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Quinta Assembléia Plenária
Bogotá, Colômbia, 19 a 21 de novembro de 2006

IV Reunião do Grupo de Mulheres Parlamentares das Américas
20 e 21 de novembro de 2006
Recomendação em virtude da implementação do plano de trabalho 2007-2008 do Grupo
de Mulheres Parlamentares das Américas
Adotada pela Assembléia Plenária do FIPA o 21 de novembro de 2006
CONSIDERANDO os objetivos do Plano de Ação 2005-2007 do Grupo das Mulheres
Parlamentares das Américas, adotado pelo Comitê Executivo a partir das recomendações
feitas durante a terceira reunião do Grupo de Mulheres Parlamentares em Brasília, no âmbito
da 4a Assembléia Plenária do FIPA.
A Assembléia Plenária do FIPA recomenda que:
1. O Grupo das Mulheres Parlamentares, graças à orientação dada por sua presidente e
com o apoio da Secretaria Técnica do FIPA, implemente no ano 2007-2008 o plano de
trabalho contido no Anexo 1.

Céline Hervieux-Payette
Senadora do Canadá
Cecilia López Montaño
Senadora da Colômbia
Co-presidentes, IV Reunião do Grupo de Mulheres Parlamentares das Américas

Annexe 1 : Plan de travail 2007-2008
No intuito de desenvolver os temas apresentados no Plano de Ação 2005-2007 do Grupo de Mulheres Parlamentares das Américas,
a Secretaria do FIPA, em consulta com o Comitê Executivo, elaborou cinco projetos potenciais que o Grupo de Mulheres
Parlamentares levará adiante no período 2007-2008 com o respaldo da Secretaria do FIPA.
Os quatro primeiros projetos, inspirados em dois dos quatro temas que foram identificados no Plano de Ação 2005-2007, a saber:
fomentar a participação de mulheres na política através do compromisso e da educação e capacitar parlamentares – homens e
mulheres - na implementação de convênios internacionais de direitos humanos, com ênfase especial nas questões de gênero. O
quinto projeto fundamenta-se num novo tema, identificado pelo Grupo de Mulheres Parlamentares durante a V Assembléia Plenária
do FIPA, a saber: Medidas para obter igualdade democrática de gênero.
1) Partilhar experiências e assessoria através do Grupo de Trabalho online
Tema 1 do Plano de Ação 2005-2007: Fomentar a participação de mulheres na política, através do compromisso e da educação
No intuito de reunir entre as mulheres parlamentares material que sirva de inspiração e possa ser compartilhado com as líderes da nossa região e na
intenção de criar laços mais sólidos entre as mulheres membros do Grupo de Mulheres Parlamentares, a Secretaria do FIPA propõe convidar as mulheres
parlamentares das Américas a apresentar um documento de uma página sobre temas que possam ser usados para inspirar, incentivar e ajudar as
mulheres a se envolver em política.
O material apresentado deverá ser distribuído entre os demais integrantes do Grupo de Trabalho Online de Mulheres Parlamentares, fortalecendo assim os
laços entre as integrantes do grupo.
A Secretaria do FIPA se comprometeria a reunir todas as apresentações e elaborar documentos em inglês, francês, português e espanhol que seriam
publicados na página Internet do FIPA e no Parlamento Virtual, assim como num número de ParlAméricas, o Boletim do FIPA, e seriam distribuídos a
grupos da sociedade civil e ao público em geral de toda a região, com o objetivo de atingir o maior número possível de mulheres líderes. A Secretaria
também procurará novos métodos para partilhar a informação com ferramentas de tecnologia de comunicação da informação tais como blogs e chats.
Alguns temas possíveis poderiam ser (indicar com um círculo a sua preferência):
a) Histórias que sirvam de inspiração: como cheguei a ser uma parlamentar?
b) Guia para principiantes: três conselhos que daria a uma mulher que está pensando em entrar para a política.
c) Por que valeu a pena? O que eu consegui com isso?
d) Outros ___________________________________________________________________________________

2) Projeto de extensão no marco da Semana Internacional da Mulher – Entrar em contato com mulheres líderes
Tema 1 do Plano de Ação 2005-2007: Fomentar a participação de mulheres na política, através do compromisso e da educação
Simultaneamente à Semana Internacional da Mulher (1ª semana de março), a Secretaria do FIPA propõe trabalhar com mulheres parlamentares das
Américas para coordenar programas de extensão destinados a fomentar a participação das mulheres em política através do compromisso e da educação.
As parlamentares envolvidas no projeto poderiam participar em um ou dois projetos de extensão sobre compromisso e educação. Exemplos das atividades
poderiam ser:
1. As parlamentares participantes identificarão mulheres que desempenhem um papel ativo nas suas comunidades e que tenham um interesse
potencial na política e convidarão entre um e três líderes a trabalhar com elas por um dia em seus escritórios, comissões, sessões e parlamentos
de modo a expô-las às realidades da vida parlamentar, estabelecer conexões entre mulheres parlamentares e líderes da comunidade e promover
a entrada de mais mulheres no mundo da política.
2. As mulheres parlamentares que participem também podem organizar visitas a instituições de ensino, grupos comunitários, organizações de
mulheres etc na sua área para falar com outras mulheres sobre suas experiências como mulheres no parlamento e sobre como participar na
política.
No intuito de dar valor agregado a este projeto, a Secretaria do FIPA realizará as seguintes tarefas:
• Coordenará e documentará projetos que estão sendo implantados nas Américas.
• Dará apoio, com inclusão de material de promoção e informação que será distribuído entre as participantes com relação às mulheres na política.
• Dará assistência às mulheres parlamentares que trabalham na sensibilização do público em geral através da mídia:
• Trabalhará para dar cobertura de mídia para toda a região sobre o trabalho das mulheres na política.
• Dará assistência às parlamentares participantes na redação de comunicados de imprensa para sua participação individual.
• Distribuirá informação sobre o projeto para os parlamentos, grupos da sociedade civil, assim como instituições acadêmicas e
governamentais em todo o continente americano mediante um número do boletim ParlAméricas dedicado às mulheres nos Parlamentos da
região.
3) Programa de madrinhas
Tema 1 do Plano de Ação 2005-2007: Fomentar a participação de mulheres na política, através do compromisso e da educação
Inspirada na missão no Haiti realizada pelo Grupo de Mulheres Parlamentares do FIPA, na qual parlamentares da América do Norte, América do Sul e
Caribe se reuniram com mulheres haitianas interessadas em trabalhar em política, a Secretaria propõe criar uma lista de parlamentares com experiência e
interessadas em trabalhar como madrinhas voluntárias para:
a) mulheres eleitas pela primeira vez para aceder ao parlamento
b) líderes interessadas em entrar para a política
A lista seria publicada no site Internet do FIPA e seria distribuída aos parlamentos e/ou grupos da sociedade civil, instituições acadêmicas e organismos
governamentais de todo o continente americano e as mulheres interessadas seriam convidadas a entrar em contato com a Secretaria para que esta última
indique uma madrinha.
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4) Workshop sobre a implantação da CEDAW (Acordo das Nações Unidas para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a
Mulher)
Tema 2 do Plano de Ação 2005-2007: Capacitar parlamentares - homens e mulheres – na implementação de acordos internacionais de direitos
humanos com ênfase especial nas questões de gênero
No intuito de dar assistência às parlamentares na implementação dos acordos internacionais de direitos humanos relativos à questão da igualdade de
gênero, a Secretaria do FIPA propõe colaborar com um parlamento anfitrião e diferentes organizações tais como o Instituto do Banco Mundial, o Centro
Parlamentar, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Organização dos Estados Americanos e outras na organização de um workshop de alcance
regional cujo enfoque seria o de desenvolver a base de conhecimento das parlamentares e dos parlamentares sobre o atual acordo internacional e
melhorar a sua capacidade de implementação de acordos pertinentes dentro dos seus próprios parlamentos.
O workshop daria a oportunidade a homens e mulheres parlamentares interessados/interessadas na aplicação dos acordos internacionais de direitos
humanos de trabalhar em rede com organizações que estejam familiarizadas com o acordo, como também com seus colegas de toda a região, e
compartilhar com eles as melhores práticas e lições aprendidas.
A Secretaria do FIPA valorizará o projeto ao garantir que a informação relativa aos atuais acordos esteja disponível através do Parlamento Virtual, e que
se aproveite a plena capacidade do Grupo de Trabalho online de Mulheres Parlamentares para distribuir informação relativa aos acordos internacionais
de direitos humanos e estabelecer o contato entre parlamentares homens e mulheres que estejam interessados/interessadas no tema.
5) Workshop na Bolívia sobre os avanços realizados nesse país em matéria de igualdade de gênero
Novo tema: Medidas para conseguir a igualdade democrática de gênero
No intuito de saber mais sobre os avanços realizados na Bolívia em matéria de igualdade de gênero e no intuito de ampliar a base de conhecimento das
mulheres parlamentares sobre os métodos para conseguir a igualdade democrática de gênero, a presidenta do Grupo de Mulheres Parlamentares
propõe organizar um workshop na Bolívia, para o qual convida as parlamentares de toda a região para a análise dessa questão.

4

