Melhorar a vida de mulheres e meninas
em comunidades locais e através
do mundo.
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PREFÁCIO
Resoluções propondo conhecimento, advocacia e ação para promover os alvos Soroptimistas tem sido adotadas
por clubes desde a formação da Federação em 1928. A Federação Americana de Clubes Soroptimista (como a
Federação era então conhecida) adotou duas resoluções em sua primeira convenção em Washington, DC, em
1928. A Federação adotou mais três resoluções durante a convenção em Filadelfia em 1930.
As Resoluções foram numeradas de acordo com o ano e a sequencia em que elas foram adotadas. Por exemplo,
resolução número 2004:1 Estudio Parliamentário foi proposta em 2004, e foi o primeiro a ser adotada. Quando
se referir á uma resolução, você deve usar ambos, o número e o título.
Esse compêndio foi criado em conjunção com o projeto de 75o aniversário da Federação para estabelecer
arquivos no escritório central da Federação. A funcionária Lisa Mangiafico, Gerente de Arquivos/registros,
compilou em ordem cronológica todas as resoluções adotadas pela Federação. Elas então foram agrupadas em
categorias por tópico e revisadas pelo Comitê de Leis e Procedimentos de 1994‐95. O Comitê eliminou as
resoluções que foram realizadas, e aquelas que foram substituidas por uma resolução subsequente. Esse
compêndio representa aquelas resoluções que são consideradas atualmente em efeito até que forem
emendadas, reafirmadas ou rescindidas por clubes através de ação na convenção e da cédula de correio.
As Resoluções se tornam uma parte importante e integral de programas em nível da Federação. Elas ajudam
guiar o uso dos limitados recursos da Federação, e o foco de conhecimento, advocacia e ação naqueles assuntos
de maior importância em nossa Federação inteira. Para encorajar os clubes a terem uma maior participação
nesse processo, a Junta de Diretoras da Federação adotou Procedimentos Governantes para Resoluções (veja
página 3) e deu uma cópia gratuita desse livreto á todos os clubes. Ele é atualizado bienalmente.
As Resoluções da Federação não tem a intenção de duplicar as declarações de posição adotadas pela
Soroptimista Internacional e publicadas no “A Nossa Posição”. Os clubes que estiverem estudando a posição da
Soroptimista em um tópico devem estar cientes de quaisquers posições ou resoluções pertinentes em
existência.
Esperamos que você ache esse livreto interessante e que ele sirva de encorajamento para o seu clube propor
resoluções ou comentários sobre as resoluções existentes.
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PROCEDIMENTOS GOVERNANTES PARA RESOLUÇÕES DA FEDERAÇÃO
1. As resoluções deverão ser relacionadas com assuntos de grande importância, ser de amplo interesse e
ter um alcance internacional. Os tópicos deverão ser relevantes e significantes aos projetos e programas
Soroptimistas. Não haverá nenhuma resolução em assuntos políticos partidários, resoluções elogiando
pessoas vivas ou em memória de sócias falecidas. Resoluções com respeito as leis da Federação,
assuntos administrativos ou estruturais irão ser referidos á Junta de Diretoras da Federação para pronta
consideração e decisão.
2. As resoluções deverão ser consideradas em efeito até que sejam rescindidas, ou até que o seu propósito
seja considerado realizado pelo Comitê de Leis e Resoluções, e em acordo da Junta de Diretoras da
Federação.
3. Os clubes e regiões são encorajados a examinarem todas as resoluções e submeterem comentários e
recomendações ao Comitê de Leis e Resoluções. Além de receberem as novas propostas, o Comitê de
Leis e Resoluções deverá examinar todas as resoluções existentes que estejam em vigor por dez anos,
para verificarem a sua relevância aos programas Soroptimistas, prazos, mudança das oponiões e novas
informações. Por recomendação do Comitê de Leis e Resoluções, um aviso para reafirmar, emendar ou
rescindir tais resoluções deve ser incluído na convocação á convenção na qual uma ação será tomada.
As resoluções que estão em vigor por menos de dez anos poderão também ser examinadas e
recomendação pode ser feita para ação pelos clubes.
4. Quando esboçar uma proposta para resolução, a pessoa deverá estar ciente das outras resoluções
relacionadas que já existem e das declarações da Soroptimista Internacional alistadas na “A Nosssa
Posição”, para evitar a redundância. Inclua objetivos mensuráveis e limite de tempo. Perguntas a serem
respondidas quando estiver considerando tópicos incluem:
* Exatamente qual é o interesse, problema ou oportunidade implícita do tópico?
* Como o tópico se relaciona com os objetivos da Soroptimista?
* Especificamente o que é necessário para os clubes Soroptimistas fazerem no conhecimento,
advocacia ou ação?
* Como a realização da resolução irá beneficiar a sociedade ou a organização?
5. Resoluções de emergência que podem aparecer após a data do prazo final de submissão, poderão ser
introduzidas para consideração na convenção, de acordo com os Estatutos da Federação, Artigo XIII,
Seção 13.03.
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GERAL
2014:1 Viva o Seu Sonho: Prêmios de Educação e Habilitação para Mulheres
VISTO QUE, a missão da Soroptimista Internacional das América é melhorar a vida de mulheres e meninas através de
programas que levam a capacitação econômica e social, e
VISTO QUE, o Viva o Seu Sonho: Prêmios de Educação e Habilitação para Mulheres (antigamente conhecido como Prêmios de
Oportunidade para Mulheres) é o principal programa da SIA porque ele tem resultados comprovados em melhorar a vida de
mulheres e seus dependentes que foram confirmados por estudos independentes, e
VISTO QUE, o Viva o Seu Sonho: Prêmios de Educação e Habilitação para Mulheres é o centro dos esforços da SIA para
aumentar o nosso efeito coletivo e aumentar a conscientização pública de nossos trabalhos, e
VISTO QUE, aproximadamente 25 por cento dos clubes da SIA ainda não estão participando no programa, e
VISTO QUE, a SIA pode aumentar o seu efeito coletivo e reconhecimento somente através do apoio da federação, regiões e
clubes,

PORTANTO, FICA ASSIM RESOLVIDO que para podermos positivamente contribuir a missão da SIA, efeito e
reconhecimento, o aumento de participação no programa Viva o Seu Sonho: Prêmios de Educação e Habilitação
para Mulheres por todos os clubes, e o aumento do apoio existente, deverá ser estimulado e facilitado por
todos os meios disponíveis a nível de clubes, regiões e federação.
(Adoptada em 2014)

2010:3 Diversificação Étnica Da Sociedade Soroptimista
VISTO QUE, desde a fundação da Soroptimista em 1921, houve grandes mudanças em cultura étnica e
composição, especialmente na América do Norte;
VISTO QUE, as mulheres estão cada vez mais assumindo posições de lideranças em administração, negócios e
profissões;
VISTO QUE, a diversidade de ocupações, culturas e grupos étnicos promove perspectivas diferentes, aumenta
tolerância e entendimento através de uma elevação da conscientização de necessidades; e
VISTO QUE, a organização Soroptimista procura dar continuidade de seu serviço à sociedade como uma
representante e força poderosa ao avanço de direitos humanos e do status da mulher, portanto fica assim
RESOLVIDO, que clubes Soroptimistas em todos os países da Federação devem convidar à sociedade
representantes qualificadas de todos os segmentos étnicos da comunidade que elas servem; e
RESOLVIDO, que a Soroptimista Internacional das Américas apoia estes esforços através da inclusão de mulheres
etnicamente diversas em todos os materiais de relações públicas e sociedade.
(Adoptada em 1990, retificada 1996, reafirmado 2010)
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PROGRAMA
2010:1 Mulheres e Meninas Prostituidas
VISTO QUE, a prostituição é uma forma de violência contra mulheres; as mulheres e meninas prostituidas são
surradas e estupradas repetidamente com 68% delas preenchendo o critério para doença de stress pós‐
traumático; e
VISTO QUE, vender o corpo de 5 a 20 homens por dia não é uma carreira “escolhida”, e
VISTO QUE, estudos mostram que 89% das mulheres prostituidas deixariam imediatamente a prostituição se
elas pudessem, e
VISTO QUE, não existe nenhuma outra ocupação com índice de homicídio mais alto do que a prostituição; e
VISTO QUE, prostituição permite que o tráfico de mulheres e meninas prospere; e
VISTO QUE, a maioria das prostitutas estão sujeitas a outros que as controlam e o seus ganhos; e
VISTO QUE, muitos na sociedade continuam pensando que a prostituição como um crime sem vítimas; e
VISTO QUE, a violência contra mulheres e meninas não vai parar, nem a igualdade de gênero ser alcançada,
enquanto houver uma implicita aprovação para a compra e venda dos corpos de mulheres e meninas; e
VISTO QUE, o único país que criminalizou a compra do sexo e descriminalizou a venda do sexo (Suécia) é
também o único país que diminuiu o tráfico e prostituição; e
VISTO QUE, a legalização da prostituição com o objetivo de “reduzir o dano” é uma proteção insuficiente dos
direitos humanos básicos;
PORTANTO, FICA RESOLVIDO que os clubes Soroptimistas condenam a prostituição como uma violência contra
mulheres, e realizaram as seguintes atividades para acabar com a prostituição de mulheres e meninas e diminuir
o tráfico:
1. Apoiar leis e programas para ajudar vítimas de prostituição e não tratá‐las como criminais.
2. Advogar para leis que criminalizam a compra do sexo.
3. Estimular a educação (incluindo workshops informativos com ex‐prostitutas) para “clientes” do sexo.
4. Promover programas escolares que ensinem os jovens sobre relacionamentos íntimos saudáveis
5. Lutar contra os esforços para legalização da prostituição
6. Trabalhar para mudar as atitudes sobre a “profissão mais velha do mundo” para “opressão mais velha
do mundo”
7. Ter discussões abertas e francas sobre prostituição e o efeito que ela tem nas mulheres, meninas e
relacionamentos, com os homens e meninos que fazem parte de nossas vidas
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8. Combater os esforços para tratar prostituição como uma ocupação legítima
(Adoptada em 2010)

2010:2 Voto
VISTO QUE, a Soroptimista Internacional das Américas acredita na importância e poder de votação para realizar
mudanças e nacionais; e
VISTO QUE, cidadãos bem informados, exercendo seus direitos à voto é o alicerce da democracia; portanto fica
assim
RESOLVIDO, que todas as Soroptimistas exerçam o seu direito à voto e encorajem outros cidadãos na
comunidade a ficarem bem informados sobre os assuntos, fazerem seu registro e votarem.
(Adoptada em 1950, retificada 2000, reafirmado 2010)
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