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2000 razões para marchar contra a pobreza e a violência 

sexista! O chamado para a campanha no ano 2000 teve 

um grande alcance e deu lugar à construção da MMM como 

um movimento internacional. A ação mobilizou milhares de 

grupos de mulheres em mais de 150 países e territórios, em 

atividades de educação popular e manifestações públicas 

pelos direitos das mulheres.

NOSSA TRAjETÓRIA

As mobilizações culminaram no dia 17 de 

outubro, Dia da Luta Pela Erradicação da 

Pobreza, com marchas simultâneas em 40 

países e manifestações em frente à sede 

do Banco Mundial e do Fundo Monetário 

Internacional, em Washington (EUA). Nesta 

ocasião foram entregues 5 milhões de 

assinaturas de mulheres em todo o mundo 

em apoio às suas reivindicações.

1998: O Primeiro 
Encontro Internacional, 
em Montreal, Quebec, 

definiu a plataforma de 
reivindicações e ação 
para o ano 2000, pela 

erradicação da pobreza 
e da violência. Neste 

mesmo ano e no seguinte, 
ocorreram manifestações 

contra o livre comércio 
e os acordos do Banco 
Mundial, nos Estados 
Unidos e em outras  
partes do mundo.

Janeiro de 2001: Participação 
na primeira edição do Fórum 

Social Mundial, em Porto Alegre, 
Brasil. A MMM foi um sujeito 

ativo na construção do processo 
dos fóruns, que tiveram um 

papel importante para estreitar 
as alianças entre movimentos 
sociais e fortalecer uma ação 

conectada entre o feminismo e a 
luta antiglobalização. Entre elas 
se destacam a campanha contra 
a ALCA e a luta contra a OMC. O 

processo dos fóruns, que pouco a 
pouco se mundializou, serviu para 
ampliar a internacionalização da 

luta dos povos do mundo.
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Mulheres em movimento mudam o mundo! Para a Ação 

de 2005 preparamos a Carta Mundial das Mulheres à 

Humanidade. A Carta apresenta o mundo que queremos 

construir, baseado nos valores de liberdade, igualdade, 

solidariedade, justiça e paz. Em 8 de março de 2005, 

durante uma marcha da qual participaram 30 mil mulheres 

de todo o Brasil, em São Paulo, a Carta iniciou sua viagem 

em torno do mundo. Até 17 de outubro, atravessou 53 paí-

ses e territórios. Em cada país, as Coordenações Nacionais 

da Marcha costuraram suas lutas e propostas em retalhos 

de tecido, que forrmaram a Colcha da Solidariedade.

A primeira experiência de ação global, hoje 

chamada 24h de Solidariedade Feminista (porque 

acontece entre as 12h e 13h de cada país, seguindo 

o fuso horário), foi o encerramento da ação. 

Enquanto as mulheres de Uagadugu, em Burkina 

Faso, costuravam a Colcha da Solidariedade, 

as militantes de outras tantas partes do mundo 

organizaram ações simbólicas nas ruas.

2007: Organização de Nyéléni, o 
Fórum de Soberania Alimentar em 

Selingue, Mali, junto com a Via 
Campesina, Amigos da Terra e outros 
movimentos. A soberania alimentar 

é central para nosso feminismo 
e se torna concreta por meio da 

agroecologia, a economia solidária, a 
luta pelos comuns e o direito à terra.

2008: Jornada de 
Mobilização e Ação 
Global, organizada 
pelos movimentos 

sociais conectados no 
Fórum Social Mundial. 
A mobilização marcou 
a oposição ao Fórum 

de Davos, Suíça, 
onde se reúnem os 
representantes da 

globalização neoliberal.
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Seguiremos em marcha até que todas sejamos livres! 

Em 2010, a ação se estruturou em quatro eixos de 

luta: trabalho e autonomia econômica das mulheres, 

violência, bens comuns e serviços públicos e paz e 

desmilitarização. Mas de cem mil mulheres de 75 

países participaram de ações nacionais, regionais 

e internacionais. O eixo de paz e desmilitarização 

marcou as ações regionais na Turquia, Filipinas e 

Colômbia, assim como o encerramento da ação, na 

República Democrática do Congo.

2012: O chamado das 24h de Solida-
riedade Feminista dizia “Ser mulher 
é viver em uma guerra constante” e 
convidava a dar visibilidade às lutas 
das mulheres em seus territórios. No 

Brasil, a campanha #SomosTodasApodi 
denunciou as ações do agronegócio 
e mostrou alternativas criadas pelas 
mulheres do campo. No México, as 
mulheres se manifestaram contra a 

perseguição aos e às imigrantes.

2013: O desabamento do edifício 
de oficinas de produção têxtil 

Rana Plaza, em Bangladesh, em 
24 de abril, assassinou quase mil 
pessoas e deixou muitas outras 

feridas. A maior parte delas eram 
mulheres, pois são as que têm os 

trabalhos mais precários e são mais 
exploradas no capitalismo racista 

e patriarcal. Desde 2015 a Marcha 
Internacional das Mulheres marca 

esta data como o dia de ação global 
em solidariedade feminista contra o 

poder das transnacionais.
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Em 2015, a Ação Internacional da Marcha 

Mundial das Mulheres fortaleceu a resistência 

e apresentou alternativas nos territórios, 

baseadas em três eixos: trabalho, corpo e 

território das mulheres. Na Europa, as mulheres 

organizaram uma caravana feminista que 

percorreu o continente. Nas Américas, uma 

ação plurinacional na Argentina para denunciar 

o agronegócio e a mineração, além de um 

encontro na fronteira do Brasil e do Uruguai, 

em defesa da legalização do aborto. Na África, 

mulheres de 14 países do continente se 

reuniram em Nairóbi para o encerramento da 

4ª Ação Internacional.

2017: O Encontro Continental 
pela Democracia e Contra o 

Neoliberalismo foi realizado em 
Montevideo, Uruguai, organizado 

pela Jornada Continental. 
Em 2019, o Encontro Anti-

imperialista de Havana, Cuba, 
atualizou a unidade e os 

caminhos dos movimentos na 
agenda anticapitalista.

5a AÇÃO INTERNACIONAL
Em 2020, a Marcha Mundial das 
Mulheres realiza sua 5ª Ação Interna-
cional, com o lema “Resistimos para 
viver, marchamos para transformar”. 
Com esta Ação, seguimos avançando 
na construção de um movimento per-
manente de luta feminista, anticapi-
talista e antiracista. A 5ª Ação resiste 
à ofensiva do capital contra a vida, ao 
ascenso do conservadorismo e do au- 
toritarismo em diferentes partes do 
mundo. Marchamos com nossas pro-
postas e ações concretas, por uma soci- 
edade baseada na igualdade, na justiça, 
na liberdade, na paz e na solidariedade.

2000 2005 2010 2015

2020

RESISTIMOS PARA VIVeR,
MARCHAMOS PARA TRANSFORMAR!

Quebéc, 2000.

Uagadugu, 2005

República Democrática do Congo, 2010.
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CALENDáRIO
DAS MUlhERES

Em 2020

2020 é o ano em que celebramos o 20º aniversário de nossa trajetória como movimento 
internacional. A 5ª Ação Internacional da Marcha Mundial das Mulheres é um chamado a 
enfrentar, a partir da luta das mulheres, o avanço das forças de extrema-direita que articulam o 
conservadorismo e o neoliberalismo e atacam a vida e a democracia. Convidamos as feministas 
de todo o mundo a participar desta jornada, do 8 de março ao 17 de outubro de 2020.
Resistimos para viver, marchamos para transformar!

Como surgiu
a Marcha Mundial das Mulheres

A Marcha Mundial das Mulheres é um movimento feminista internacional, presente em mais 
de 60 países e territórios e com grupos de contato em mais 90 países. A inspiração para a 
criação da Marcha surgiu em uma manifestação no Quebec, Canadá, em 1995, quando 850 
mulheres marcharam 200 km reivindicando “pão e rosas”. As mulheres compreenderam 
que era necessário construir uma resistência mundial para confrontar o empobrecimento, a 
violência e a exploração impostas pelo capitalismo patriarcal e racista.

Desde sua origem, a Marcha Mundial das Mulheres desenvolveu um método para definir 
consensos e uma forma de ação que permitam a construção permanente da relação entre 
o local, o nacional e o internacional. A realização de ações internacionais a cada cinco anos 
marca processos de síntese política da plataforma da Marcha e conecta nossos processos 
organizativos e nossas lutas a nível local com a força mundial do feminismo em movimento.

www.marchemondiale.org  |  info @ marchemondiale.org
#MarchaEmAção2020
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8 DE MARÇO
LANÇAMENTO DA 5a AÇÃO
O Dia Internacional da Luta das Mulheres marca o início de nossa Ação 
Internacional. Em cada país e território em que estamos organizadas, mar-
caremos a presença da MMM e vamos lançar a Ação 2020 em mobilizações 
nas ruas e nas redes. Este 8 de março marca 20 anos desde que a Marcha 
iniciou a construção de um movimento feminista internacional contra a pobreza 
e a violência.

30 DE MARÇO
DIA DA TERRA PALESTINA

Nos unimos às mulheres palestinas, curdas, da Cachemira, saarauís, bascas 
e catalãs, assim como a tantas outras mulheres do mundo que lutam para 
existir em seus territórios. Em todos esses lugares está a Marcha Mundial  
das Mulheres, em defesa do direito à autodeterminação, contra a mili-
tarização e a guerra. O dia 30 de março faz parte de nosso calendário inter-
nacional como o dia de dar visibilidade à luta pela autodeterminação dos povos.

24 DE ABRIL
24 HORAS DE SOLIDARIEDADE FEMINISTA 
CONTRA O PODER DAS TRANSNACIONAIS
O foco das 24 Horas de Solidariedade Feminista é a luta contra as empresas 
transnacionais. A data marca o dia em que o edifício Rana Plaza desmoronou, 
em 2013. Vamos denunciar o avanço do poder corporativo, que precariza a vida, 
aprofunda desigualdades e destrói a natureza enquanto tenta se apropriar da 
agenda das lutas feministas e esvaziar seu sentido. Entre as 12h e 13h em cada país, 
a Marcha vai expressar sua solidariedade concreta às mulheres trabalhadoras, ao 
redor do mundo, conectando atividades de educação popular e ações de denúncia.

25 A 31 DE MAIO
SEMANA INTERNACIONAL DE LUTA ANTI-IMPERIALISTA

Convocada pela Assembleia Internacional dos Povos e várias organizações 
de todo o mundo, a Jornada Anti-imperialista será um momento chave para 
fazer frente ao crescimento da extrema-direita. Nós, mulheres, somos parte da 
resistência contra o imperialismo em todas as suas formas, em nossos países, 
territórios e corpos. Na Jornada Anti-imperialista vamos reforçar nossa aposta 
na construção de alianças com os movimentos sociais desde a auto organização 
das mulheres. Em cada país, vamos construir ações conjuntas e/ou realizar 
atividades próprias da Marcha das Mulheres.

17 DE OUTUBRO
ENCERRAMENTO INTERNACIONAL DA AÇÃO
O encerramento da 5ª Ação será uma atividade internacional, da qual vão participar 
representantes da Marcha Mundial das Mulheres de todo o mundo, na fronteira entre 
Guatemala, Honduras e El Salvador, nas Américas. As fronteiras e os muros materializam 
muitas das ameaças contra as quais lutamos: o imperialismo, o ódio aos e às imigrantes, 
as corporações multinacionais, a exploração dos bens comuns, a expulsão de povos de 
suas terras, a privatização, os conflitos militares etc. Nós, em contraposição, afirmamos 
o princípio da solidariedade internacionalista entre os povos e as mulheres.
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