
Carta das Mulheres  

 

Nós, mulheres integrantes do Fórum Alternativo Mundial da Água (FAMA 

2018), protagonistas da construção do feminismo popular, reafirmamos a 

necessidade de discutir que água é direito, não mercadoria, agregando a este 

tema a visão da luta pela igualdade de gênero. Isso porque vivemos em um 

modelo de sociedade capitalista, imperialista, colonial, racista e patriarcal, onde 

as empresas transnacionais controlam a economia, apropriando-se da natureza 

e da vida dos seres humanos, das tecnologias, da força de trabalho, de nossos 

territórios e corpos, com um único objetivo – o de acumular riquezas à custa da 

exploração dos trabalhadores, em especial das mulheres trabalhadoras. 

Este modelo de desenvolvimento força a hegemonia de um padrão de vida, 

baseado no individualismo, na competição, no consumismo, onde tudo se torna 

mercadoria. Esse modelo, que ainda tem como características a opressão e a 

violência contra as mulheres, faz com que tenhamos uma dupla jornada de 

trabalho, com empregos de menor prestígio e remuneração, além de nos exigir 

um padrão de beleza baseado no consumismo e na aparência branca 

normativa, violando nossa autoestima. É um modelo injusto e insustentável, e 

que põe em risco a vida do planeta e dos seres humanos. 

E, dentro deste modelo de sociedade capitalista, racista e patriarcal, somos 

nós, mulheres, as mais atingidas e impactadas pela falta de acesso à água e 

ao esgotamento sanitário. Direitos que são negados pela lógica da 

mercantilização e pela omissão dos poderes públicos. Segundo a ONU, o 

tempo que mulheres e meninas em todo o mundo gastam para coletar água 

chega a 200 milhões de horas/dia. 

Em momentos de crise hídrica, relacionados principalmente à má gestão 

governamental ou de empresas privadas, somados à divisão sexual do trabalho 

que ainda impõe às mulheres as tarefas domésticas – sem avançar 

suficientemente para o compartilhamento igualitário – somos nós que temos 

que (re)organizar toda a rotina da casa, da higiene e da saúde de todos da 

família, e ainda somos cobradas pelos governos e/ou pelas empresas de 

saneamento por supostos abusos no consumo de água – como se a escassez, 

desperdício ou falta de  manutenção das redes fosse culpa nossa, e não dos 

problemas de má gestão para “economizar investimento”. Isso sem falar na 

violação dos direitos à terra e demais problemas específicos enfrentados pela 

população urbana, pelas indígenas, quilombolas, ribeirinhas, extrativista, 

atingidas por barragens e mulheres periféricas devido à construção de grandes 

obras e projetos em geral, seja no campo ou na cidade, que visam à 

apropriação e à privatização das nossas riquezas naturais, como o caso da 

água. 



Aqui, vale destacar que a violação dos direitos humanos na vida das mulheres 

atingidas por barragens e intervenções como os processos de gentrificação dos 

territórios da cidade, por exemplo, contribuem para o aumento absurdo da 

violência e exploração sexual, para além da violência doméstica – válvula de 

escape do sistema machista e patriarcal; na perda do trabalho e do vínculo 

com a comunidade, na quebra dos laços familiares, da terra de origem e seus 

lugares sagrados, na negação do direito à participação política nos espaços de 

decisão e no não reconhecimento da mulher como atingida, uma vez que o 

conceito de “atingidos” usado pelas empresas é um conceito patrimonialista, 

racista e patriarcal. 

Para as mulheres, neste momento histórico, os desafios aumentam. Estamos 

vivendo um retrocesso democrático, de retirada de direitos sociais 

historicamente conquistados através da luta, de avanço acelerado de projetos 

neoliberais e aprovação de leis conservadoras que precarizam o trabalho, não 

respeitam a laicidade do Estado, destroem o território e meio ambiente, e 

ameaçam a soberania nacional e dos povos. Frente a isso, não temos dúvidas 

de que novamente as mais prejudicadas serão as mulheres. 

Diante de tudo isto, nós, mulheres integrantes do Fórum Alternativo Mundial da 

Água – FAMA 2018 -, temos certeza de que precisamos nos unir nesta luta e 

fortalecer nossa participação na construção do FAMA em todos os cantos do 

mundo. Precisamos, de forma coletiva, estimular o protagonismo das mulheres, 

criando as condições para sua efetiva participação em todos os espaços de 

decisão política e do processo de organização e de luta, também em mais este 

front de luta pelo direito à água. 

Água e mulheres não são mercadorias! 

Água para vida, não para morte! 


