguarda da proteção

Diretor da IWHC:

da saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos para

“

todas as pessoas por meio da incidência no debate
público e na política de saúde estadunidense e global.
Por sua vez, a IWHC, que atua na América Latina, África,
Ásia, Europa Oriental e Oriente Médio, oferece à nova
aliança uma perspectiva única em advocacy, políticas
nacionais e internacionais e financiamento baseado em
relações de confiança — modelo altamente valorizado
por organizações parceiras no Sul Global.

A nova aliança terá um impacto muito positivo no movimento de mulheres ao criar uma
organização mais eficiente e ágil, em que
mais recursos possam ser direcionados diretamente para o cumprimento de nossa missão. A aliança também se destaca por dois
compromissos urgentes do nosso tempo:
formar uma liderança que reflita a diversidade do movimento feminista, especialmente
no Sul Global, e fortalecer vozes mais jovens.

Por meio da nova aliança, as três organizações - IPPFWHR, CHANGE e IWHC - buscam fortalecer o com-

Serra Sippel, Presidenta da CHANGE:

promisso feminista interseccional em trabalho conjunto

“

mulheres em sua diversidade, onde quer que estejam, e

Juntar-nos à IPPFWHR revigora a trajetória
da CHANGE para promover a saúde e os
direitos sexuais e reprodutivos e tornar o
governo dos Estados Unidos mais responsável por suas políticas. A agenda de advocacy da CHANGE agora será liderada por
um ecossistema de organizações feministas
e de direitos das mulheres de todo o mundo, trazendo para o centro de nossa atuação as vozes e as prioridades das pessoas
mais afetadas pelas decisões políticas

com modelos que amplifiquem soluções comunitárias.

tomadas na capital dos Estados Unidos.

com mais de 150 organizações parceiras. No centro
do trabalho, estão as vozes de meninas, mulheres e
pessoas de gênero diverso, particularmente aquelas
que foram historicamente excluídas pela interseção
de múltiplas formas de opressão: negras, indígenas,
membros de outros grupos racializados e imigrantes.
A nova aliança conectará e coordenará estratégias
nacionais, regionais e internacionais de advocacy para
a proteção e defesa da saúde sexual e reprodutiva das

www.ippfwhr.org

