
Prezados David Cameron e Melinda Gates, 

As organizações abaixo vêm manifestar seu apoio ao governo do Reino Unido e à Fundação 
Bill e Melinda Gates no lançamento desta iniciativa global de planejamento familiar, que 
contribuirá enormemente para melhorar a qualidade de vida de homens, mulheres e 
crianças.  A iniciativa ajudará na elaboração do Programa de Ação da Conferência 
Internacional sobre População e Desenvolvimento (PA da CIPD).  Aplaudimos o seu 
trabalho, que destaca a crise do apoio internacional ao planejamento familiar como parte 
de uma abordagem total de todos os direitos à saúde sexual e reprodutiva.  Acreditamos 
que outros parceiros devem apoiar e contribuir para a Cúpula de Planejamento Familiar de 
Londres (London Family Planning Summit) a fim de garantir que o PA da CIPD seja 
implementado em sua totalidade.  Mais especificamente, reconhecemos que esta 
iniciativa pode fortalecer sistemas de saúde, expandir a utilização de contraceptivos e 
estimular a demanda.  Ao atingir mais 120 milhões de mulheres e meninas até 2020, o 
trabalho chegará a algumas das pessoas mais pobres do mundo, permitindo-lhes exercer 
seus direitos, reduzindo desigualdades sociais, financeiras e entre gêneros e contribuindo 
para o desenvolvimento sustentável.  Esperamos que isso inspire novos trabalhos que 
beneficiarão mulheres e meninas no mundo inteiro.   

Através de um processo consultivo global, incluindo uma pesquisa on-line, este termo de 
apoio reflete as opiniões de mais de 220 entrevistados de 53 países.  
 
Liderança e propriedade em cada país 

Atender às necessidades globais não atendidas de planejamento familiar requer ação de 
vários agentes. Apoiamos a grande ênfase desta iniciativa de promover os compromissos 
com as políticas assumidas pelos governos de vários países.  Reconhecer a necessidade de 
aumento significativo do suporte e investimento em planejamento familiar requer 
programas integrados para garantir o máximo de benefício e eficiência para a saúde de 
mulheres e meninas.  Apoiamos esforços para criar e promover o planejamento no país, 
implementação, monitoramento e sistemas de avaliação, observando sempre os direitos 
humanos.  Isto exigirá participação ativa dos beneficiários e apoio para desenvolver a 
capacidade de governos locais, da sociedade civil e do setor privado para abordar as 
necessidades não atendidas.  Em alguns países, houve progresso em reduzir as 
necessidades não atendidas.  Estamos comprometidos com o compartilhamento de 
experiências e modelos bem-sucedidos em nível sul-sul.   

Como prestadores de serviços, representantes e monitores, estamos comprometidos em 
parcerias com o governo e com o setor privado para criar a capacidade necessária, 
conforme reconhecido no esquema de responsabilidade da iniciativa Every Woman Every 
Child Country. 
  
Aumentar a demanda e capacitar mulheres 

Apoiamos a Cúpula de Planejamento Familiar de Londres por seu compromisso em 
trabalhar junto a populações pobres e vulneráveis para aumentar a conscientização 
individual, reduzir barreiras socioculturais e tornar o planejamento familiar aceitável nas 
comunidades, incluindo educação total sobre a sexualidade. Mais especificamente, 
aplaudimos a ênfase da iniciativa em capacitar mulheres e meninas e em obter resultados 
através do fornecimento de mais serviços.  Sugerimos a vocês que mantenham o foco em 
levar informações e serviços a indivíduos que, historicamente, têm dificuldade de acesso 
ao planejamento familiar, especialmente pessoas pobres, deficientes, populações rurais, 
indígenas, deslocadas ou que sofreram crises.  Da mesma forma, incentivamos vocês a 
criar vínculos com outros programas, incluindo iniciativas de desenvolvimento econômico, 
educação (especialmente para meninas), proteção ambiental, HIV/AIDS, saúde materno-
infantil, segurança e programas para jovens.   
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Nós assumimos o compromisso de trabalhar com comunidades e de procurar mulheres e 
meninas pobres e vulneráveis usando informações baseadas em evidências para que elas 
possam fazer escolhas bem fundamentadas sobre sua fertilidade é métodos 
contraceptivos.   
 
Segurança contraceptiva 

Reconhecemos a necessidade de ação urgente para aumentar o acesso de homens e 
mulheres a uma ampla linha de contraceptivos, pois isto é essencial para uma escolha livre 
e bem informada, e para promover o planejamento familiar.  Isso exigirá esforços intensos 
e prolongados para promover a vontade política, elaborar previsões e orçamentos 
melhores, reforçar cadeias de suprimentos, apoiar os recursos humanos e o 
desenvolvimento de capacidades (incluindo compartilhamento de tarefas) para reduzir 
preços e introduzir novas tecnologias contraceptivas, em especial métodos controlados 
pelo usuário que possua mi várias funções (p.ex. evitar gravidezes indesejadas e infecções 
sexualmente transmitidas).  Apoiamos a iniciativa de promover a participação de 
fabricantes de contraceptivos (potenciais ou já em atividade), a OMS e autoridades 
regulatórias para aumentar a linha de suprimentos e fornecedores existentes.  Garantir a 
segurança contraceptiva diante da tendência de descentralização dos sistemas de saúde 
requer adaptação de sistemas logísticos. Incentivamos a iniciativa de aprender a partir de 
programas de saúde bem-sucedidos, tanto públicos como privados, incluindo iniciativas da 
sociedade civil e incentivo a parcerias público-privadas.   

Nosso compromisso é promover a conscientização da importância da segurança de 
commodities e apoiar iniciativas que a promovam entre agora e 2020.   
 
Provisão de serviços para todos, incluindo os mais jovens  

A melhor maneira de promover o planejamento familiar é oferecendo uma ampla linha de 
serviços, incluindo serviços de saúde sexual e reprodutiva.  Apoiamos os esforços desta 
iniciativa de reduzir barreiras legais, culturais e de políticas que possam restringir o 
acesso a informações ou serviços, incluindo o acesso de indivíduos jovens,  como questões 
relacionadas a consentimento dos pais ou cônjuges e negar serviços a pessoas solteiras.  
Esta iniciativa deve expandir os mecanismos de fornecimento de serviços, incluindo 
trabalhos baseados em clínicas comunitárias ou móveis, delegação de tarefas e 
envolvimento do setor privado e da sociedade civil para reforçar os serviços fornecidos 
pelo setor público.  São necessários mais esforços para melhorar a qualidade do 
tratamento, especialmente para reduzir o estigma e garantir a confidencialidade dos 
clientes.  Os preços dos serviços e artigos não devem constituir obstáculo ao acesso de 
pessoas mais pobres.  Sempre que necessário, eles devem ser incorporados a programas de 
seguro-saúde dos países envolvidos.   

Nosso compromisso é trabalhar para implementar um ambiente de políticas que promovam 
a capacidade e fornecer serviços de alta qualidade, especialmente a populações pobres ou 
vulneráveis.   
 
 
Mecanismos de financiamento 

Nós apoiamos um tipo de financiamento reforçado e sustentável, capaz de expandir o 
acesso a informações, serviços e suprimentos de planejamento familiar. Apoiamos 
mecanismos de financiamento que promovem e melhoram planos e programas nacionais de 
financiamento.  Este tipo de financiamento deve ser flexível o bastante para alcançar os 
setores público, privado e filantrópico de acordo com a capacidade de cada um de 
produzir resultados rápidos e de maneira custo-eficiente.  Apoiamos suas iniciativas de 
garantir que os governos assmam compromissos e dediquem cada vez mais recursos para o 
planejamento familiar.  Isto é ainda mais importante em países de renda média, onde 
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pode haver mais capacidade técnica e recursos para atender populações difíceis de 
alcançar.  Também existe grande necessidade de reforçar a capacidade da sociedade civil 
de cobrar resultados dos governos.   

Sempre que possível, nos uniremos para ajudar a mobilizar novos compromissos 
financeiros.   
 
Promoção global  

Esta iniciativa está revitalizando a comunidade internacional de saúde e direitos sexuais e 
reprodutivos.  O ICPD está prestes a completar 20 anos, e o prazo final das Metas de 
Desenvolvimento do Milênio também está se aproximando. Queremos que os participantes 
apoiem esforços globais e regionais para promover o suporte internacional para direitos e 
saúde reprodutivas, incluindo planejamento familiar, como partes essenciais para o 
desenvolvimento sustentável e componente essencial de futuras metas de 
desenvolvimento.  Também lembramos ao governo do Reino Unido, que será o principal 
parceiro da Cúpula, de trabalho junto a governos para garantir que as metas, 
compromissos e planos da Cúpula continuem sendo prioridades na agenda de 
desenvolvimento quando o país assumir a liderança do G8 em 2013.   

Atenciosamente, 

Esta carta foi escrita após consulta com o Comitê Administrativo Internacional, com 
representantes das seguintes entidades: The International Planned Parenthood Federation, 
The Reproductive Health Supplies Coalition, Associação de Planejamento Familar da Índia, 
Bem-Estar Familiar no Brasil, Fundação ONU, Grupo de Ação em Planejamento Familiar da 
Nigéria, Association Malienne pour la Protection et la Promotion de la Famille, Marie 
Stopes Ethiopia, Rahnuma, Associação de Planejamento Familar do Paquistão, Marie 
Stopes Ghana, Centro de Investigación, Educación y Countdown 2015 Europe. 
 


