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Avortement:  

le monde riposte avec 250 millions aux politiques de Trump 
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À l'ouverture de la conférence, jeudi matin, plusieurs pays européens avaient déjà annoncé des 

contributions totalisant plusieurs millions d'euros. 

Virginia Mayo, AP 

 
Agence France-Presse 

BRUXELLES 

 



 

Les représentants de près de 50 pays ont promis jeudi à Bruxelles de débloquer plus de 250 

millions (quelque 181 millions d'euros ou 190 millions de $US) en faveur des droits des 

femmes dans le monde, afin de compenser la politique anti-avortement du président 

américain Donald Trump. 

 

Le Canada, la Suède et la Finlande se sont engagés à hauteur de 20 millions $CAN. 

 

L'argent promis par le Canada ira à cinq organisations qui, selon un communiqué du ministère du 

Développement international et de la Francophonie, « offrent de l'information et des services 

essentiels en matière de santé sexuelle et reproductive qui favorisent l'égalité entre les sexes et le 

renforcement socio-économique des femmes et des filles dans les pays en développement ». Les 

fonds seront dépensés au cours de la prochaine année. 

 

La ministre Marie-Claude Bibeau a déclaré que « toutes les femmes ont le droit de choisir si elles 

veulent des enfants et combien, et à quel moment elles les auront ». 

 

« La décision de l'administration Trump est mauvaise » 

 

Des femmes originaires du Pakistan, de Colombie et du Mali ont expliqué les conséquences d'être 

privées d'accès aux soins de santé sexuelle et reproductive, alors que Donald Trump a décrété une 

interdiction d'allouer des fonds fédéraux aux ONG étrangères soutenant l'avortement. 

 

« Je pense que la décision de l'administration Trump est une mauvaise décision. Et je n'ai vu aucune 

preuve qui soutienne cette décision », a déclaré le vice-premier ministre belge et ministre de la 

Coopération au développement, Alexander De Croo, en ouvrant la conférence des donateurs « She 

Decides » (« Elle décide »). 

 

Annoncée sous la présidence du président républicain Ronald Reagan en 1984, la politique anti-

avortement remise en vigueur par Donald Trump prévoit que les fonds fédéraux d'aide 

internationale ne peuvent être alloués à des ONG étrangères qui pratiquent l'avortement ou militent 

pour rendre l'avortement légal. Le manque à gagner pour ces ONG est estimé à 845 millions $CAN 

(600 millions d'euros), selon les Pays-Bas. 

 

« Les représentants de plus de 45 gouvernements de tous les continents et plus de 400 participants 

issus de parlements et de la société civile ont exprimé leur soutien aux droits des femmes. Ils ont 

levé 181 millions d'euros pour l'Initiative globale de levée de fonds "She Decides" », a indiqué le 

ministère belge des Affaires étrangères à l'issue de la réunion. 

 

Des pays ont annoncé des apports de plusieurs millions d'euros (21 pour la Suède, 10 pour la 

Belgique, le Danemark ou encore les Pays-Bas), tandis que d'autres, dont la France et le Royaume-

Uni, ont demandé un délai supplémentaire, tout en réitérant leur engagement en faveur des droits 

des femmes. 

 

Des donateurs privés comme la Fondation Bill & Melinda Gates ont fourni des dizaines de millions 

de dollars supplémentaires. Le président de la conférence, le vice-premier ministre belge Alexander 

De Groo, a annoncé qu'un bienfaiteur anonyme a contribué à lui seul 50 millions $ US. 

 



 

« Un formidable événement » 

 

Organisée conjointement par la Belgique, la Suède, les Pays-Bas et le Danemark, cette conférence 

est un « formidable événement », mais il ne doit pas être « isolé », a estimé la ministre néerlandaise 

à la Coopération, Lilianne Ploumen. 

 

« Nous continuerons (à soutenir) "She Decides" dans les années à venir », a-t-elle promis. 

 

« Nous sommes sur une voie positive dans le monde, mais, malgré cela, toutes les deux minutes, 

une femme ou une fille meurt en raison d'une grossesse », a souligné son homologue suédoise, 

Isabella Lövin. 

 

« Deux millions de filles accouchent avant l'âge de 15 ans. 62 millions de filles ne vont pas à 

l'école, beaucoup d'entre elles parce qu'elles sont déjà mères ou mariées (...). Ces femmes et ces 

filles n'ont pas besoin de moins de soutien. Elles ont besoin de plus de soutien », a-t-elle ajouté. 

 

Au lendemain de l'investiture de Donald Trump, des millions de femmes aux États-Unis et dans le 

monde avaient défilé pour dénoncer le programme sur lequel le milliardaire avait été élu et défendre 

notamment le droit à l'avortement ou les droits civiques. 

 

- Avec The Associated Press 

 
http://www.lapresse.ca/international/europe/201703/02/01-5074804-avortement-le-monde-riposte-

avec-250-millions-aux-politiques-de-trump.php 

 

 

 

QUESTÃO 1: Anuncia-se no início do artigo que: 

A) Organizações de diferentes países se comprometeram a ajudar financeiramente programas que 

defendam os direitos da mulher. 

B) As medidas do governo Trump favoráveis ao aborto receberão um aporte financeiro de 250 milhões, 

montante arrecadado em diversas partes do globo. 

C) O jornal Le Monde propõe a seus leitores uma campanha de arrecadação de fundos para ajudar no 

combate à prática do aborto clandestino. 

D) 250 milhões de dólares serão destinados aos políticos que, a despeito de seu apoio a Trump, defendem 

abertamente o direito ao aborto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUESTÃO 2: Segundo o texto: 

A)  Marie-Claude Bibeau, ministra do Desenvolvimento Internacional e da Francofonia do governo 

canadense, criará cinco organizações que auxiliarão no combate à discriminação contra as mulheres nos 

países em desenvolvimento. Essas organizações, de acordo com a ministra, receberão apoio financeiro do 

governo a partir do ano que vem. 

B) O governo canadense oferece informação e serviços essenciais em matéria de saúde sexual e 

reprodutiva que favorecem a igualdade entre os sexos não apenas às mulheres canadenses, mas a todas 

que necessitem de amparo econômico (sobretudo as dos países em desenvolvimento). 

C) Para a ministra Marie-Claude Bibeau, ter ou não filhos é um direito de todas as mulheres. 

D)  As cinco organizações que comunicaram ao Ministério do Desenvolvimento Internacional e da 

Francofonia seu interesse em oferecer a mulheres dos países em desenvolvimento informações e serviços 

essenciais em matéria de saúde sexual e reprodutiva serão as primeiras a receber ajuda financeira do 

governo. 

 

QUESTÃO 3:  De acordo com o texto, qual das alternativas abaixo está correta? 

A)  A conferência que reuniu mais de 50 países aconteceu na terça-feira, dia 1° de março, na Bélgica e foi 

transmitida ao vivo por vários canais de televisão europeus e em canais jornalísticos na internet. 

B) A ministra francesa Marie-Claude Bibeau abriu a conferência afirmando que as decisões 

administrativas de Donald Trump são más.  

C) A conferência de Bruxelas foi marcada pelo anúncio, feito logo na abertura do evento, de que muitos 

países europeus contribuíram financeiramente com a organização “She Decides”. 

 D) A ministra suíça Isabella Lövin tem um ponto de vista totalmente positivo em relação aos rumos 

tomados pelas organizações que apoiam as mulheres, uma vez que, no seu país, os direitos das meninas 

que optam pelo casamento ou pela maternidade estão resguardados. 

 

QUESTÃO 4: Sobre as mais recentes decisões da administração Trump relativas aos direitos da mulher, 

o autor do artigo afirma que: 

A) Essas medidas, por seu caráter xenófobo e racista, devem agravar as relações dos Estados Unidos com 

os países latino-americanos.   

B) Essas medidas haviam sido adotadas por governos anteriores e estavam em vigor nos Estados Unidos 

desde 1984. 

C) Segundo as novas medidas, somente o governo norte-americano pode ajudar organizações não 

governamentais no combate à prática do aborto clandestino. 

D) Segundo os representantes holandeses que participaram da conferência realizada pela “She Decides”, 

as organizações não governamentais que defendem a prática legal do aborto deixariam de receber, com as 

novas medidas tomadas pelo governo Trump, aproximadamente 600 milhões de euros. 

  



QUESTÃO 5: Dentre os resultados alcançados pela conferência, destaca-se: 

A) O fato de que a significativa soma arrecadada é oriunda não apenas de doações governamentais, mas 

também privadas.  

B) O fato de que 21 milhões de euros serão destinados aos programas de apoio às mulheres na Suécia. 

C) A contribuição de 50 milhões de dólares, feita por um doador anônimo, aos programas pró-aborto 

desenvolvidos pelo governo belga. 

D) A imediata ajuda financeira dos governos da França e do Reino Unido, da ordem de milhões de euros. 

 

QUESTÃO 6: Segundo importantes organizadoras do evento promovido pela “She Decides”: 

A) A conferência foi um evento formidável, mas superestimado. Apesar disso, o apoio à “She Decides” 

continuará por mais alguns anos. 

B) O número de meninas com idade inferior a 15 anos que já têm filhos alcança a cifra de 2 milhões em 

todo o mundo.  

C) 62 milhões de meninas não frequentam os bancos escolares porque têm filhos. Esses filhos precisam 

de apoio para que as jovens mães voltem à escola. 

D) A cada dois minutos, mulheres morrem em todo mundo vítimas de atos de grosseria de seus parceiros. 

 

QUESTÃO 7: Quanto à participação da França no evento, é correto afirmar: 

A) Que o governo anunciou, através do Ministério do Desenvolvimento Internacional e da Francofonia, 

que destinaria os fundos a cinco organizações distintas.   

B) Que o governo preferiu não se manifestar, uma vez que já dispõe de programas nacionais de suporte à 

saúde sexual das mulheres. 

C) Que o governo arcará com parte significativa dos 181 milhões de euros prometidos pelos europeus à 

“She Decides”. 

D) Que o governo reiterou seu apoio à causa dos Direitos das Mulheres, mas pediu um prazo para 

anunciar sua contribuição. 

 

QUESTÃO 8: Após as eleições presidenciais que elegeram Donald Trump: 

A) Milhões de mulheres nos Estados Unidos foram às ruas para protestar em prol de direitos, dentre os 

quais a defesa do aborto.  

B) Organizações privadas demonstraram apoio ao programa do presidente eleito, sob a justificativa de 

que milhares de mulheres morrem como vítimas do aborto.  

C) O governo estadunidense propôs-se a negociar um programa que garanta serviços essenciais relativos 

à saúde sexual das mulheres, a despeito do seu posicionamento anti-aborto.  

D) Milhões de mulheres canadenses mobilizaram-se e fundaram a “She Decides”, uma ONG que pretende 

dar suporte às mulheres que precisam, por alguma razão, realizar um aborto. 

 

 



 

QUESTÃO 9:  Quanto à participação da Suécia no evento, é correto afirmar: 

A) Que o comprometimento do país, segundo a afirmação da ministra Isabella Lövin, é 

exclusivamente com a causa das mulheres suecas. Observando-as, a ministra declarou ser otimista 

com a causa feminista.   

B) Que a representante do país observa que, apesar dos esforços que indicam um avanço na luta 

pelos direitos das mulheres, a cada dois minutos uma mulher morre em razão de uma gravidez.  

C) Que a ministra Isabella Lövin será a coordenadora, nos próximos anos, da "She Decides". 

Reuniões serão via internet, afirmou a futura coordenadora, com o intuito de evitar deslocamentos 

dispendiosos. A otimista representante sueca reiterou suas principais bandeiras: lutar contra a 

política de Trump e trazer para o debate questões relativas à ecologia.  

D) A ministra Isabella Lövin se mostrou otimista quanto à luta da "She Decides” contra a política 

anti-aborto de Trump, sublinhando a importância da causa defendida na reunião e atentando para o 

fato de que a cada dois minutos uma mulher grávida é vítima de maus-tratos dos homens.  

 

QUESTÃO 10: Leia as frases abaixo e indique se, de acordo com o texto, as afirmações são verdadeiras 

(V) ou falsas (F). Em seguida, aponte a alternativa que traz a sequência correta. 

1- O montante prometido pelo Canadá já poderá ser enviado e aplicado pelas organizações no segundo 

semestre de 2017. 

2- O decreto reestabelecido por Donald Trump e contestado internacionalmente foi anunciado no mandato 

de Ronald Reagan em 1984. 

3- Durante a conferência, mulheres de países distintos contestaram a decisão de Donald Trump, 

explicando as consequências do cerceamento financeiro para a saúde da mulher.  

4- O vice-primeiro-ministro belga Alexander De Groo queixou-se da pouca contribuição ofertada por 

doadores privados e anônimos.  

5- Lilianne Ploumen, ministra holandesa, prometeu que o apoio teria sequência no futuro. 

 

A) (   ) V, F, F, F, V. 

B) (   ) V, V, V, F, F.  

C) (   ) F, V, V, F, V.  

D) (   ) F, F, V, V, V. 


