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ParlAmericas participa do III Encontro Andino da Juventude Ibero-americana
A membro da Assembleia Nacional equatoriana Ana Belén Marín, presidente da Rede Parlamentar
ParlAmericas sobre Mudança do Clima, participou como painelista do III Encontro Andino da Juventude
Ibero-americana, organizado pela ONG Jovens Ibero-americanos, que aconteceu nos dias 9 a 13 de
novembro de 2020.
O diálogo reuniu palestrantes e jovens líderes da Bolívia, Colômbia, Peru, Equador e Venezuela para
discutir questões de interesse regional relacionadas à educação, igualdade de gênero, sustentabilidade,
construção da paz e agricultura circular.
A membro da Assembleia Nacional Marín fez uma apresentação no encerramento do evento, no dia 13
de novembro, sobre a importância da participação dos(as) jovens na política, especialmente nos temas
relacionados à igualdade de gênero e ação contra as mudanças climáticas. Em sua palestra, ela destacou
o compromisso de ParlAmericas em facilitar espaços para a participação de jovens nos parlamentos da
região, compartilhando experiências tais como o primeiro programa de Mulheres Jovens em Liderança,
realizado em Trinidad e Tobago em março deste ano (com a equivalente sigla em inglês, YWiLTT ), e o
12º Encontro da Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero, Desenhando futuros inclusivos com
colaboração da juventude, realizado por meio de uma série de eventos online em setembro e outubro
deste ano de 2020.
A membro da Assembleia Nacional Marín concluiu sua apresentação, incentivando as jovens e os jovens
participantes a envolverem-se na política com propostas baseadas no serviço a suas comunidades.
Paralelamente ela também compartilhou estratégias que os parlamentos podem implementar para
promover esta participação, como parlamentos de jovens, fóruns políticos e programas de tutoria.
Para saber mais sobre o trabalho de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org e siga @ParlAmericas
nas redes sociais.
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