
                  Sobre o movimento ElesPorElas 
                  (HeForShe)

ElesPorElas (HeForShe) é um movimento de solidariedade, desenvolvido 

pela ONU Mulheres para envolver homens e meninos como defensores e 

agentes de mudança pela igualdade de gênero e pelos direitos humanos 

das mulheres. Eles são encorajados a agir contra as desigualdades 

enfrentadas por mulheres e meninas. 

                  Objetivos de ElesPorElas (HeForShe)
O objetivo geral de ElesporElas é promover a reflexão e a ação sobre a 

responsabilidade que homens e meninos têm para a eliminação de todas 

as formas de discriminação contra as mulheres e da violência contra 

mulheres e meninas.

                  Quem participa
Lideranças governamentais e políticos, organizações masculinas e 

outras organizações da sociedade civil, universidades e escolas, homens 

e meninos em geral, para criar e promover eventos e campanhas em 

apoio ao movimento ElesPorElas.

Esses parceiros podem ser indivíduos ou grupos, mobilizados em fazer do 

Brasil um dos campeões de apoio ao movimento ElesPorElas, por meio 

da adesão de homens e meninos pelo website www.heforshe.org e ações 

transformadoras nas cidades, nas empresas, nas universidades, nos 

governos, nas organizações e grupos em geral. 

Realização:

Apoio: 

www.heforshe.org | www.onumulheres.org.br

facebook.com/onumulheresbrasil
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                  Por que se envolver?
Homens e meninos precisam se tornar parte do movimento global 

para promover os direitos das mulheres, tanto como defensores quanto 

como partes interessadas que precisam mudar para que a igualdade de 

gênero possa ser uma realidade para todos. Não se trata de mulheres ou 

homens, trata-se da elaboração de uma visão compartilhada de avanço 

humano para todos – a criação de um movimento de solidariedade entre 

mulheres e homens para o alcance da igualdade de gênero.

                  Apoio dos governos e do poder público
Líderes públicos – entre eles, prefeitos, governadores, deputados, 

vereadores, secretários e presidentes de instituições – são convidados a 

se tornarem defensores do movimento ElesPorElas (HeForShe). Devem 

apoiar publicamente o movimento e articular o engajamento de 

outros homens, facilitando o lançamento oficial do movimento no seu 

município ou estado e reforçando o apoio à igualdade de gênero.

Como parte de seu compromisso, esses defensores devem demonstrar 

sua liderança na coleta e monitoramento de estatísticas locais sobre a 

igualdade de gênero, utilizando-as com o objetivo de promover mudanças 

políticas fundamentais e remover barreiras para a igualdade de gênero.

                  Ações para os governos

1 Organizar um lançamento local ou estadual significativo para o 

movimento ElesPorElas (HeForShe) e realizar o discurso principal para 

inspirar os homens da sua região para fazerem parte dessa iniciativa, 

ficando ao lado das mulheres nas mudanças.

2 Assumir compromissos quanto ao número de homens e meninos em seu 

município e estado que irão aderir ao movimento e se unir às mulheres. 

3 Explorar os obstáculos à igualdade de gênero em seu município e 

estado e incentivar os homens a encontrarem soluções inovadoras.

4 Apresentar programas de educação e conscientização em escolas, 

assim como em agências e departamentos do governo e, de forma 

mais ampla, por meio de campanhas públicas de mudança social.

5 Incentivar trabalhadores do setor público do gênero masculino a 

aderirem ao movimento, em particular nos setores em que alcançar 

a igualdade de gênero pode tradicionalmente ser um desafio difícil, 

como no setor militar.

6 Realizar ou incentivar a realização de encontros municipais e 

estaduais, conferências e eventos especiais destinados a aumentar a 

conscientização sobre a importância da participação dos homens na 

obtenção da igualdade de gênero, assim como sobre a importância 

do empoderamento das mulheres para o desenvolvimento 

econômico nacional.

7 Promover a campanha em meios de comunicação públicos e outros 

canais de comunicação on-line e off-line.

8 Incentivar o setor privado do país, assim como empresas estatais 

e paraestatais, a lançar iniciativas que reconheçam a ligação 

entre o crescimento econômico e a igualdade de gênero, em 

especial nas empresas do setor privado em áreas dominadas pelos 

homens, incentivando-as a assinar e implementar os Princípios de 

Empoderamento Econômico das Mulheres.

                  Liderança global pela mudança
A ONU Mulheres é a nova liderança global em prol de mulheres e meninas. 

A sua criação, em 2010, foi aplaudida no mundo todo e proporciona a 

oportunidade histórica de um rápido progresso para as mulheres e as 

sociedades. Para a ONU Mulheres, as mulheres e meninas ao redor do mundo 

têm o direito a uma vida livre de discriminação, violência e pobreza e a 

igualdade de gênero é um requisito central para se alcançar o desenvolvimento.

A igualdade de gênero não é apenas um problema das mulheres, é 

uma questão de direitos humanos que afeta a todos nós – mulheres e 

meninas, homens e meninos. Todos nós podemos nos beneficiar com a 

igualdade de gênero em nossas vidas diárias: socialmente, politicamente e 

economicamente. Quando as mulheres têm o poder, toda a humanidade é 

beneficiada. A igualdade de gênero liberta não só as mulheres, mas também 

os homens, de papéis sociais determinados pelos estereótipos de gênero.

Como as Nações Unidas estão mudando dos Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio para a Agenda de Desenvolvimento Sustentável Pós-2015, há 

uma oportunidade única para transformar o diálogo sobre os direitos das 

mulheres e acelerar os progressos para alcançar a igualdade de gênero. 

O movimento ElesPorElas (HeForShe) tem a oportunidade de acelerar o 

avanço em busca da igualdade de gênero, gerando:

1. SOLIDARIEDADE

2. ENVOLVIMENTO DOS HOMENS

3. ENVOLVIMENTO DOS JOVENS

Eu quero que os homens comecem essa luta  
para que suas filhas, irmãs e esposas possam se  

livrar do preconceito, mas também para que seus 
filhos tenham permissão para serem vulneráveis e  
humanos e, fazendo isso, sejam uma versão mais 

completa de si mesmos.

Emma Watson,  
Embaixadora Global da Boa Vontade da ONU Mulheres

‘‘
‘‘

Precisamos de homens e meninos que trabalhem com a gente. 
ElesPorElas (HeForShe) é um movimento global de solidariedade 
para acabar, até 2030, com a desigualdade de gênero. O objetivo 

é envolver homens e meninos como defensores e agentes de 
mudança no esforço para alcançar a igualdade de gênero. Quando 

as mulheres têm o poder, toda a humanidade é beneficiada.

Phumzile Mlambo-Ngcuka,  
Diretora Executiva da ONU Mulheres

‘‘

‘‘

folder_ONU.indd   4-6 15/05/15   19:32


