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Jovens Mulheres de Antígua e Barbuda Sentam-se no Parlamento 
 

No dia 23 de novembro de 2020, jovens mulheres de Antígua e Barbuda participaram de uma simulação 
histórica de debates parlamentares com a participação somente de mulheres na Câmara dos Deputados 
e Senado do Parlamento de Antígua e Barbuda. Essas reuniões foram o ápice do programa Jovens 
Mulheres na Liderança - Antígua e Barbuda (YWiLAB), organizado pelo ParlAmericas, o Instituto 
Caribenho para Mulheres em Liderança (CIWiL, sigla em inglês)  e o Parlamento de Antígua e Barbuda, 
que contou com a participação de mais de 40 jovens mulheres com idade entre 18 e 25 anos 
provenientes de todas as regiões do país. 

 
O programa YWiL procura oferecer apoio para que jovens mulheres se preparem para futuros cargos de 
liderança, oferecendo treinamento e educação sobre liderança política, estimulando-as a enxergarem a 
liderança e o serviço público a partir de uma perspectiva transformacional, e criando um espaço para a 
promoção de comunidades de apoio formadas por mulheres e outros aliados. Em linha com essas 
metas, o programa YWiLAB incluiu sessões de treinamento virtuais e presenciais, em outubro e 
novembro, focadas nos componentes centrais do programa: liderança transformacional, igualdade de 
gênero e tomada de decisão inclusiva, procedimento parlamentar e estratégias para liderança eficaz. As 
sessões foram comandadas por ilustres facilitadores, tais como parlamentares, líderes da sociedade civil 
e pessoas atuantes em diversos outros campos, bem como outros líderes de Antígua e Barbuda e de 
toda a região. 

 
Durante as Sessões Plenárias do YWiLAB, as participantes do programa tiveram a oportunidade de 
aplicar o que aprenderam atuando como parlamentares ou funcionárias parlamentares em um debate 
sobre uma proposta de emenda orçamentária desenvolvida por meio de um processo orçamentário 
sensível ao gênero. O Projeto de Lei cotejado tanto pela Câmara quanto pelo Senado propôs 
realocações de verbas entre diversos ministérios, em linha com prioridades de igualdade de gênero 
identificadas, as quais foram analisadas e comentadas pelas participantes, aproveitando seu 
conhecimento e pesquisas, de acordo com a função atribuída a cada uma delas. Após a conclusão do 
programa, as participantes também foram encorajadas a compartilhar o conhecimento e habilidades 
adquiridos dentro de suas respectivas comunidades. 

 

Essa iniciativa foi uma de uma série de atividades que serão organizadas em países da região, 
estabelecendo a base do projeto conjunto ParlAmericas-CIWiL para o avanço da participação das 
mulheres na política no Caribe, com apoio do Governo do Canada por meio do seu Ministério de 
Relações Exteriores (Global Affairs Canada - GAC). O primeiro YWiL foi realizado em Trindade e Tobago 
em março de 2020, em parceria com o Parlamento desse país. 

 
Acesse mais informações sobre a iniciativa nas redes sociais utilizando #YWiLAB, ou visite a página do 
YWiL  no site do CIWiL. 
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