COMUNICADO DE IMPRENSA
Para divulgação imediata

Ottawa, 25 de novembro de 2020
ParlAmericas comemora o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra a Mulher.
Na quarta-feira, 25 de novembro, no âmbito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra
a Mulher, foi realizado o Primeiro Encontro Internacional da Agenda da Mulher Parlamentar, organizado
pela Congressista Arlette Contreras, da Assembleia Nacional do Peru. O encontro, que teve como
objetivo compartilhar experiências e principais avanços normativos nos parlamentos latino-americanos
para garantir o combate à violência contra as mulheres, contou com um destacado painel de mulheres
parlamentares, entre elas: a Deputada Estadual Mercedes Trimarchi, da Argentina; a Senadora Rosa
Gálvez, do Canadá, Vice-Presidenta da Seção Canadense do ParlAmericas; a Deputada Daniella Cicardini,
do Chile; a Representante Irma Luz Herrera, da Colômbia; e o Senador Antares Vázquez, do México,
membro do Conselho de ParlAmericas.
A membro da Assembléia Nacional do Equador, Karina Arteaga, Vice-Presidenta para a América do Sul
da Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero, também participou do painel de especialistas,
ressaltando a importância de uma agenda regional conjunta, onde os (as) parlamentares e a sociedade
civil, incluindo os (as) jovens, se unam para trocar experiências e estratégias para enfrentar a crise de
violência contra as mulheres, agravada pela pandemia do COVID-19.
Da mesma forma, em comemoração ao 25 de novembro, o ParlAmericas lançou uma entrevista especial
com a ativista política Minou Tavárez Mirabal, filha de Minerva Mirabal. O assassinato de Minerva e de
suas irmãs, Maria Teresa e Patria, deu origem à declaração do dia 25 de novembro, como Dia
Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. O legado de resistência das irmãs
Mirabal à ditadura de Trujillo, na República Dominicana, continua a ser uma fonte de inspiração para as
mulheres que trabalham para eliminar a violência de gênero em todo o mundo. Na entrevista, que
aconteceu no Museu Casa Hermanas Mirabal, a Sra. Mirabal falou sobre a importância de persistir nos
esforços sociais e políticos para erradicar a violência contra a mulher, como caminho imprescindível para
alcançar a igualdade de gênero.
Durante os 16 dias de ativismo contra a violência de gênero (de 25 de novembro a 10 de dezembro), o
ParlAmericas lançará uma série de entrevistas com parlamentares das Américas e do Caribe, nas quais
compartilharão suas perspectivas sobre o tema da campanha “UNA-SE 2020, Pinte o mundo de laranja:
Financiar, responder, prevenir, aprender!” Estas entrevistas, disponíveis no YouTube, são uma
colaboração com a ONU Mulheres, o Fórum Nacional de Mulheres em Partidos Políticos do Panamá
(FONAMUPP) e Mulheres Caribenhas na Liderança (CIWiL).
Para mais informações sobre o trabalho de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org e siga
@ParlAmericas nas redes sociais.

