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CARTA DOS DIRETORES
Caros delegados,
Sejam todos muitíssimo bem-vindos à DiploMUN Online 2022. É um prazer recebê-los! Mais
especificamente, é um prazer recebê-los no comitê ONU mulheres. Teremos dois dias de
debates acirrados e intensos que serão muito mais prazerosos graças à sua presença! Nós,
mesas diretoras, preparamos esse Guia de Estudo com muito empenho e esforço para que sua
jornada pela DiploMUN seja fluida e tranquila.
É fato inegável que a violência contra mulheres indígenas é um tema atual, relevante e
constantemente subestimado. Trata-se de uma problemática com raízes profundas,
consequência direta da fissura deixada pela colonização exploratória, cruel e nefasta a qual
muitos países foram expostos. Em um relatório divulgado pelo National Institute of Justice,
situado nos Estados Unidos, mais de 80% das mulheres indígenas experienciam algum tipo
de violência ao longo de sua vida. Destarte, urge então a necessidade de medidas e soluções
que mitiguem tal realidade. E perante esse contexto vocês, delegados, surgem.
Por fim, vale ressaltar que a mesa preza pelo conforto e o bem-estar de seus delegados:
estejam à vontade, a casa é de vocês! Façam leitura atenta de nosso guia, com a mente aberta,
na expectativa de enxergar perspectivas até então não consideradas para levá-los a uma
compreensão total do tema. Desejamos a todos um bom estudo, uma boa pesquisa e nos
vemos na simulação! Estamos ansiosas para conhecê-los!

Atenciosamente,
Mesas Diretoras.

O COMITÊ

Por muito tempo, as Nações Unidas tiveram extrema dificuldade em resolver as questões das
mulheres e promover a igualdade. Mesmo progredindo em acordos como a Convenção para
Eliminação de Todas as Formas de Discriminção contra a Mulher (CEDAW) e a Declaração e
Plataforma de Ação de Pequim, foi necessária a criação de uma instituição especializada na
verificação dos direitos das mulheres. Logo, a Assembleia Geral das Nações Unidas deu
origem à ONU Mulheres, unindo e se baseando no trabalho de todas as corporações da ONU
focadas na resolução de dificuldades do cotidiano das mulheres.
Criada em julho de 2010, a Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o
Empoderamento das Mulheres, conhecida simplesmente como ONU Mulheres (em inglês,
UN Women), é um órgão da Organização das Nações Unidas que objetiva a igualdade de
gênero e todos os processos que a englobam, se baseando nos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável. Dessa forma, existem quatro prioridades principais na ONU: uma maior
liderança e participação feminina, com benefícios iguais, nos governos; que as mulheres
tenham um trabalho digno e autonomia financeira; que meninas e mulheres sejam livres de
todas as formas de violência; e que as mulheres tenham maior influência no desenvolvimento
da paz e da segurança humanitárias. Sendo assim, a ONU Mulheres coordena todo o sistema
da ONU que promove a igualdade entre os gêneros, organizando todos os órgãos e acordos
relacionados às mulheres.
Para alcançar os objetivos principais, a ONU Mulheres tem como funções básicas: dar apoio
a organizações inter-governamentais na formulação de políticas, normas e padrões globais e
ajudar os Países Membros a implementarem essas políticas, podendo fornecer assistência
técnica e financeira aos que a requisitarem. Além disso, liderando os trabalhos e monitorando
o progresso da ONU no que tange à igualdade de gênero, a entidade defende os compromissos
internacionais dos Países Membros com os direitos humanos das mulheres.

Relação do ONU Mulheres com o tema
A ONU Mulheres em específico já demonstrou publicamente o apoio às mulheres indígenas
ao redor do globo, prometendo garantir o respeito aos seus direitos e que suas preocupações
sejam ouvidas através do Fundo para a Igualdade de Gênero. Este programa objetiva
aumentar o empoderamento econômico e a participação política dessas mulheres, além do
UN Trust Fund, que pretende acabar com a violência contra mulheres e meninas indígenas.
Para explicitar sua relação com o tema, podem ser citados os seguintes exemplos de ações
tomadas pelo órgão da ONU: em 2021, o Fundo para a Igualdade de Gênero priorizou apoiar
organizações gerenciadas ou trabalhando para mulheres indígenas. Desde sua criação em
2009, o FGE concedeu bolsas a 20 projetos de assistência direta às mulheres indígenas,
representando 17% de seu portfólio global. Em 2018, o FIG financiou oito projetos destinados
a melhorar os direitos econômicos e políticos das mulheres indígenas em Benin, Bolívia,
Guatemala, México, Paraguai, Samoa e Tanzânia, que alcançaram mais de 24.000
beneficiários diretos.
As medidas a seguir são originadas do Plano Estratégico da ONU Mulheres 2018-2021 e pela
Estratégia da ONU Mulheres para Inclusão e Visibilidade das Mulheres Indígenas.
No que tange o apoio à implementação da Declaração da ONU, particularmente
a nível nacional:
1. Apoiar os governos na revisão e implementação de leis e políticas (por exemplo, Brasil;
Colômbia; El Salvador; Honduras; e Paraguai).
2. Apoiar as mulheres indígenas no avanço de estruturas legislativas e políticas (por
exemplo, Bolívia; Chile; Guatemala; Nicarágua; Paraguai; Filipinas; e Samoa).
3. Capacitar mulheres e organizações indígenas (por exemplo, Equador, Filipinas e
Vietnã).
4. Geração de diálogo e mecanismos para a inclusão de mulheres indígenas na tomada
de decisões climáticas processos (por exemplo, Equador)
5. Principais questões indígenas em UNDAFs/CCAs (Quadro de Assistência ao
Desenvolvimento das Nações Unidas/Análise comum do país) (por exemplo, Chile,
Nepal e Paraguai).
6. Apoiar mecanismos consultivos e plataformas de diálogo (por exemplo, Colômbia,
Guatemala e Nepal).

No que tange o apoio aos direitos dos povos indígenas na implementação e
revisão da Agenda 2030:
1. Integrar as questões das mulheres indígenas no novo relatório principal sobre os ODS.
2. Trabalho conjunto com UNCTs (Equipe Nacional das Nações Unidas) e outras
agências da ONU (por exemplo, Grupo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a
América Latina e o Caribe; Grupo Regional Interinstitucional sobre Povos Indígenas).
3. Assistência técnica aos governos na integração dos ODS nos planos de
desenvolvimento (por exemplo, El Salvador, Guatemala e Vietnã).
4. Apoio a grupos de mulheres indígenas para participar da implementação dos ODS em
nível nacional (por exemplo, Bolívia; e Chile).
5. Aumentar as evidências para apoiar a Agenda 2030 para os povos indígenas (por
exemplo, China, Chile e El Salvador).
No que tange o desenvolvimento de capacidades de Estados, povos indígenas,
sociedade civil e trabalhadores da ONU:
1. Desenvolvimento de capacidades de mulheres indígenas e OSCs (Organização Social
Civil) (por exemplo, Escritório Regional das Américas e Caribe; Bolívia; Colômbia;
Chile; Equador; El Salvador; Guatemala; Nepal; e Filipinas).
2. Assistência técnica a instituições (por exemplo, Unidades Nacionais de Vítimas na
Colômbia).
3. Desenvolvimento de capacidades de funcionários governamentais (por exemplo,
conselhos de aldeia na Índia e funcionários da CAME (Comissão de Assuntos de
Minorias Étnicas) no Vietnã).
No que tange o avanço da participação dos povos indígenas nos processos da
ONU:
1. Apoio à participação de mulheres indígenas em reuniões preparatórias da Comissão
da Situação da Mulher;
2. Apoio à participação de mulheres indígenas nas Sessões do UNPFII (Fórum
Permanente das Nações Unidas sobre Questões Indígenas).

3. Apoiar as OSCs na preparação de relatórios alternativos ao Comitê da CEDAW (Comitê
para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres).

A PROBLEMÁTICA
A definição de “Indígena”
Inicialmente, para poder debater de maneira correta a questão da violência contra mulheres
indígenas, faz-se necessário desmistificar o conceito hodierno do termo, compreendendo o
real significado de uma pessoa indígena, que na realidade é muito mais abrangente do que
aparenta.
Estima-se que existam mais de 370 milhões de indígenas espalhados por 70 países em todo
o mundo. Praticando tradições únicas, os grupos conservam características sociais, culturais,
econômicas e políticas distintas daquelas das sociedades dominantes em que vivem.
Espalhados pelo mundo, do Ártico ao Pacífico Sul, são descendentes - segundo uma definição
comum - daqueles que habitavam um país ou uma região geográfica quando pessoas de
diferentes culturas ou origens étnicas chegaram nesse país. Os recém-chegados mais tarde
tornaram-se dominantes por meio de conquista, ocupação, colonização ou outros meios,
fazendo com que os indígenas, outrora habitantes originais de determinada localização, se
tornassem uma minoria oprimida e marginalizada.
Entre os povos indígenas estão os das Américas (por exemplo, os Lakota nos EUA, os maias
na Guatemala ou os aimaras na Bolívia), os inuítes e aleutas da região circumpolar, os saami
do norte da Europa, os aborígenes da Austrália e os maoris da Nova Zelândia. Esses e a
maioria dos outros povos indígenas conservaram características distintas, claramente
diferentes daquelas de outros segmentos da população nacional.
Todavia, apesar dos exemplos mais famosos, é importante salientar que 70 países do mundo
contam com alguma população indígena em seu território, tornando-se fundamental
compreender as diferentes possibilidades de análise dentro do conceito e, consequentemente,
da problemática, uma vez que um ato de violência que muitas vezes é tido como algo nãodirecionado pode significar, na verdade, um processo sistemático de violência contra
mulheres indígenas.

Perspectiva geral da violência contra mulheres
Tipos de violência
Antes de analisar a problemática de violência contra mulheres indígenas, é necessário
reconhecer seus tipos e como se aplicam em diferentes culturas. É, em suma, uma
manifestação de relações de poder historicamente desiguais entre homens e mulheres, que
levaram à dominação e discriminação das mulheres pelos homens e à prevenção do pleno
progresso das mesmas. A ONU define a violência como “o uso de força física ou poder, em
ameaça ou na prática, contra si próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade que
resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento
prejudicado ou privação”. Existem quatro áreas de foco nesse contexto, sendo estas a
violência doméstica, física, sexual, psicológica, práticas nocivas e feminicídio.
A violência doméstica é qualquer atitude que objetiva obter ou manter controle sobre uma
parceira íntima, abrangendo danos físicos, sexuais, emocionais, econômicos ou ameaças que
influenciam a vítima. Esta é uma das formas mais comuns de violência sofridas por mulheres
em todo o mundo. A violência física envolve tentar ou ferir uma parceira íntima de qualquer
forma que gere um dano interno ou externo, desde forçar o uso de álcool e/ou drogas a o uso
de força física. Já a violência sexual envolve forçar uma parceira a participar qualquer ato
sexual sem consentimento. Configura como violência psicológica o medo por meio de
intimidação e ameaças a dano físico, seja a sí, ao parceiro ou filhos; destruição de propriedade
ou

restrições

sociais

(isolamento

de

amigos/família/trabalho).

São consideradas práticas nocivas os costumes que prejudicam principalmente a saúde, mas
que também obstruem a igualdade, os direitos públicos e políticos e o processo de
desenvolvimento econômico. Essas práticas são um produto da desigualdade de gênero
enraizada, visto que visam defender ideias culturais sobre papéis e relações sociais entre os
sexos. Para exemplificar, mutilação genital, casamento infantil forçado, aborto seletivo,
crimes cometidos em nome de honra, violência relacionada ao dote e preferência por filho
são as principais demonstrações de práticas nocivas. Em sistemas jurídicos atuais, a
existência de leis referentes a costumes e/ou práticas religiosas muitas vezes dificultam a
implementação dos direitos de mulheres e meninas, já que tradições como estas são
geralmente protegidas por normas culturais.
O feminicídio é definido pela Organização Mundial da Saúde como homicídio intencional de
mulheres apenas por serem mulheres, mas existem definições mais abrangentes que incluem
meninas. Geralmente é cometido por ex-parceiros e envolvem abuso mental e psicológico,

violência sexual ou situações onde a mulher está em desvantagem de recursos ou poder em
relação a seus parceiros. Os dados existentes sobre o feminicídio são escassos, pois vários
estados não o reconhecem como crime. A diretora executiva do ONU Mulheres cita em um
discurso feito em 2013 que “Hoje, em muitos países, descobrimos que a impunidade é muitas
vezes a norma, e não a exceção. É hora de fortalecer os sistemas de justiça; fornecer
treinamento à polícia e aos juízes para eliminar os estereótipos e preconceitos em relação às
mulheres; melhorar os serviços de apoio aos sobreviventes e famílias; e dedicar planejamento
e orçamento à prevenção da violência contra mulheres e meninas.”
Segundo um estudo feito pelo ONU Mulheres, em 2018, há uma estimativa de que uma em
cada sete mulheres já experienciaram violência física e/ou sexual de um parceiro íntimo ou
marido nos últimos 12 meses (Cerca de 13% das mulheres de 15 a 49 anos). Além disso, pelo
menos 200 milhões de mulheres e meninas na mesma faixa etária sofreram mutilação genital.
Metade dos 31 países onde a prática está concentrada se localizam na África Ocidental, e
ainda há países onde a prática é mais do que normalizada, considerando que 9 em cada 10
meninas foram cortadas. Mesmo se tornando menos comum em certas nações, o progresso
contra a MGF precisaria acelerar 10 vezes mais para atingir a meta global de eliminação até
2030, devido ao crescimento populacional.
Entretanto, mesmo após essa análise, deve-se manter em mente que violência contra meninas
e mulheres indígenas não pode ser separada de contextos mais amplos de discriminação e
exclusão a que esses povos são frequentemente expostos como um todo, além do impacto da
colonização. Ela pode ser dividida em dois domínios principais: dentro de suas comunidades,
ou seja, violência ligada a tradições e costumes que podem afetar a saúde, a sexualidade ou a
liberdade das mulheres; e fora seus ambientes domésticos/comunitários, sendo esta sexual
ou física, ou pode ser estrutural.
A problemática não é apenas uma questão de direitos humanos individuais, mas também dos
direitos dos povos indígenas e direitos humanos gerais de mulheres e meninas. Como
menciona um artigo feito pelo ECOSOC (Conselho Econômico e Social das Nações Unidas),
“Culturas de violência, impostas pelo racismo sistêmico e pela imposição de violência
simbólica e estrutural contra os povos indígenas por meio da colonização, são reproduzidos
de inúmeras maneiras, levando à implosão e disfunção grave de muitas comunidades e
culturas indígenas e o consequente aumento das taxas de violência contra mulheres e
meninas.” O medo de envergonhar seus homens ou até suas comunidades muitas vezes
resulta na aceitação por parte das mulheres indígenas da (ou relutância em falar contra)

violência.

Contextualização Histórica
É fato que, para contextualizar a violência contra mulheres indígenas, é necessário retomar o
colonialismo que existiu nos séculos passados. No início do século XV, algumas potências
europeias, como Portugal e Espanha, começaram a explorar o oceano e descobrir novos
países. Começando no continente africano chegando até a América, esses europeus
começaram uma intensa colonização, impondo sua cultura e oprimindo os povos nativos que
habitavam as regiões supracitadas. Foi nesse contexto que se iniciou a violência contra
mulheres indígenas, que eram exploradas tanto fisicamente, quanto sexualmente. Assim,
genocídio de indígenas nesse período foi absurdo.
As potências coloniais justificavam suas conquistas afirmando que tinham uma obrigação
legal e religiosa de apropriar-se da terra e da cultura dos povos indígenas. Além disso,
perpetuaram sua imagem como “bárbaros” ou “selvagens” e afirmavam que estavam agindo
no melhor interesse daqueles que exploravam, objetivando “educá-los”. Conforme explicado
por Guthrie Valaskakis (1999), os primeiros escritos coloniais descreveram mulheres
indígenas como “princesas” – atraentes, orgulhosas e virtuosas. Entretanto, a resistência
contra a colonização acarretou uma mudança drástica para “sujas, lascivas, incivilizadas e
sexualmente desviantes”. A única similaridade entre ambas as descrições é que determina as
mulheres como “sexualmente disponíveis”, o que deu início, e normalizou, o abuso sexual.
Sendo assim, as marcas da colonização perduraram por centenas de anos, deixando raízes
históricas

até

a

atualidade.

Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos de Povos Indígenas
Excertos da Declaração sobre os Direitos de Povos Indígenas que devem ser considerados
para a análise e resolução da problemática:
Artigo 5º: Os povos indígenas têm o direito de conservar e reforçar suas próprias instituições
políticas, jurídicas, econômicas, sociais e culturais, mantendo ao mesmo tempo seu direito de
participar plenamente, caso o desejem, da vida política, econômica, social e cultural do
Estado.
Artigo 11°:

§ 2° : Os Estados proporcionarão reparação por meio de mecanismos eficazes, que poderão
incluir a restituição, estabelecidos conjuntamente com os povos indígenas, em relação aos
bens culturais, intelectuais, religiosos e espirituais de que tenham sido privados sem o seu
consentimento livre, prévio e informado, ou em violação às suas leis, tradições e costumes.
Artigo 22º:
§ 1. Particular atenção será prestada aos direitos e às necessidades especiais de idosos,
mulheres, jovens, crianças e portadores de deficiência indígenas na aplicação da presente
Declaração.
§ 2. Os Estados adotarão medidas, junto com os povos indígenas, para assegurar que as
mulheres e as crianças indígenas desfrutem de proteção e de garantias plenas contra todas as
formas de violência e de discriminação.

Perspectiva atual
Certamente, após feitos diversos estudos sobre o tema, surgiram vários projetos nacionais e
internacionais para fortalecer o ambiente protetor para meninas e mulheres indígenas, bem
como esforços para prevenir e responder a tal violência. Entretanto, embora algumas dessas
iniciativas pareçam promissoras, lacunas como as relacionadas com limitações de agências
implementadoras para cumprir seus mandatos persistem.
Para exemplificar, as maiores dificuldades de obter sucesso se devem a obstáculos
relacionados a fatores como barreiras linguísticas, falta de confidencialidade na denúncia de
abuso, isolamento geográfico dos territórios indígenas, atitudes discriminatórias e patriarcais
de fornecedores de serviço, como policiais e o setor judiciário, a cultura da impunidade e o
conhecimento limitado dos direitos dos indígenas em geral, mas particularmente de
mulheres e meninas.
No momento atual, mulheres nativas enfrentam maior prevalência de violência, práticas
nocivas, exploração laboral e assédio, e são mais vulneráveis à violência sexual,
principalmente em conflitos armados. Dessa maneira, as violências contra essas mulheres
são manifestadas em ações como estupro, exploração sexual, esterilização forçada, rapto,
massacre e recrutamento forçado como instrumentos de guerra.
Os casos de violência em comunidades indígenas geralmente acontecem por parte de homens
não nativos com mulheres nativas, ocorrendo também muitos casamentos entre as indígenas
e os não indígenas, algumas vezes antes de chegarem à maioridade legal. Inclusive, a maioria
das meninas e adolescentes indígenas carecem de oportunidades, proteções e serviços
necessários para garantir a sua transição segura para idade adulta.
Sendo assim, existem alguns aspectos que interferem direta ou indiretamente na ocorrência
das violências contra mulheres nativas, tanto prejudicando a resolução da problemática
quanto intensificando-a. Dentre estes, destacam-se: a falta de conhecimento acerca da
violência, a carência de punições e meios para punir os agressores, a pobreza e o
acesso limitado a serviços, a desigualdade de gênero e a discriminação com
indígenas, além das próprias diferenças culturais.
Vale ressaltar que as intervenções necessárias para enfrentar a violência contra indígenas não
podem ser separadas de iniciativas mais amplas em relação às mulheres e meninas em geral,
e são necessários esforços para garantir que os interesses e direitos destas sejam levados em
consideração ao implementar essas estratégias mais amplas de prevenção e resposta à
violência.

Fatores que impedem ou prejudicam a resolução
Num âmbito geral, o principal fator que dificulta a resolução dessa problemática é a ausência
de reconhecimento legal de populações indígenas em muitas partes do planeta, onde os
indígenas não são considerados cidadãos ou não são reconhecidos como uma comunidade.
Como exemplo, pode-se citar a Tailândia, onde existem aproximadamente 2 milhões de
pessoas apátridas, ou seja, sem nacionalidade, das quais 600 mil são indígenas. Essa carência
de certificação dos nativos contribui para: uma invisibilidade estatística, pela falta de dados
sobre as mulheres nativas; jurídica, pela falta de punições para a violência com mulheres
indígenas; e cidadã, pela pobreza e limitação de acesso a serviços.
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de reconhecimento legal de populações indígenas em muitas partes do planeta, onde os
indígenas não são considerados cidadãos ou não são reconhecidos como uma comunidade.
Como exemplo, pode-se citar a Tailândia, onde existem aproximadamente 2 milhões de
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Desinformação acerca da violência contra mulheres nativas
Decerto, o primeiro motivo para a não diminuição das violências contra mulheres indígenas
é a falta de conhecimento do público global em geral acerca do que ocorre com elas. A
violência contra elas é pouco falada e pouco levada em consideração, sendo negligenciada ou
nem descoberta.
Por conta do não reconhecimento civil, há uma escassez de dados estatísticos e informações
gerais sobre a violência enfrentada pelas nativas. Essa carência de fatos é agravada pela baixa
quantidade de registros de nascimento, que ocorre pela negação do registro com nome
indígena, pela falta de conhecimento dos pais acerca da importância do registro, pelas
grandes distâncias até os locais onde se podem registrar as crianças, além do alto custo que
pode existir. Por causa disso, as meninas nativas se tornam mais vulneráveis a sofrerem com
qualquer tipo de violência sem que as pessoas tenham conhecimento.

A impunidade dos agressores
Ademais, outra razão significativa que impede a extinção do problema é a falta de punição
para os agressores. A história já mostrou repetidas vezes que homens têm um privilégio no
que tange o cumprimento da justiça, especialmente quando o crime é contra mulheres.
Julgamentos longos, morosos, humilhantes para a vítima e defesas que minam a honra e o
caráter da mesma em prol da absolvição do réu. O espectro machista que, infelizmente, ainda
assombra a sociedade hodierna é ainda mais profundo quando se trata da violência contra
mulheres indígenas, especialmente se o crime tiver sido cometido por homens não-nativos
(exemplo:

garimpeiros).

A atrocidade é ignorada quase por completo e a dificuldade em definir qual jurisdição deve
atuar na investigação da transgressão deixa a mesma se perder perante a burocracia.
Instituições estatais passam a responsabilidade entre si até que a investigação esfrie. Isso
quando o crime chega a ser reportado para as autoridades competentes. Décadas de baixo
investimento nas comunidades indígenas causaram menos recursos para prevenir e
investigar crimes, desincentivando as denúncias. Não obstante, as comunidades nativas só
podem processar não-nativos por crimes em determinadas circunstâncias, mesmo que
geralmente sejam os praticantes de crimes violentos contra mulheres e meninas indígenas.
É necessário reiterar que mecanismos para denúncias, reclamações e aconselhamento são
componentes imprescindíveis para a proteção efetiva de meninas e mulheres da violência.
Afinal, formam o mínimo que um sistema de defesa deveria ter e influenciam a reabilitação,
reintegração e aparição de novos casos. A ausência desses serviços consequencia em uma
cultura do medo e impunidade, além de um ciclo de violência interminável contra mulheres
que temem pedir ajuda. Assim, também são afetadas quaisquer outras ações tomadas no
objetivo de prevenir novos atos de violência e garantir um ambiente seguro, afinal, é
necessário encontrar os casos para resolvê-los.

A pobreza e a inacessibilidade
A pobreza e falta de acesso são fatores que não só impedem a resolução como agravam a
problemática. Os baixos níveis de registro de nascimento entre crianças indígenas e ausência
de reconhecimento legal perante o governo, por exemplo, são empecilhos que contribuem
para desafios de acesso a serviços públicos, incluindo saúde, educação, justiça e serviços
sociais. Serviços estes que são importantes para a prevenção e resposta à violência, ou seja,
que quando não são alcançados, agravam a situação de violência contra mulheres indígenas

atual.
Essa privação de acesso a direitos básicos afeta diretamente a educação e a saúde. Na
Guatemala, por exemplo, as taxas de matrícula escolar, retenção e transição são menores para
garotas e adolescentes indígenas, o que por si já é uma dificuldade, mas também impacta os
casos de violência. Isto se deve ao fato de que o ensino escolar é uma ferramenta preventiva
contra práticas nocivas e outros ataques direcionados por gênero justamente por
proporcionar o conhecimento necessário para identificar e impedir casos de agressão.
Outrossim, o isolamento geográfico também configura como um forte impedimento de acesso
e sequer a existência desses serviços públicos para muitas comunidades indígenas. Sua alta
concentração exclusivamente em áreas urbanas causa sistemas descentralizados e ineficazes,
além de desconsiderar completamente que grande parte das comunidades se localizam em
reservas. Para exemplificar, aproximadamente 50% dos povos indígenas na América Latina
vivem em áreas rurais,que são remotas e de difícil acesso, ou seja, tornando ainda mais
complicada

a

chegada

de

serviços

básicos

e

infraestruturas.

Mulheres e meninas estão constantemente propensas a serem vítimas do aumento do risco
de violência devido à pobreza, falta de empoderamento e marginalização resultante da
exclusão.

Fatos que intensificam o problema

Desigualdade de gênero
Apesar dos desafios específicos enfrentados pelas mulheres indígenas, muitas vezes há uma
relutância em abordar as dimensões de gênero das questões dos povos indígenas, pois isso é
visto como “interferência na cultura” ou “imposição de valores ocidentais”. No entanto, do
ponto de vista socioeconômico e de redução da pobreza, a análise de gênero é um meio para
identificar e abordar necessidades diferenciadas por gênero de maneira mais precisa e
direcionada.
Entretanto, a desigualdade e a discriminação de gênero são a causa e a consequência da
violência, porque se perpetuam e se manifestam em várias formas de violações, como
casamento infantil forçado, mutilação genital, aborto seletivo, violência relacionada ao dote,
entre outros. Grande parte, senão toda motivação que causa agressões contra mulheres, é

justamente a imagem de frágil, que não poderá se defender e que não tem poder em relação
aos homens que foi perpetuada ao passar dos anos.

Discriminação contra indígenas
As mulheres indígenas sofrem múltiplas formas de discriminação, muitas vezes não têm
acesso à educação, saúde e terras ancestrais, enfrentam taxas desproporcionalmente altas de
pobreza e são submetidas a violência, como violência doméstica e abuso sexual, inclusive em
contextos de tráfico e conflito armado.
Desde o primeiro contato com não-nativos, a relação dos colonizadores com os mesmos foi
marcada por preconceitos. O primeiro encontro trouxe uma série de consequências
desastrosas: maus-tratos, apropriação de terras, propagação de doenças infectocontagiosas
que ainda são um problema na atualidade. Hodiernamente, mulheres indígenas não chegam
a ter metade dos direitos que merecem; sejam esses o direito às terras ou a acesso a serviços
públicos.
As privações desproporcionalmente concentradas entre as populações indígenas são muitas
vezes exacerbadas para meninas e mulheres indígenas devido a atitudes sociais e papéis e
responsabilidades estereotipadas de gênero. Como resultado, levam à marginalização,
inacessibilidade a recursos e múltiplas formas de discriminação com base na idade, sexo,
etnia e outros fatores inter-relacionados que, consequentemente, aumentam sua
vulnerabilidade à violência de gênero.
Dados úteis
Para o aprofundamento na problemática, é fundamental ter conhecimento de uma
quantidade


de

dados

estatísticos

sobre

indígenas

e

a

violência.

Em algumas comunidades, mulheres indígenas enfrentam taxas de homicídio 10 vezes
maiores do que a média geral do país em que se encontram;



Em 2017, nos Estados Unidos, homicídio foi reportado como a quarta maior causa de
morte entre mulheres indígenas com idades entre 1 e 19 anos e a sexta maior entre 20
e 24 anos, de acordo com o Centro para Controle e Prevenção de Doenças do país;



Em um relatório do Instituto Nacional de Justiça dos Estados Unidos, 84% das
mulheres indígenas tiveram experiências de violência durante a vida, comparando a
71% das mulheres não nativas;



Entre 40 and 60% de mulheres indígenas relataram discriminação por conta da idade;



Em uma comunidade asiática, 60% dos jovens indígenas disseram já ter passado por
experiências de trabalho forçado;



Na maioria dos países, menos de 40% das mulheres indígenas têm acesso a programas
de proteção social e, em alguns, o número cai para menos de 10%;

Gráfico da violência física ou sexual contra mulheres e meninas em países.

Gráfico sobre a porcentagem da população que sofre com a discriminação em relação à
identidade indígena e ao gênero em alguns países.

ESTUDO DE CASOS
Violência contra mulheres indígenas no Alasca
Decerto, a violência contra mulheres indígenas pode ser visualizada em quase toda
comunidade nativa observada dentro do contexto hodierno. Todavia, como exemplo objetivo,
agora iremos focar em uma região particular: o Alasca. Mais de quatro em cada cinco
mulheres e indígenas americanas e nativas do Alasca sofreram violência em sua vida, e mais
de uma em cada três sofreu violência no ano passado, de acordo com um novo relatório de
um estudo financiado pelo NIJ (National Institute of Justice - Instituto Nacional de Justiça).
O estudo, parte do programa de pesquisa do NIJ sobre violência contra mulheres indígenas
americanas e nativas do Alasca, analisou a prevalência de agressão psicológica e violência
física por parceiros íntimos, perseguição e violência sexual entre mulheres indígenas
americanos e nativas do Alasca.
O estudo utilizou uma amostra nacionalmente representativa do National Intimate Partner
and Sexual Violence Survey (NISVS), com um total de 2.473 mulheres adultas que se
identificaram como indígenas americanas ou nativas do Alasca, sozinhas ou em combinação
com outra raça. grupo. A maioria das mulheres (83%) eram afiliadas ou inscritas em uma
tribo ou vila. Mais da metade das mulheres (54%) viveu dentro dos limites da reserva ou em
uma aldeia nativa do Alasca no ano passado.
Os resultados, que mostram altas taxas de violência contra mulheres, fornecem a avaliação
mais completa sobre a extensão da violência contra mulheres nativas do Alasca até o
momento. Esses resultados complementam os da Pesquisa Nacional de Vitimização de
Crimes. Antes deste projeto, havia poucas estimativas disponíveis, e muitas vezes essas
estimativas eram baseadas em amostras locais. As poucas estimativas nacionais disponíveis
usavam amostras muito pequenas, que nem sempre representam com precisão a população
indígena americana e nativa do Alasca nos Estados Unidos.
Como uma exemplificação da triste realidade, os resultados mostram que mais de quatro em
cada cinco mulheres indígenas americanas e nativas do Alasca (84,3%) sofreram violência em
sua vida. Isso inclui 56,1% que sofreram violência sexual, 55,5% que sofreram violência física
por um parceiro íntimo, 48,8% que sofreram perseguição e 66,4% que sofreram agressão
psicológica por um parceiro íntimo. No geral, mais de 1,5 milhão de mulheres indígenas
americanas e nativas do Alasca sofreram violência ao longo da vida.

O estudo também descobriu que mais de uma em cada três mulheres indígenas americanas e
nativas do Alasca (39,8%) sofreu violência no ano passado. Isso inclui 14,4% que sofreram
violência sexual, 8,6% que sofreram violência física por um parceiro íntimo, 11,6% que
sofreram perseguição e 25,5% que sofreram agressão psicológica por um parceiro íntimo. No
geral, mais de 730.000 mulheres indígenas americanas e nativas do Alasca sofreram violência
no ano passado.
Com base nos estudos, pode-se concluir que as mulheres indígenas americanas e nativas do
Alasca têm 1,2 vezes mais probabilidade do que mulheres brancas não hispânicas de terem
sofrido violência em sua vida e 1,7 vezes mais probabilidade de terem sofrido violência no ano
passado, bem como são mais propensas a terem sofrido perseguição e outras mazelas
pautadas em gênero.
O governo federal dos Estados Unidos reconhece que tem “uma responsabilidade de
confiança para ajudar os governos tribais a salvaguardar a vida das mulheres indígenas”.
Ainda assim, em 1978, a Suprema Corte (Oliphant v. Suquamish) decidiu que as tribos
reconhecidas pelo governo federal não tinham autoridade para processar criminalmente
infratores não-indígenas, mesmo por crimes cometidos em território indígena. Isso
essencialmente forneceu imunidade a infratores não-indígenas e comprometeu a segurança
de mulheres nativas do Alasca. A “Lei de Reautorização da Violência Contra a Mulher” de
2013 corrigiu parcialmente esse problema, munindo as tribos reconhecidas pelo governo
federal com jurisdição criminal especial para violência doméstica, o que permite que tribos
que atendam a certas condições processem certos casos envolvendo infratores não-indígenas.
Todavia, em um cenário de impossibilidade de reação legal, 97% das vítimas do sexo feminino
sofreram com violência nas mãos de pelo menos um perpetrador inter-racial em sua vida, o
que exemplifica a necessidade de redesenhar a legislação vigente.
Assim como no caso das mulheres indígenas no Alasca, milhares são os exemplos de
violências cometidas contra mulheres nativas em diferentes partes do mundo, seja no Brasil,
Ucrânia, Turcomenistão ou Coreia do Sul. Portanto, espera-se que os participantes do comitê
discutam a problemática nos mais variados âmbitos e resolvam o problema da maneira mais
abrangente possível.

Estados Unidos
Nos Estados Unidos, mulheres nativas são três vezes mais propensas a serem vítimas de
violência sexual do que qualquer outro grupo etnico. Em algumas reservas indígenas, o
homicídio de mulheres é dez vezes maior do que no resto da nação. O NCIC (Centro Nacional
de Informações sobre Crimes) relatou em 2016 que houve 5.712 casos de mulheres e meninas
indígenas americanas e nativas do Alasca desaparecidas, embora o NamUs, o banco de dados
federal de pessoas desaparecidas do Departamento de Justiça dos EUA, tenha registrado
apenas 116 casos.
O Centros de Controle e Prevenção de Doenças registrou que o assassinato é a terceira
principal causa de morte entre as mulheres indígenas americanas alasquianas, além disso, as
taxas de violência em suas terras podem ser até dez vezes maiores do que a média nacional.
Entretanto, nenhuma pesquisa foi feita sobre as taxas do mesmo crime para nativas
moradoras de áreas urbanas, apesar de que aproximadamente 71% dos indígenas americanos
e do Alasca vivem em áreas urbanas.
Além disso, o apoio a esses povos é terrivelmente escasso. O governo federal tem a
“responsabilidade de ajudar os governos tribais a salvaguardar a vida das mulheres”, porém,
no caso da tribo indígena Oliphant v. Suquamish, em 1978, a Suprema Corte dos EUA decidiu
que as tribos não tinham jurisdição criminal sobre criminosos não nativos. Isso significava

que as tribos reconhecidas pelo governo não tinham autoridade para processar
criminalmente infratores não nativos, mesmo por crimes cometidos em território indígena.
Isso trouxe uma imunidade a infratores não nativos extremamente perigosa que compromete
a segurança de mulheres indígenas americanas e nativos do Alasca. A Lei de Reautorização
da Violência Contra a Mulher de 20136 corrigiu parcialmente esse problema, fornecendo às
tribos reconhecidas pelo governo federal uma jurisdição criminal especial para violência
doméstica, o que permite que as tribos que atendam a certas condições processem
determinados

casos

envolvendo

infratores

não

nativos.

Mesmo assim, o fato de a aplicação da lei variar de acordo com o local do crime (dentro ou
fora de reservas indígenas), que partes estão envolvidas (a raça/etnia da vítima e do infrator),
a natureza do crime (crime grave ou contravenção) e se a tribo reside em um estado PL-280
não necessariamente ajuda na resolução do problema. Como mencionado anteriormente, tais
especificações e a maneira que o sistema jurídico lida com elas torna os casos intermináveis
e

humilhantes

se

sequer

são

reconhecidos.

Recentemente, porém, foi publicada uma solicitação pela OVW, uma agência de violência
contra a mulher, Iniciativa Nacional de Registro de Ordem de Proteção Tribal. Essa iniciativa
fornecerá acesso oportuno a dados precisos para governos tribais indígenas relacionados a
indivíduos que estão sujeitos a uma ordem de proteção civil ou criminal emitida por tribunais
tribais. O registro também fornecerá às tribos participantes a oportunidade de compartilhar
informações sobre supostos agressores de violência doméstica com outras jurisdições tribais
em

todo

o

país.

Por melhores que pareçam ser as diversas iniciativas e propostas de projetos para a resolução
do problema, a violência contra as mulheres segue sendo um problema cotidiano ao redor do
mundo, necessitando de total atenção.

Canadá
Em primeiro plano, é necessário contextualizar a situação atual do Canadá com um
acontecimento dos anos 60 chamado de “Sixties Scoop”. O termo refere-se à remoção em
massa de crianças indígenas de suas famílias para o sistema de bem-estar infantil, na maioria
dos casos, sem o consentimento de suas famílias ou comunidades. Esta refere-se a uma fase
particular de uma história maior, e não a uma política governamental explícita.
Embora a prática de retirar crianças nativas de suas famílias e colocá-las sob cuidados do
Estado existisse antes da década de 1960 (com o sistema de escolas residenciais, por
exemplo), a drástica aceleração desse processo na década de 1960, e o fato de terem sido

levados à, na maioria dos casos, famílias euro-canadenses de classe média torna o
acontecimento como marcante na história canadense. Infelizmente, os danos se manifestam
até os dias de hoje. As crianças que crescem em condições de identidade reprimida e abuso
tendem a experimentar problemas psicológicos e emocionais.
Para muitas crianças detidas, as raízes desses problemas não surgiram até mais tarde na vida,
quando souberam sobre sua família biológica ou sua herança. A professora de serviço social
Raven Sinclair descreve essas experiências como criando “enormes obstáculos ao
desenvolvimento de um senso de identidade forte e saudável para o adotado transracial”.
Sentimentos de não pertencer à sociedade euro-canadense dominante ou à sociedade
indígena impactam fortemente a imagem que mulheres e meninas têm sobre si, tornando-as
propícias a violência.
As problemáticas que o Sixties Scoop causa em nativas canadenses são multifacetadas. Por
exemplo, em um documentário produzido pela Sociedade Indígena do Sixties Scoop de
Saskatchewan (SSISS), um dos entrevistados comenta que quando se é uma vítima deste
programa, ou seja, ao serem criadas longe de sua cultura, mulheres têm menos auto-estima
e são mais vulneráveis a situações como por exemplo, a violência doméstica. Além disso, em
outra matéria publicada pelo CBC News, uma sobrevivente de tal acontecimento histórico
relata os múltiplos casos de abuso que sofreu devido a sua família adotiva. O trecho a seguir
destaca as partes mais marcantes de seu relato:
“Eles tinham 12 filhos adotivos e cinco adolescentes biológicos. Assim que chegamos, fui
abusada sexualmente por eles. (...) Minha irmã foi embora depois do segundo ano, quando
tentou suicídio por overdose de drogas. Ela foi mandada de volta para Winnipeg, já que ainda
estávamos sob o controle da ‘Children's Aid Society’. Sua vida saiu do controle quando ela
voltou para Winnipeg. Drogas e álcool eram a maneira como ela lidava com o passado. (...) A
maioria de nós que passou pelos sistemas ‘Children's Aid Society’ perdeu tudo: nossas
identidades, nossas famílias, nossas comunidades e nosso sentimento de pertencimento.
Ficamos presos em períodos de depressão, luto, vícios e tentativas de suicídio. Temos que sair
da escuridão.”
Fonte: CBC News
Hodiernamente, no Canadá, as mulheres indígenas são sete vezes mais propensas a serem
vítima de assassinato e três vezes mais a serem agredidas fisicamente ou sexualmente do que
não-nativas. Em 2014, a organização policial nacional e federal do Canadá (Royal Canadian
Mounted Police) emitiu um relatório, informando que 1.017 assassinatos de mulheres

indígenas foram relatados à polícia em todo o país entre 1980 e 2012 e outras 164 mulheres
foram dadas como desaparecidas e nunca foram encontradas.
No verão de 2016, esses relatos foram reconhecidos. O governo federal anunciou que um
Inquérito Nacional sobre Mulheres e Meninas Indígenas Desaparecidas e Assassinadas seria
realizado para determinar as questões sistêmicas do porquê tantas mulheres, meninas e
pessoas de gêneros diversos desapareceram ou são assassinadas a cada ano. O Relatório Final
do Inquérito Nacional comunicou 231 pedidos de justiça na esperança de que o Canadá
encontrasse maneiras de parar os assassinatos e que a cura começasse. Mesmo assim, após
dois anos e meio de análise, os comissários disseram que “apesar de seus melhores esforços,
não havia como determinar o número exato de mulheres indígenas, meninas e pessoas de
gênero diverso que foram assassinadas ou que desapareceram ao longo das décadas, porque
muitos dos crimes provavelmente não foram registrados”.

CONCLUSÃO
Atualmente, mesmo após diversas medidas tomadas por governos isolados, a problemática
continua presente e destruindo vidas de mulheres e meninas nativas. A falta de
reconhecimento do problema e de informação, ou seja, a negligência perante os povos que
originaram nações é uma pauta de extrema relevância que deve ser debatida com urgência.
Todas as formas de violência contra indígenas são violações dos Direitos Humanos e das
Mulheres, portanto, é imprescindível a resolução do tema.
Após a devida análise da gravidade do tema e como este afeta a todas as nações,
principalmente por ser uma violação dos direitos humanos básicos, é imprescindível que
sejam tomadas novas medidas o quanto antes para, não só amenizar a problemática, como
também evitar que ela tome proporções irredutíveis. Foram apresentados no guia os devidos
direitos de toda mulher e criança indígena mundialmente e como estão sendo negligenciados,
portanto, a fim de reverter a situação, é necessário o conhecimento sobre as ações
insuscetíveis que foram tomadas sobre a problemática para que haja uma melhoria e, claro,
evite novas falhas.
Por fim, é necessário reiterar que por ser um tema delicado, com diversas exceções e que
diversos países são acometidos com tal mal, é imprescindível o respeito à soberania estatal
de cada nação presente nas discussões e das diferenças culturais. Além disso, é preciso
considerar o caráter recomendatório do comitê, clamando pelo respeito, e principalmente a
Carta das Nações Unidas. Desse modo, os senhores devem focar em trabalhar em conjunto
para minimizar a problemática que circunda a violência contra meninas e mulheres
indígenas, e para defender integralmente os Direitos das Mulheres e os Direitos Humanos.

PERGUNTAS QUE UMA RESOLUÇÃO DEVE
RESPONDER
1. Espera-se que o comitê responda e resolva, mas não se limite, às seguintes perguntas:
2. Qual o limite da visão ocidental em um problema que aflige populações nativas?
3. Qual o papel da população branca na luta para o fim da violência contra mulheres
indígenas?
4. Como o tema pode se tornar mais visível perante a população não-indígena?
5. Os estereótipos de gênero e indígenas influenciam a problemática? Se sim, como?
6. Como garantir a punição para os agressores?
7. Como garantir o acesso das mulheres indígenas a serviços básicos visando uma
redução da violência, consequentemente, uma melhora na condição de vida?
8. Quais são as formas de assegurar a segurança das mulheres indígenas?
9. Como cada meio de asseverar a segurança e o bem-estar das meninas e mulheres
nativas
pode
ser
executado?
10. As

legislações

vigentes

corroboram

para

a

prática?

11. As políticas que seu país assume em relação a outros assuntos que são de interesse das
populações nativas influenciam na solução da problemática ou a dificultam mais
ainda?
12. Como as leis e as sociedades atuais influenciam na discriminação contra pessoas,
principalmente
mulheres
indígenas?
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