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O ParlAmericas e o Centro Parlamentar organizaram o intercâmbio interparlamentar global intitulado
"Mulheres Legisladoras nas Agendas de Defesa, Segurança e Paz".

Com o objetivo de explorar a experiência das mulheres legisladoras que trabalham em questões relacionadas
com a defesa nacional, a segurança e a consolidação da paz, inclusive em contextos de insegurança e
ameaças constantes, o ParlAmericas, juntamente com o Centro Parlamentar, realizou uma reunião virtual que
contou com a participação de mulheres parlamentares de diferentes partes do mundo.

A proposta foi uma iniciativa de Anita Vandenbeld, membro do parlamento do Canadá, que ofereceu suas
palavras de abertura enfatizando a importância de consolidar redes entre as mulheres parlamentares que
participam dos debates sobre políticas públicas relacionadas à defesa, à segurança e à paz. Ela destacou que
estes espaços de colaboração entre as mulheres legisladoras proporcionam um canal de comunicação ativa,
contribuem para o intercâmbio de conhecimentos entre as mulheres legisladoras, promovem a
implementação de boas práticas e, em particular, incentivam o apoio das pares em seus esforços para
promoverem a liderança das mulheres nesta agenda.

Verónica Camino Farjat (México), Presidenta da Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero do
ParlAmericas (RPIG), também ofereceu reflexões sobre o contexto global e regional e, os obstáculos que as
mulheres políticas enfrentam para se posicionarem nestas agendas, destacando a importância de "tornar
visível a necessidade de que as mulheres participem em pé de igualdade e que intervenham plenamente nos
processos de tomada de decisão nesta área nas discussões em no âmbito nacional, regional e global."

Durante a reunião, a ênfase foi colocada no impacto diferencial dos conflitos armados nas mulheres e
meninas – tendo-se em conta de que a discriminação de gênero é acentuada em contextos de insegurança -
e, consequentemente, na urgência de incorporar uma abordagem de gênero nas operações de manutenção
da paz. Ao mesmo tempo, foi destacada a necessidade de trazer perspectivas transformadoras e inclusivas,
representando uma pluralidade mais ampla de vozes, para o debate parlamentar sobre defesa, paz e
segurança.

Como conclusões gerais, as legisladoras participantes ressaltaram a importância de que se continue a
promover e a fortalecer a participação das mulheres parlamentares nas agendas nacionais de defesa,
segurança e construção da paz, e o objetivo de proporcionar ao processo decisório uma abordagem
abrangente e intersetorial das causas fundamentais dos desafios de desenvolvimento sustentável.

Para mais informações sobre o trabalho realizado pelo ParlAmericas, visite www.parlamericas.org e siga
@ParlAmericas nas redes sociais.
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