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CARTA-COMPROMISSO ELEIÇÕES 2020 
 

O projeto-ação Meu Voto Será Femin ista luta para potencializar lideranças feministas a atuarem nos 
espaços de poder, de modo cada vez mais qualificado, coletivo, solidário e conectado às demandas 
sociais das mulheres - especialmente das que sofrem violências ainda mais radicais, como as negras, 
pobres, periféricas, indígenas, LBTs - mas também de todas as pessoas que sofrem opressão.  
 
Enquanto projeto circular, que atua de maneira permanente na transformação da lógica de estruturação 
do poder no Brasil, historicamente concentrada nas mãos de poucos e homogêneos, o MVSF funciona 
como uma mandala: incidência política – pesquisa - apoio e fortalecimento das eleitas - fomento ao 
debate sobre a participação política feminina - impulsionamento de campanhas (candidatas e aliadas). O 
círculo gira a cada processo eleitoral, num momento-pulsão para viabilizar a chegada ao poder de forma 
multiplicada, em soma às que já exercem a luta nos espaços institucionais, e ativando as demais ações 
do projeto.  
 
Para o impulsionamento de feministas, damos visibilidade às candidatas, convocamos aliadas às 
campanhas e investimos na cultura do voto feminista, que efetive um projeto de democracia socialmente 
justo, dialógico e contrário a todas as formas de desigualdade e opressão. 
  
O MVSF é uma coletiva suprapartidária orientada à esquerda – explicitamente demarcada como 
feminista, pressuposto para qualquer construção de projeto de poder no executivo, legislativo ou 
judiciário. Para nós, a transformação só faz sentido social, político e histórico se conectada à agenda de 
enfrentamento ao racismo, ao machismo estrutural, às desigualdades e se estiver em constante luta 
pelas pautas históricas dos movimentos feministas progressistas.  

Uma das ferramentas desta estratégia é a composição de um mosaico de candidatas, formado por 
feministas que firmam os seguintes compromissos com a campanha eleitoral e futura gestão:  

1. DIALOGAR E SER SORORA como práticas políticas efetivas no decorrer do processo eleitoral, nas 
mandatas conquistadas e na relação dialógica e cotidiana com os movimentos sociais, sempre incluindo 
também as mulheres não organizadas. 
 
2. CRIAR, DAR SEGMENTO, DEFENDER as pautas feministas e de enfretamento ao racismo, LGBTIfobia, 
capacitismo, classismo, xenofobia, fisiologismo, perseguição das religiões de matriz africana, intolerância 
religiosa e qualquer ataque aos direitos fundamentais, reconhecendo e nomeando a dor que nos une 
(dororidade). 
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3. LUTAR, também fora do período eleitoral, junto ao partido, aos movimento sociais e nos poderes, pelo 
enfrentamento às manifestações de violência política contra as mulheres, pela garantia da participação 
delas na organização e distribuição dos Fundos Partidário e Eleitoral nos tempos de rádio e televisão, 
bem como no investimento adequado ao fomento de mulheres na política. Disseminar o entendimento de 
que a cota de 30% não pode ser apenas para cumprir um critério eleitoral e sim para impulsionar, de 
fato, as candidaturas de mulheres em toda a sua diversidade. 
 
4. INTEGRAR e construir com o Meu Voto Será Feminista projetos de engajamento político, pesquisa e 
qualificação de lideranças e eleitas, numa troca de ação conjunta.  
 
A partir disso, as mulheres que somam na Campanha Meu Voto Será Feminista e integram o mosaico 
pactuam com as seguintes pautas prioritárias, algumas inspiradas no documento produzido pela Frente 
Popular Feminista (Bancada Feministe): 
 
• Defender a paridade (qualificada) de mulheres na política; 

 

• Lutar pela descriminalização e legalização do aborto; 
 

• Defender legislações que lutem pelo fim da violência contra a mulher, bem como a implementação 
de políticas públicas de proteção, apoio e atenção às mulheres por meio da integralidade e 
humanização do atendimento em situação de violência; 
 

• Lutar contra a violência obstétrica e pela humanização do SUS; 
 

• Criar e impulsionar uma agenda antirracista que promova a reparação histórica às pessoas negras, 
a consciência social quanto a natureza estrutural do racismo e a criação de políticas públicas 
concretas de enfrentamento desta violência; 
 

• Lutar para a criação de estruturas e mecanismos que fomentem e garantam a participação 
igualitária das mulheres nos espaços de participação política, poder e decisão, considerando a 
interseção entre gênero, classe, raça/etnia; 
 

• Dedicar tempo para atuar no enfrentar à violência política contra as mulheres a partir de fomento 
ao debate, a criação de ouvidorias e construção de políticas públicas que inibam as diversas 
barreiras ao ingresso e à presença das mulheres nos espaços de poder; 
 

• Lutar pela revogação das reformas trabalhista da Previdência, devido ao já conhecido impacto 
direto na vida social, econômica e política das mulheres; 
 

• Lutar pela garantia dos direitos à identidade, de ir e vir, acesso à educação, saúde integral, 
empregabilidade e representatividade das pessoas LGBTs; 
 

• Defender a legalização das drogas, uma vez que a política de drogas proibicionista é a causa do 
alto crescimento do número de mulheres presas, a maioria delas por tráfico de drogas, bem como 
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é o discurso da guerra às drogas que serve de pano de fundo ao genocídio da população jovem, 
negra, trans, favelada e periférica; 

 
 

• Disputar a democratização da mídia por narrativas que representam a diversidade das mulheres, 
inclusive as cisgêneras e trans. 

Por uma cidade potente, inclusiva, acolhedora e pautada na justiça social, para uma vida digna a todas 
as mulheres, eu __________________________________________, candidata à vereadora 
ou prefeita firmo este termo de compromisso com a agenda do projeto Meu Voto Será Feminista, me 
coloco como parceira e autorizo a divulgação da minha candidatura na plataforma e nos meios de 
comunicação.  
  
____________/_____/________________ 
 
 
 
___________________________________________ 
Assinatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


