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DINAMIZADO:

ÚLTIMAS NOTÍCIAS: ANÚNCIO DO CONSELHO DA IWHC
A Coalizão Internacional em Prol da Saúde das Mulheres (IWHC) e o Centro para Saúde e Igualdade de
Gênero (CHANGE) estão se consolidando pela égide da IPPFRHO (Federação Internacional de
Planejamento Familiar, Região do Hemisfério Ocidental) para estabelecer uma voz feminista de
liderança que avança em saúde e direitos sexuais e reproduSvos de mulheres e meninas. O propósito
desta aliança é garanSr o compromisso conUnuo com nossos parceiros favorecidos e fortalecer nosso
trabalho de advocacy global. Também oferece a oportunidade para a organização como um todo
ampliar a sua liderança para reﬂeSr a diversidade do movimento feminista, criar uma ampla rede
geográﬁca para apoiar o movimento global de direitos reproduSvos e envolver e empoderar mais vozes
jovens. Ao mesmo tempo, esta fusão de forças criará uma organização mais eﬁciente e hábil.
Duas forças sociais signiﬁcantes do ano passado Sveram um grande impacto nesta decisão da IWHC.
Como muitas outras organizações, a pandemia global nos forçou a reavaliar as nossas operações e a
pensar criaSvamente sobre como nos reinventar para maximizar o nosso impacto global, propósito e
resiliência num mundo pós-pandêmico. O foco renovado e há muito esperado de nossos país em
jusSça racial e igualdade também levaram a IWHC a reexaminar a nossa cultura, estrutura e liderança
sobre diversidade, equidade e inclusão (DEI).
Quando esta oportunidade de união surgiu, o nosso conselho ﬁcou animado com a chance de se juntar
com duas organizações que comparSlham de nossos valores fundamentais e abraçam a nossa missão
para criar uma enSdade feminista ainda mais forte. A IWHC também foi atraída pela IPPFRHO por seu
trabalho longo e exemplar dentro de sua organização e por nosso compromeSmento comparSlhado
por uma estrutura de governança mais justa, interseccional e anScolonial que irá transferir liderança e
recursos para o Sul Global.
A IWHC está orgulhosa de seu legado longo e poderoso. Nós queremos agradecer a todos os nossos
favorecidos, doadores, parceiros da ONU e mulSlaterais, e membros do conselho que, por mais de 35
anos apoiaram e avançaram a nossa causa. Em parScular, 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 reproduSvos que elas merecem. Embora
nós não iremos mais operar de forma independente como IWHC, nós estamos saSsfeitas que a nossa
missão e visão estão agora prontas para alcançar resultados ainda maiores para a jusSça de gênero,
saúde e direitos sexuais e reproduSvos e igualdade para mulheres e meninas em todo o mundo.
Atenciosamente, Presidente do Conselho Kathleen Regan, em nome do Conselho da IWHC.

