Diversas mas não dispersas
23, 24 e 25 de novembro
Rural do Prado, Montevideo, Uruguai

¡Novo período de inscrições!
Abrimos um novo prazo para inscrições entre os
dias 15 de agosto e 15 de setembro de 2017.
As instruções e formulários para cada país estão
disponíveis em:
http://14eflac.org/?page_id=264
Há espaços limitados para residentes do
Uruguai, Brasil e Argentina. ¡Não demore!

Atualização de notícias
Junho - Julho 2017

¡Definimos os eixos temáticos!
Os eixos foram elaborados pela Comissão de Conteúdos, com base nos aportes recebidos da
consulta regional.
As indicações temáticas de cada um dos eixos não são taxativas, mas possíveis de orientações.
Sugere-se ter uma breve apresentação por assunto, que deve ser preparado por alguma ativista ou
rede da região para dar um pontapé inicial. É importante ter em conta que as assembleias são
espaços de debate que funcionarão simultaneamente, nos dias 23 e 24 de Novembro, no turno da
manhã, e não duram mais de 3 horas. Estas devem propor na assembleia plenária do último dia
alguns eixos de ação possível em nível regional.

1. Corpos, subjetividade e direitos
Corpo e imagem. Direito à sexualidade. Direito à liberdade e aos direitos reprodutivos. Direito ao
Aborto legal. Violência institucional. Normatividade patriarcal. Mulheres, natureza e ancestralidade.
Estratégias regionais.
2. Racismo e discriminação (Descrição da construção da sociedade racializada)
Intersetorialidade das opressões e as lutas. Identidade racial, gênero, vozes e expressões das
Resistências. Corpos racializados. Epistemologias feministas. Empoderamento da estética negra.
Reconhecimento de saberes ancestrais.
3. Desafios e perspectivas da economia feminista
Cuidados. Sustentabilidade da vida. Trabalho remunerado e não remunerado.
Divisão sexual do trabalho. Racismo e economia.

4. Democracia, Estado Laico e fundamentalismo (Incertezas do momento político)
O movimento conservador: “Ideologia de gênero”. Secularização da política. Grandes projetos
extrativistas, ameaça à sociabilidade. Consumismo e imediatismo. Democracia e racismo. Violências
urbanas, perspectiva das mulheres e resistências feministas.
5. Os nomes dos feminismos
(Neste eixo se deverá debater como reconhecer nossas diferenças políticas, estratégicas, táticas,
porém, ao mesmo tempo, identificar nossas potencialidades e semelhanças, ou seja, buscar
compreender o que podemos fazer coisas juntas).

Feminismos populares. Feminismos autônomos. Feminismos indígenas. Feminismos comunitários.
Eco feminismo. Lesbofeminismos. Transfeminismos. Feminismos Queer. Feminismos descoloniais.
Feminismos afro.
6. Guerras e resistência coletiva. Expulsões, terra e território.
Defensoras dos DDHH, perseguição de ativistas e criminalização. Megaprojetos transnacionais
extrativistas, seu impacto nos direitos das pessoas. Processos de paz, a perspectiva das mulheres e
sua participação. Relação entre lutas de defesa do território e feminismos. Violências urbanas,
perspectiva das mulheres e resistências feministas.

7. Violências de gênero. Nem uma a menos!
O núcleo duro da violência: O que não vemos? Novas expressões feministas – Ações e reações.
Articulação entre organizações e políticas públicas. Monitoramento das organizações feministas no
cumprimento das obrigações dos Estados a respeito dos direitos humanos das mulheres. Boas
práticas feministas a respeito da prevenção e defesa do direito de viver livre de violência na região.
Violência racial.
8. Auto-cuidado, proteção e bem viver feminista / falemos de amor
Proteção das mulheres despatriarcalizando os homens. Pensar formas de vínculos de amor desde
uma perspectiva feminista.
Pedagogia e cultura de paz. Redes de cuidado para as mulheres toxicomanas em situação de
vulnerabilidade. Sustentabilidade feminista, lutas e resistências. Cuidar dos nossos espaços e apoiarnos no amor, combatendo as relações patriarcais desde o interior dos nossos coletivos.
“autocuidado, proteção e bem viver feminista. Metodologias experimentais de biodança; taping para
cura emocional; pintura e construção de uma ética para cuidados.

9. Diversidade, autonomía e poder: dilemas e desafios
Práticas feministas sobre a igualdade e não discriminação da diversidade. Autonomia das mulheres e
exercício de poder nos movimentos feministas. Diversas mas não dispersas: igualdade e poder nos
feminismos.

#DiversasMasNãoDispersas

Nove feministas da região nos contarão o que significa o lema do #14EflacUruguay para elas.
#DiversasPeroNoDispersas “representa como somos diversas e, ao mesmo tempo, temos nossa
força, nossa resistência, nossa organização de luta”, dizem desde o Brasil. O 14º Eflac “é um
encontro que vai abraçar toda a pluralidade, toda a força das mulheres latinas, e vai demonstrar que
estamos juntas pela transformação da sociedade”, agregam. “’Diversas’ representa a diversidade
entre as mulheres e entre os feminismos, porém ‘não dispersas’ demonstra que essa diversidade
deve representar força”.
“É um lema que resume absolutamente o que estamos passando neste momento”, afirmam desde o
Uruguai. O lema “simboliza que, apesar da enorme quantidade de diferenças que existem entre nós
mulheres, estamos todas unidas por uma mesma causa: o feminismo, a igualdade de gênero, o
empoderamento da mulher, a luta por nossos direitos. “O encontro é uma oportunidade única para
reforçar essas diferenças que nos enriquecem”, e agregam. #DiversasMasNãoDispersas “é um
conceito que vai nos unir e interpelar”.
“Diversas mas não dispersas, plurais mas não desiguais”, analisam desde a Guatemala.
“#DiversasMasNãoDispersas significa liberdade. Liberdade é poder, ser diversa sem a necessidade
de estar dispersa”, afirmam desde a Venezuela.
O que o lema do Encontro significa para você?
¡Anime-se e nos envie a sua mensagem ao email 14eflactwitter@gmail.com!
Olhe todos os vídeos no nosso canal de YouTube ou no nosso sitio web.

¡Esperamos propostas para atividades!

Temos até o dia 15 de setembro para apresentar atividades autoconvocadas que serão realizadas
durante o #14EflacUruguay.
As atividades devem ser realizadas pela pessoa ou organização que propuser. As encarregadas do
Eflac irão apoiar com a coordenação de horários e a logística para o seu acontecimento, mas não
seremos responsáveis pela sua execução. Portanto, as atividades devem ser confirmadas alguns
meses antes da realização do Encontro.
Atenção: Só podem propor atividades, as companheiras que já estiverem inscritas no encontro.
Aponte a atividade no seguinte link: http://bit.ly/2sj2Cer

¡Te esperamos!
http://www.14eflac.org/
www.facebook.com/14EFLACUruguay/
https://www.instagram.com/14eflac/
https://twitter.com/14EflacUruguay?lang=es

