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COMUNICADO 

Para publicação imediata 
 
Ottawa, 12 de junho de 2020 
 
O ParlAmericas participa de uma reunião virtual sobre violência política organizada pela Rede de 
Democracia das Mulheres da IRI 
 
Hoje, a senadora Antares Vázquez Alatorre (México), membro do Conselho de Administração do 
ParlAmericas, participou do “Encontro virtual sobre a importância de combater a violência política na 
região”. Organizada pelo capítulo argentino da Rede Democrática da Mulher (WDN, por suas siglas em 
inglês ), parte do Instituto Republicano Internacional (IRI), a sessão reuniu mulheres parlamentares e 
funcionarios (as) do governo da Argentina, Bolívia, Colômbia e México, para discutir estratégias para 
prevenir, sancionar e erradicar a violência política na região. 
 
A senadora Vázquez fez as considerações finais e destacou o trabalho que a Rede Parlamentar para a 
Igualdade de Gênero (PNGE) do ParlAmericas realiza na área de prevenção da violência política contra as 
mulheres. A senadora Vázquez refletiu sobre a importância de incorporar uma lente intersetorial na 
proposta de soluções e transformar a cultura e as relações de poder tradicionais que alimentam a 
violência política contra as mulheres. 
 
A senadora Vázquez também deu exemplos de boas práticas implementadas por instituições 
parlamentares, como o Protocolo Especial do Senado Mexicano para Prevenir e Combater o Assédio 
Sexual com base no Gênero, que contribui para prevenir a violência política contra as mulheres dentro 
do parlamento. 
 
Para mais informações sobre o trabalho do ParlAmericas, visite www.parlamericas.org e siga 
@ParlAmericas nas mídias sociais. 
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