O PT dá um passo importante em favor da
igualdade de gênero, dizem especialistas
(Patrícia Negrão, da Agência Patrícia Galvão) O Partido dos Trabalhadores aprovou a cota de 50% para
mulheres na composição das direções, delegações, comissões e cargos com funções específicas de
secretarias. A composição paritária entre homens e mulheres na direção do Partido dos Trabalhadores
(PT) passa a valer a partir do próximo Processo de Eleições Diretas (PED), em 2013.

Especialistas entrevistados pela Agência Patrícia Galvão analisam o quanto
a força política das mulheres dentro do partido irá refletir no seu poder de decisão e no
aumento do número de candidaturas de mulheres.
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“Na política, a tendência é que, quando um partido dá um passo na direção de ampliar os
direitos de determinados grupos sociais, outros partidos o seguem com o objetivo de não
perderem voto daquele setor. O PT iniciou um movimento em favor da igualdade de gênero,
vamos esperar que os outros façam o mesmo, que haja novamente o efeito de contágio.”
“Porém, só isso não basta para haver igualdade de gênero. De 1991 para cá, ou seja, nestes 20 anos, o
PT só cumpriu a cota de 30% de mulheres em nível nacional, e no nível estadual e municipal nem
sempre. Portanto, há necessidade de maior controle e fiscalização para que as cotas sejam realmente
implementadas em todos os níveis da instância partidária.” – Leia a entrevista na íntegra.
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“Em si só, a medida já é um avanço muito grande, porque os partidos são estruturas importantes. Além
disso, as direções influenciam as candidaturas, ou seja, quanto mais mulheres nas direções partidárias,
mais apoio a mulheres para se candidatarem. Os partidos que têm mulheres na sua estrutura partidária
conseguem eleger mais mulheres.” – Leia a entrevista na íntegra.

