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Ottawa, 20 de novembro de 2020
O ParlAmericas participa do lançamento do 5º plano de ação de parlamento aberto da Colômbia
Na quinta-feira, 12 de novembro de 2020, ocorreu o lançamento oficial e início dos processos de cocriação
do 5º Plano de Ação por um Congresso Aberto e Transparente na Colômbia, organizado pela Câmara dos
Representantes. Essa atividade teve como objetivo reunir autoridades colombianas e convidados
internacionais para anunciar o início do desenvolvimento do plano de ação de parlamento aberto, a ser
conduzido pela Câmara dos Representantes, que terá como enfoque o fortalecimento da inclusão e
participação das populações afrodescendentes no processo legislativo. O ParlAmericas foi representado
nesse evento pelo Deputado Javier Macaya do Chile, Vice-Presidente da Rede de Parlamento Aberto.
As atividades tiveram início com o discurso de Germán Blanco, Presidente da Câmara dos Representantes
da Colômbia, que enfatizou o trabalho que o país vem realizando em relação à abertura legislativa,
incluindo planos de ação e leis que fortalecem essas questões, bem como a importância de centrar o plano
na transparência e em uma linguagem clara. O Deputado Javier Macaya, por sua vez, destacou que "os
planos de ação têm como espinha dorsal uma cocriação que permita priorizar, desenvolver, e,
posteriormente, implementar compromissos entre parlamentares, pessoal parlamentar e representantes
da sociedade civil. Tais processos não só geram mais confiança, como possibilitam nossa união em torno
de um mesmo objetivo." O evento contou também com a participação da Vice-Presidenta da Câmara dos
Representantes da Colômbia, Astrid Sánchez, que destacou a importância de realizar um plano de ação que
transcenda as fronteiras da desigualdade social e tecnológica para chegar em todo território colombiano,
em especial às comunidades afro-colombianas. Seguindo essa mesma linha, o Representante Jhon Murillo
da Colômbia, Presidente da Comissão Legal Afro-Colombiana, enalteceu o valor de uma iniciativa que
contribua para ações em prol dessas comunidades, tendo em vista a sub-representação dos afrocolombianos no parlamento e sua exclusão de políticas públicas refletidas no orçamento do país.
O Representante Milton Angulo, da Colômbia; Jorge Humberto Mantilla, Secretário Geral da Câmara dos
Representantes da Colômbia; Carlos Eduardo Venegas, líder de Controle Interno do Parlamento da
Colômbia; Sandra Milena Alvarado, Coordenadora do 5º Plano de Ação; Francisco Herrero, Diretor
Residente do Instituto Nacional Democrata da Colômbia; Alberto Almonacid, da Fundação Domopaz; e
Mercedes de los Santos, da Fundação Diretório Legislativo, também participaram do evento. As atividades
foram encerradas com o anúncio das mesas de cocriação que serão realizadas nas semanas seguintes com
o apoio da Fundação Domopaz, do Diretório Legislativo, do Instituto Nacional Democrata e do
ParlAmericas.
Para mais informações sobre o trabalho desenvolvido pelo ParlAmericas, acesse www.parlamericas.org e
siga @ParlAmericas nas redes sociais.
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