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Introdução  
 
A pesquisa  prospectiva Millennia 2015, como o próprio nome 
indica, é norteado pelo  reconhecimento do papel das mulheres na 
sociedade, bem como uma importante orientação para o futuro. 
 
O compromisso de Millennia 2015  é o de destacar o papel crucial 
das mulheres na sociedade e sua capacidade não reconhecida de 
construir futuros alternativos  com base em características que lhes 
são peculiares  como uma orientação inata para o futuro, a 
capacidade de articular redes em todos os níveis, a capacidade de 
atuar como agentes sociais, e de enfrentar desastres naturais e 
conflitos humanos promovendo solidariedade entre as mulheres.  
 
Todas as mulheres envolvidas na pesquisa Millennia 2015 
participam através do compartilhamento de seus trabalhos e de 
suas atividades. Nesse sentido, as mulheres trazem a necessidade 
de ter redes  em  todos os níveis, desde o local, enfrentando 
grandes perigos, ao nível regional, em relação às necessidades 
comuns, e em todo o mundo, em vista das crescentes 
interconexões globais. 
 
Millennia 2015 oferece, através de meios avançados de 
comunicação, a grande oportunidade para  mulheres de todo o 
mundo entrarem em contato entre si,  e assim, tornarem  visível o 
seu papel para si mesmas e para o mundo. As conexões são 
reforçadas  por amplos contatos, bem como por uma compreensão 
mais profunda  sobre as mulheres em diversos pontos do planeta. 
 
Essas mulheres vêm  de diferentes origens, culturas diversas e 
variados envolvimentos em suas sociedades. Elas vêm junto com o 
objetivo de levar à frente o seu papel em cada sociedade, bem 
como da construção de futuros alternativos de acordo com suas 
diferentes funções, porém, com uma consciência comum.  
 



É uma operação global e uma grande rede que envolve o mundo 
inteiro, em busca do que as mulheres têm em comum  e, ao mesmo 
tempo, reconhecendo as diferenças . Millennia 2015 reconhece o 
papel das mulheres e seu poder como atoras sociais que podem 
fazer e não como vítimas, como muitas vezes se retrata. 
 
Millennia 2015 mostra-se  às próprias mulheres e ao mundo, que 
elas fazer mudanças na direção de uma sociedade mais humana e 
de uma comunidade compartilhada. 
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