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Meninas e Meninos têm os mesmos direitos, mas enfrentam diferentes realidades para
acessá-las. Em todo o mundo, as meninas enfrentam inúmeras barreiras para terem direito à
sobrevivência  e  ao  desenvolvimento,  simplesmente  por  serem meninas.  Nas  regiões  mais
pobres elas estão entre as pessoas mais desfavorecidas do planeta. Isso é o que nos revelam
estudos da ONU que há vários anos investigam a situação de meninas em todo mundo.

As meninas são discriminadas na sua educação em relação aos meninos.  Ainda é
delas a responsabilidade de assumir obrigações da casa; também são elas que ficam mais
vulneráveis a situações de violência, tais como abusos e estupros. Meninas acabam sendo as
maiores vítimas da pobreza, o que no futuro as encaminha para a falta de oportunidades e ao
desemprego. Somente no que diz respeito à educação, são 39 milhões de meninas na faixa
etária entre 11 e 15 anos fora da escola.

Quando chegam à adolescência, perdem o controle de seus destinos, que geralmente
as conduzem a uma gravidez precoce, casamentos forçados e subempregos. Hoje, no Brasil,
502 mil meninas entre 10 e 19 anos são trabalhadoras domésticas, segundo dados do IBGE.

Precisamos lutar para garantir  os direitos das meninas e influenciar  os governos a
implementar políticas e serviços que apoiem e protejam as meninas, pois a menina que recebe
cuidados hoje será a mulher desenvolvida e equilibrada do amanhã.

A ONU escolheu o 11 de outubro paras celebrar o Dia Internacional da Menina, então
gostaríamos também de assinalar essa data como dia de reflexão e luta em prol em de todas
as  meninas,  reforçando  o  combate  à  discriminação  do  gênero  e  fortalecendo  a  luta  pela
garantia de direitos das mesmas.
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