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CONQUISTAS & DESAFIOS

CONFIRA AS QUESTÕES
LEVANTADAS PELAS
MULHERES NA NOSSA RODA
DE CONVERSA ONLINE

No dia 07 de agosto de 2020, o CDDH Petrópolis promoveu uma roda de
conversa online sobre os 14 anos da Lei Maria da Penha. O evento contou
com a presença de mulheres líderes comunitárias, dos órgãos de saúde
pública, mulheres que trabalham com a temática da violência contra a
mulher há anos e também representantes da Patrulha Maria da Penha.
A principal temática acerca dos 14 anos da Lei Maria da Penha foi debater
quais as conquistas e quais desafios as mulheres ainda possuem depois de
todos esses anos.
Foi discutido como a Lei Maria da Penha veio com a proposta de amparar
as mulheres da violência doméstica, mas nem sempre é eficaz. Apesar de o
número de casos denunciados ser grande, a maior parte dos agressores que
são presos são os negros e de classe baixa. Enquanto isso, agressores que
possuem dinheiro e estão na mídia, na maioria das vezes, segue impune.
Apesar de sua criação ter sido muito importante, a Lei Maria da Penha,
além de ter a questão de classe que interfere na sua efetividade, ela
também nem sempre é usada como deveria. Muitas mulheres conseguem
medidas protetivas por meio dela, mas não têm amparo e mesmo com a
medida, acabam sendo mortas por seus agressores. Por conta do mau
funcionamento da Lei Maria da Penha, foi necessária a criação de uma Lei
mais rígida, e que infelizmzente é utlizada após a morte da mulher, a Lei
do Feminicídio.
O grupo concluiu, que apesar de ser super importante, a Lei Maria da
Penha possui falhas que colocam em risco a vida das mulheres.

Dicas de matérias, vídeos e documentários
partihados durante a conversa:

https://youtu.be/H0zsoTiY7ww
https://www.epistemologiasfeministas.net/post/cultivar-nossojardim-consubstanciando-g%C3%AAnero-ra%C3%A7a-e-classe
https://nacoesunidas.org/artigo-violencia-contra-mulheres-emeninas-e-pandemia-das-sombras/
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/03/06/lobbydo-batom-marco-historico-no-combate-a-discriminacoes
https://oglobo.globo.com/celina/pandemia-do-novo-coronavirustera-impacto-catastrofico-para-mulheres-no-mundo-inteiroalerta-onu-24398284
https://www12.senado.leg.br/institucional/procuradoria/procpublicacoes/cartilha-lei-maria-da-penha-perguntas-e-respostas
https://www.cartacapital.com.br/saude/metade-das-mulheresbrasileiras-passou-a-cuidar-de-alguem-durante-a-pandemia/
https://www.epistemologiasfeministas.net/post/cultivar-nossojardim-consubstanciando-g%C3%AAnero-ra%C3%A7a-e-classe
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