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Ações Legislativas para Prevenir a Violência Contra as Mulheres Durante a Pandemia do COVID-19
O ParlAmericas realizou no dia 8 de maio de 2020 sua primeira reunião virtual, organizada pela Rede
Parlamentar para a Igualdade de Gênero (RPIG), sobre ações legislativas para prevenir a violência contra
as mulheres durante a pandemia do COVID-19.
A reunião contou com a grande participação de parlamentares e funcionários de parlamentos de 14
países da América Latina. As palestrantes, Yeliz Osman, Especialista em Políticas de Eliminação da
Violência contra a Mulher da ONU Mulheres - Escritório Regional para a América Latina e o Caribe;
Karina Arteaga (Equador), Vice-Presidenta da RPIG para a América do Sul; Marcela Sabat (Chile), VicePresidenta Suplente da RPIG para a América do Sul, e a Senadora Verónica Camino (México), VicePresidenta da RPIG para a América do Norte, compartilharam experiências valiosas e medidas
preventivas a serem adotadas pelos parlamentos para responder ao crescimento de casos de violência
contra as mulheres, especialmente a violência doméstica, durante a pandemia. A sessão contou ainda
com as palavras finais da Deputada Cristina Cornejo (El Salvador), Vice-Presidenta da RPIG para a
América Central.
A Deputada Elizabeth Cabezas (Equador), Presidenta do ParlAmericas, declarou que “é evidente que os
impactos econômicos e de saúde pública têm concentraram nossos esforços nesse primeiro estágio, mas,
não podemos deixar de lado outras epidemias silenciosas e vergonhosas que ocorrem sob a pandemia do
COVID 19. Me refiro como epidemias a violência contra mulheres e também contra crianças e
adolescentes.” Da mesma forma, a Deputada Maya Fernández Allende (Chile), Presidenta da RPIG, fez
um apelo para “colocar a segurança e a integridade das mulheres, por meio de ações legislativas para
prevenir a violência de gênero, como parte central das respostas parlamentares às COVID-19.”
Para mais informações sobre o trabalho do ParlAmericas, visite www.parlamericas.org e siga-nos em
nossas redes sociais pelo @ParlAmericas.
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