Projetando Futuros Inclusivos em Parceria com a Juventude
Uma série de eventos online para parlamentares das Américas e do Caribe celebrados por ocasião do
12º Encontro da Rede Parlamentar para Igualdade de Gênero do ParlAmericas

Inscrever-se aqui
Nova data para sessão plenária
2 de outubro de 2020, 11h30 a.m. (hora Brasilia)

#ParlAmericasGEN
Background
As perspectivas e prioridades das mulheres e dos jovens são frequentemente esquecidas nas políticas
públicas e na tomada de decisões, e os jovens - especialmente as mulheres jovens - também são
geralmente sub-representados em cargos políticos. Essa reunião online acontecerá no contexto de
desafios e incertezas globais em que jovens e mulheres são desproporcionalmente impactados, mas
estão desempenhando papéis catalisadores ao propor soluções mais equitativas para fortalecer nossas
democracias, sistemas de proteção social e economias.
Essa reunião explorará questões como:
1. Quais são as maiores necessidades das gerações mais jovens como resultado da pandemia do
COVID-19?
2. Como as iniciativas e organizações lideradas por jovens podem ser consultadas de maneiras mais
significativas?
3. Quais são as práticas mais inovadoras empregadas na região para promover a participação
significativa de mulheres jovens em processos eleitorais e outros processos democráticos?
4. Como é um parlamento amigo da juventude e com inclusão de gênero?
5. Quais são as divisões ideológicas entre as gerações que lutam pela igualdade social e como
podem ser superadas?
Entrevistas Principais
Dois diálogos intergeracionais, um em espanhol e outro em inglês, estarão disponíveis na sexta-feira,
18 de setembro, em formato de vídeo e podcast, e serão distribuídos aos participantes para serem
vistos quando lhes for conveniente. Esses diálogos serão estruturados como entrevistas com um
parlamentar e uma jovem líder, e estabelecerão uma base para o tema geral da reunião sobre o
avanço da igualdade de gênero por meio do engajamento da juventude nos processos políticos. Os
palestrantes abordarão diferentes estratégias, incluindo a participação eleitoral de mulheres jovens,
parlamentos juvenis e outros programas de liderança, bem como refletirão sobre mecanismos
eficazes de consulta com grupos liderados por jovens.

QUARTA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO E SEXTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 2020, 10h30 a.m. - 13h30 p.m.
EST // 11h30 a.m. - 14h30 p.m. hora Brasilia
Sessão do grupo de trabalho: Avançando em soluções de igualdade de gênero com parceiros jovens
Esta sessão será uma oportunidade para os participantes se engajarem em um trabalho focado no
tópico de igualdade de gênero, em colaboração com colegas parlamentares e defensores da
juventude. Os participantes se inscreverão para participar de um grupo de discussão, dividido por
idioma, e terá um máximo de 15-20 participantes cada, que corresponde aos temas explorados no
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5 da ONU (Igualdade de Gênero) e estruturas de Igualdade
de Geração. Representantes de OSCs jovens farão parte de cada grupo e farão apresentações curtas
sobre as atividades de suas organizações relacionadas ao tema do grupo. Em seguida, será realizada
uma discussão estruturada para identificar estratégias de colaboração intergeracional e parcerias
reforçadas entre parlamentos e jovens. Um relator será eleito por cada grupo para captar os pontos
principais de seu diálogo e fazer uma breve apresentação durante a plenária da semana seguinte.
Quarta-feira, 23 de setembro
Sessões do grupo de trabalho em inglês

Sexta-feira, 25 de setembro
Sessões do grupo de trabalho em espanhol

Temas de discussão do grupo:

Temas de discussão do grupo:

●
●
●

Meninas, STEM e o futuro do trabalho
Mudanças climáticas e desastres
Mulheres na liderança e na tomada de
decisões

●
●
●
●

Violência de gênero
Protegendo a saúde da mulher
Promovendo a corresponsabilidade no
trabalho assistencial
Mulheres na liderança e na tomada de
decisões

SEXTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO DE 2020, 10h30 a.m. - 13h30 p.m. EST // 11h30 a.m. - 14h30 p.m. hora
Brasilia
Sessão plenária (interpretação disponível)
Esta sessão se baseará no aprendizado das atividades anteriores da reunião para explorar mecanismos
políticos e parlamentares com inclusão de jovens com perspectiva de gênero. A plenária começará com
o relator de cada um dos grupos de trabalho, realizados na semana anterior, fazendo uma breve
apresentação dos pontos-chave discutidos em suas respectivas sessões. Um painel de especialistas irá
então discutir como diferentes estratégias - recrutamento de partidos políticos, práticas de contratação
em parlamentos, programas de estágio e orientação, grupos de aconselhamento de jovens e programas
infantis - podem ser empregadas para trazer as vozes dos jovens para as conversas legislativas e políticas
de uma forma sustentável. A reunião será concluída com a leitura e aprovação da declaração final,
refletindo as discussões entre parlamentares e jovens participantes ao longo das sessões.
10:30 - 11:00 am

Discurso de abertura
Boas-vindas pelo facilitador juvenil (a ser confirmado)
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11:00 am - 11:45 am

Apresentação das conclusões dos grupos de trabalho pelos relatores

11:45 am - 1:00 pm

Painel de discussão: tornando a política parlamentar mais inclusiva para os
jovens
● Moderador e apresentadores a serem confirmados
P&R

1:00 - 1:15 pm

Apresentação da declaração final

1:15 - 1:20 pm

Avaliações

1:20 - 1:30 pm

Encerramento e anúncio das próximas atividades do ParlAmericas

Os documentos, recursos e publicações reunidos estão disponíveis em
www.parlamericas.org. Para fácil acesso por meio do telefone celular, favor
baixar um aplicativo de leitor de QR (ou ler o código usando a câmera do seu
telefone).

Tenha em conta que algumas sessões poderão ser gravadas em áudio para se
tornarem episódios de podcast. Encontre o ParlAmericas no iTunes e no Google
Play para ouvir as sessões e apresentações de nossos encontros anteriores,
realizados em todo o hemisfério.

Essa atividade está sendo realizada, em parte, graças ao apoio financeiro do Governo
do Canadá por meio do seu Ministério de Assuntos Globais.
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