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No Dia Internacional da Mulher celebramos as mulheres do mundo - passadas,
presentes e futuras - reconhecemos as suas muitas contribuições e reflectimos sobre o
que mais devemos fazer para empoderar mais de metade da população mundial.
Lembramo-nos dos feitos extraordinários das mulheres ao longo da história e
aplaudimos as mulheres de hoje que lideram, inspiram e trabalham para melhorar as
suas comunidades, procuram soluções para conflitos, curam doenças e constroem
sociedades pacíficas e prósperas. Prometemos às meninas que oportunidades iguais de
sucesso não serão limitadas por questões de género.
As minhas filhas e netas mostram-me constantemente que o género não define o
potencial. E como Secretário de Estado, vi em primeira mão como os preconceitos
relativos ao género e a discriminação apenas atrasam os países. Os Estados Unidos
continuam empenhados em empoderar mulheres e meninas e em alcançar a igualdade de
género mundialmente. Fazemos isto porque nenhuma economia prosperará totalmente
se metade da sua população for impedida de participar. Nenhum governo satisfará as
necessidades do seu povo se não representar a todos plenamente. E nenhum grande
desafio que o mundo enfrenta actualmente será ultrapassado se não aproveitarmos todo
o potencial na sociedade.
Desde 2007, o Departamento de Estado tem distinguido líderes extraordinárias de todo
o mundo com o nosso prémio anual International Women of Courage Award. Através
deste prémio reconhecemos mulheres que contribuíram para a paz, a prosperidade e o
progresso mundiais - muitas vezes perante uma adversidade incrível. Estou ansioso por
distinguir as premiadas deste ano a 29 de Março.
Desde direitos humanos a segurança humana, as mulheres fizeram do nosso mundo um
lugar melhor. Ao honrarmos a sua coragem este mês, renovamos o nosso compromisso
com mulheres e meninas do mundo inteiro, com documentos internacionais históricos
como a Declaração e Plataforma de Acção de Pequim e com a importância fundamental
da igualdade de género nos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.
Em Dezembro último, visitei uma organização em Atenas chamada Melissa Network
em que voluntárias ajudam mulheres migrantes e refugiadas a integrarem-se na
sociedade grega ou ajudam-nas a ir para outro país. Passei algum tempo com estas
voluntárias - todas elas mulheres - preparando mantimentos para mulheres refugiadas e
migrantes. Estão na linha da frente da crise migratória e de refugiados europeia,
ajudando outras mulheres a encontrarem um local melhor e um futuro melhor. Isso é
algo que todos nós podemos, devíamos e devemos fazer e não há melhor dia do que o
Dia Internacional da Mulher para nos voltarmos a empenhar nesta causa.

