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ParlAmericas convoca as parlamentares, os parlamentares e jovens das Américas e do Caribe por
ocasião do 12º Encontro de sua Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero.
ParlAmericas, com o apoio do Congresso da Colômbia e o Parlamento de Granada, organiza o 12°
Encontro da Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero, Desenhando futuros inclusivos em
colaboração com a juventude. O encontro, desenvolvido através de uma série de eventos online em
setembro e outubro de 2020, convoca as parlamentares e os parlamentares de mais de 20 países e as
líderes e os líderes jovens de diversas organizações juvenis do hemisfério.
O encontro foi inaugurado com duas entrevistas magistrais, uma em inglês e outra em espanhol, nas
quais aconteceram respectivamente diálogos entre gerações, entre as ex-parlamentares e as líderes. Na
entrevista magistral em espanhol, Solangel Robinson, uma jovem líder do Panamá e membro do Foro
Nacional de Mulheres de Partidos Políticos (FONAMUPP), conversou com a Dra. Cecilia López Montaño,
economista, ex-ministra e ex-senadora colombiana. A entrevista magistral em inglês contou com a
participação da Dra. Jean Augustine, ex-ministra e ex-parlamentar canadense-granadina e da jovem líder
e ativista Ashlee Burnett, presidenta do capítulo de Trinidade e Tobago de Mulheres do Caribe na
Liderança (CIWiL, pelas siglas em inglês). As entrevistas abordam assuntos como a inclusão política da
mulher, a violência de gênero e a economia do cuidado.
O encontro contou com duas sessões de trabalho em grupos, uma em inglês no dia 23 de setembro e
outra em espanhol no dia 25 de setembro, ambas com o título “Promover soluções em matéria de
igualdade de gênero com aliados jovens”. A sessão em espanhol incluiu as palavras do Honorável
Representante Germán Blanco, co-anfitrião do encontro e presidente da Câmara de Representantes da
Colômbia; a Deputada Maya Fernández Allende do Chile, presidente da Rede Parlamentar para a
Igualdade de Gênero de ParlAmericas e a Sra. Lucía Martelotte, coordenadora de programas da ONU
Mulheres Argentina.
A sessão em inglês contou com intervenções do Honorável Senador Chester Humphrey, co-anfitrião do
encontro e presidente do Senado de Granada, a Honorável Bridgid Annissette-George, presidente da
Câmara de Representantes de Trinidad e Tobago e a Sra. Tonni Brodber, representante do Escritório
Multi-país para o Caribe da ONU Mulheres.
Os grupos de trabalho ofereceram a oportunidade para as parlamentares, os parlamentares, as líderes e
os líderes jovens sustentarem diálogos intencionais em torno dos seguintes temas, sendo abordados a
partir de uma perspectiva de igualdade de gênero: meninas, profissões CTEM (ciência, tecnologia,
engenharia e matemática), e o futuro do trabalho; mudança climática e desastres; as mulheres na
liderança e na tomada de decisões; corresponsabilidade no trabalho de cuidado; violência de gênero; e
a saúde das mulheres.
O encontro concluirá com uma sessão plenária, na sexta feira 2 de outubro, que irá explorar
mecanismos parlamentares e políticos para fomentar a inclusão das juventudes nos espaços de tomada

de decisões, a partir da abordagem da igualdade de gênero. Durante a plenária, também serão
recebidos relatórios de relatoras e relatores dos grupos de trabalho e será feita a leitura da declaração
final do encontro.
O Presidente Germán Blanco, na condição de co-anfitrião do encontro, destacou que “as jovens e os
jovens das Américas e o Caribe questionaram com suas demandas, o Estado e a sociedade no seu
conjunto; assim os parlamentos do hemisfério, ouvindo esse chamado, abrimos as portas do Congresso
para recebê-los e para escutar suas vozes”.
Por sua vez, o co- anfitrião Presidente Chester Humphrey compartilhou as conquistas de Granada no
assunto da inclusão política das mulheres, porem lembrou “que é fundamental não perder de vista estes
objetivos para garantir que o progresso na representação continue manifestando-se no futuro; a
prevalência das vozes diversas na tomada de decisões é essencial para garantir a legislação e as políticas
que promulgamos”.
Como presidente da Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero da ParlAmericas, a Deputada Maya
Fernández Allende enfatizou a importância sobre o fato de legislar levando em consideração a
diversidade das juventudes que “deve ser necessariamente considerada na hora de propor políticas
públicas para a juventude. Devemos insistir na necessidade de contar com informações desagregadas
que dêem conta desse amplo e variado universo de pessoas”.
A membro da Assembleia Nacional Elizabeth Cabezas G. do Equador, presidente de ParlAmericas, ao
fazer um balanço do tema, apontou que “as lições aprendidas, as experiências compartilhadas, as
soluções inovadoras que trocamos nestas conferências servirão não somente para guiar o trabalho
parlamentar, mas também para insistir na necessidade de fortalecer espaços para a participação das
jovens e dos jovens nas instâncias deliberativas dos partidos políticos e nos parlamentos”.
Para mais informação sobre o trabalho de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org e siga-nos em
nossas redes sociais através de @ParlAmericas.
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