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Diálogo entre legisladoras, legisladores e líderes de movimentos sociais no hemisfério 
sobre os esforços conjuntos para o empoderamento das mulheres 
 
O ParlAmericas, em colaboração com a Câmara dos Deputados da Argentina, realizará o 
encontro Empoderamento das Mulheres: Respostas Sociais e Políticas nos dias 23 e 24 de 
maio, em Buenos Aires, Argentina. Este encontro reunirá legisladoras e legisladores de mais de 
20 países do hemisfério para discutir iniciativas de diálogo e trabalho colaborativo com a 
sociedade civil para promover a igualdade de gênero. 
 
A conferência principal será ministrada por Minou Tavarez Mirabal, ex-deputada e ex-candidata 
presidencial da República Dominicana, reconhecida defensora dos direitos humanos e da 
justiça social. No encontro participarão como palestrantes, ativistas que tem estado à frente de 
movimentos sociais que exigem o fim da impunidade pelo feminicídio e violência sexual, o 
respeito pelos direitos humanos das mulheres e, a promoção da paz. Entre estes líderes 
estarão representantes de Ni Uma Menos e Tambourine Army, que combatem a violência de 
gênero na América Latina e no Caribe, respectivamente, bem como do Movimento das 
Mulheres pela Paz na Colômbia e da Marcha de Mulheres em Washington, nos Estados 
Unidos. 
 
A Senadora Marcela Guerra (México), Presidenta do ParlAmericas enfatizou que "assim como 
em diferentes latitudes mulheres foram às ruas para levantar a voz e exigir direitos políticos e 
sociais que nos correspondem, as parlamentares das Américas e do Caribe, de nossos 
lugares, continuamos a promover as legislações e as políticas públicas necessárias para 
garantir juridicamente o empoderamento das mulheres". 
 
Como parte deste encontro, o ParlAmericas oferecerá um workshop para homens 
parlamentares sobre as estratégias para serem aliados eficazes para alcançar a igualdade de 
gênero nos parlamentos. 
 
Para acompanhar as últimas atualizações, siga @ParlAmericas e participe das conversas 
usando #ParlAmericasGénero. 

 
 

*** 
 

ParlAmericas é a rede de legislaturas nacionais dos Estados membros da Organização dos 
Estados Americanos (OEA). Serve como um fórum independente para parlamentares 
comprometidos com o diálogo político e a participação no sistema interamericano. Para mais 
informações, visite www.parlamericas.org. 


