TEMA
Liderança transformacional para a igualdade
de gênero no Caribe: estratégias e parcerias
regionais
LOCAL
Bridgetown, Barbados
DATA
19 a 20 de novembro de 2018
PARTICIPANTES
Mais de 60 parlamentares, ministros,
representantes de organizações
multilaterais, mecanismos nacionais de
gênero, sociedade civil e organizações
políticas de 18 países e territórios, durante
os dois dias de atividades

Essa atividade está alinhada com os
ODS 5 e 17.

INTERCÂMBIOS INTERPARLAMENTARES E
BRIEFINGS COM PROMOTORES DA IGUALDADE DE
GÊNERO
#ParlAmericasGEN | #RoadtoBeijing25 | #CaribGenStrat
O ParlAmericas, em colaboração com o Escritório Multipaíses da ONU Mulheres - Caribe, o Instituto Caribenho de
Mulheres em Liderança (CIWiL, sigla em inglês), o CARICOM e com o Secretariado da Commonwealth, e com o
apoio do Parlamento de Barbados, organizou a reunião Liderança transformacional para a igualdade de gênero
no Caribe: estratégias e parcerias regionais. Os dois dias de atividades reuniram parlamentares, ministros,
representantes de organizações multilaterais, mecanismos nacionais de gênero e organizações da sociedade civil
e política, para fazer um balanço das iniciativas atuais na região para avançar na liderança e igualdade de gênero
das mulheres, bem como desenvolver estratégias para integrar esse foco nas ações nacionais de
desenvolvimento sustentável. Por meio de intercâmbios dinâmicas, os participantes construíram parcerias
fortalecidas e agendas mais coordenadas. Compartilharam também conhecimento, fornecendo insumos para
uma futura Estratégia Regional para a Igualdade de Gênero da CARICOM.
Os materiais desta reunião e outros recursos relevantes sobre os tópicos discutidos
estão disponíveis no site do ParlAmericas.
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Dia 1: Cerimônia de Abertura
A reunião foi oficialmente aberta com as boas-vindas da Sra. Alison McLean,
Representante do Escritório Multipaíses da ONU Mulheres - Caribe; da V.S.a
Anande Trotman-Joseph, Presidenta do CIWiL; do Exmo. Robert Nault,
Deputado do Canadá e Presidente do ParlAmericas; e do Exmo. Arthur Holder,
Presidente da Assembleia Nacional de Barbados e membro do Conselho de
Administração do ParlAmericas. A Sra. Tonni Brodber, Representante Adjunta
do Escritório Multipaíses da ONU Mulheres - Caribe, foi a Mestre de Cerimônia
de Abertura, oferecendo uma série de reflexões que conectaram as
observações de cada palestrante aos eventos atuais e prioridades de
desenvolvimento.
“Esta muito claro para mim e para outros que, para
serem bem sucedidos, homens e mulheres devem
trabalhar juntos para construir as sociedades
inclusivas pelas quais lutamos. Precisamos
defender a igualdade de direitos das mulheres
como direitos humanos - a desigualdade de
mulheres e meninas prejudica a todos nós, homens
e meninos incluídos.”
Exmo. Robert Nault, Deputado
(Canadá) e Presidente do
ParlAmericas

Exmo. Arthur E. Holder, Presidente
da Assembléia Nacional de Barbados
e membro do Conselho de
Administração do ParlAmericas

“O Parlamento de Barbados está muito contente em
apoiar este encontro, que reúne muitos de nossos
vizinhos do hemisfério. É uma oportunidade para
intercambiar as ações parlamentares que podem
ajudar no avanço dos direitos das mulheres e da
liderança política, para um futuro baseado na
igualdade e prosperidade.”

“A agenda para as mulheres
deve ser vista e deve ser
ouvida. E essa agenda não
deve ser sobre ou para
poucos, mas para muitos.”

Alison McLean, Representante
do Escritório Multipaíses da
ONU Mulheres - Caribe
“Vamos continuar a aspirar, reunir dados e
experiências, monitorar e avaliar nossos ganhos,
compartilhar nossa experiência, pedir apoio e
orientação quando necessário, [e] concordar com
nosso plano mestre e estratégias que visam
alcançar igualdade, paz e prosperidade
sustentáveis em nosso Caribe, para todos os
nossos povos.”

V.S.a Anande Trotman-Joseph,
Presidenta do Conselho de
Administração do CIWiL
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DISCURSO PRINCIPAL

“Não pode haver desenvolvimento sustentável que
impeça o progresso das mulheres. Não pode haver
desenvolvimento sustentável que tenha como
premissa a discriminação. Não pode haver
desenvolvimento sustentável que impeça a
oportunidade …

O discurso principal ficou a cargo da Exma. Mia Mottley,
Primeira Ministra de Barbados. Em seus sinceros comentários,
compartilhou reflexões sobre o significado do desenvolvimento
sustentável e sua relação com o empoderamento das mulheres.
Fez ainda referência aos desafios globais atuais que indicam que
o progresso não pode ser dado como certo, já que os ganhos
que foram feitos não estão sendo traduzidos nas comunidades
ou atingindo todos os membros da sociedade. A Primeira
Ministra chamou também a atenção para o importante trabalho
de quebra das normas de gênero na sociedade e nos partidos
políticos. Pediu ainda aos parlamentares que usem suas
posições de poder e escolha para ter um impacto positivo nas
vidas dos indivíduos, e que tenham as difíceis, porém
necessárias, conversas sobre gênero, para impulsionar a agenda
de desenvolvimento.

As discussões sobre gênero tornam as pessoas
desconfortáveis de uma forma que não deveria. As
discussões sobre gênero fazem com que as pessoas
sintam que você está tentando reivindicar algo que
não deveria. As discussões sobre gênero,
fundamentalmente, deveriam ser sobre parceria;
isso é tudo. É sobre parceria e é sobre oportunidade
e é sobre nos livrarmos de práticas discriminatórias
onde quer que elas se encontrem ... Temos que
dominar [essa conversa] em nossos contextos ...
Eu deixo vocês hoje não apenas com o
compromisso de ter sido a primeira [Primeira
Ministra mulher]. Mas também, com a certeza de
que não serei a última.”
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Sessão de Trabalho: Prioridades para uma Estratégia Regional para a
Igualdade de Gênero
A primeira sessão de trabalho da reunião foi
uma consulta multiparticipativa para reunir
informações legislativas e outras contribuições
para a próxima Estratégia Regional para a
Igualdade de Gênero da CARICOM.
Depois de uma introdução à sessão, feita pela
Sra. Lebrechtta Nana Oye Hesse-Bayne (CIWiL),
a Sra. Tonni Brodber (ONU Mulheres) falou
sobre a natureza oportuna da próxima
Estratégia, com referência à sua importante
conexão com os compromissos assumidos
pelos países da região e seus relatório nacionais
obrigatórios, em relação à Convenção das
Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra as Mulheres
(CEDAW, sigla em inglês).
Em seguida, a Sra. Ann-Marie Williams
(CARICOM) fez uma apresentação sobre o
processo que o setor de gênero da CARICOM
está conduzindo para desenvolver a Estratégia
Regional para a Igualdade de Gênero. Ela
revisou alguns dos desafios à igualdade de
gênero que estão sendo vivenciados na região,
entre eles, violência por parceiro íntimo,
desemprego juvenil, altas taxas de gravidez na
adolescência, estereótipos de gênero, acesso
insuficiente a serviços de saúde sexual e
reprodutiva e prevalência de doenças não
contagiosas. Observou ainda, que o objetivo
geral da próxima Estratégia é acelerar a
implementação efetiva de ações prioritárias em
apoio à igualdade de gênero por meio de uma
abordagem regional coordenada, que se alinhe
com as estruturas internacionais e nacionais
existentes.

Posteriormente, os participantes alternaram
entre mesas de discussão para fornecer
feedback sobre abordagens sensíveis ao
gênero, relativas aos seguintes tópicos
prioritários que serão abordados na Estratégia:
1) Boa governança e participação política 2)
Vida livre de violência 3) Acesso a serviços de
saúde 4) Proteção social e inclusão 5)
Empoderamento econômico e 6) Resiliência
climática. Esta parte da sessão foi facilitada
pela Sra. Alisha Todd (ParlAmericas), e as seis
mesas de discussão foram organizadas por
membros do Conselho de Administração do
CIWiL, juntamente com representantes de
mecanismos nacionais de gênero dos países do
Caribe.
Durante as mesas de discussão, os
participantes compartilharam os principais
desafios, boas práticas em seus países,
estruturas legislativas relevantes e outras ações
parlamentares que poderiam ser tomadas para
contribuir para o progresso nessa questão,
bem como os recursos necessários para
implementar soluções eficazes.

Sessão de Planejamento Estratégico
com Representantes de Mecanismos
Nacionais de Gênero
No segundo dia da reunião, representantes
de mecanismos nacionais de gênero
realizaram uma sessão de planejamento
estratégico, organizada pela CARICOM e pela
ONU Mulheres. Essa sessão foi realizada
paralelamente aos briefings parlamentares
das organizações parceiras descritas nas
próximas páginas. No final da sessão, a Sra.
Farmala Jacobs, da Direção de Assuntos de
Gênero de Antígua e Barbuda, e o Sr. Adel
Lilly, da Secretaria de Assuntos de Gênero da
Guiana, se uniram aos briefings
parlamentares para relatar os resultados
preliminares do planejamento estratégico.
Eles detalharam como os resultados da
consulta do dia anterior, sobre a próxima
Estratégia Regional para a Igualdade de
Gênero da CARICOM, serviram de base para
o planejamento, uma vez que contribuem
para o desenvolvimento deste documento e
esboçam caminhos para sua implementação
em seus países.

Algumas das recomendações recorrentes,
compartilhadas durante o relatório, incluíram a
necessidade de orçamentos sensíveis ao
gênero, sistemas fortes e abordagens
sistemáticas para as questões identificadas. A
importância da educação inclusiva e de
qualidade também foi enfatizada em todas as
áreas prioritárias discutidas, o que será
contemplado como um pilar da próxima
Estratégia.
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Apresentação do Rascunho do
Comunicado da CARICOM sobre Proteção
Social
Antes do encerramento da reunião, a Sra. Ann-Marie
Williams (CARICOM) fez uma apresentação sobre os
sistemas de proteção social, tema prioritário da 63ª
sessão da Comissão sobre o Status da Mulher (CSW,
sigla em inglês), a ser realizada em março de 2019.
Ela compartilhou o rascunho do comunicado da
CARICOM sobre o tema, intitulado “Sistemas de
proteção social, acesso a serviços públicos e infraestrutura sustentável para igualdade de gênero e
empoderamento de mulheres e meninas”, que será
apresentado durante a CSW em nome de todos os
países caribenhos que concordaram com o texto.
Nesse cotexto, foi aberta aos participantes a
oportunidade de revisar e propor comentários sobre
o rascunho da declaração.
A Sra. Williams observou que, além das funções mais
padronizadas de proteção social - proteção,
prevenção e promoção - o posicionamento da
CARICOM sobre a proteção social visa ser
transformador. Em outras palavras, pretende não
apenas aliviar a pobreza, mas transformar vidas por
meio da busca de políticas que reequilibram relações
de poder desiguais que causam vulnerabilidades.

Foco no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 17:
parcerias para alcançar os objetivos
“Uma agenda de desenvolvimento sustentável bem-sucedida requer parcerias entre
governos, setor privado e sociedade civil. Essas parcerias inclusivas, construídas
sobre princípios e valores, com uma visão e objetivos compartilhados que colocam
as pessoas e o planeta no centro, são necessárias nos níveis global, regional,
nacional e local … Mecanismos nacionais de supervisão, como
instituições de auditoria independentes e as funções legislativas
de supervisão, devem ser fortalecidas.”
Fonte: Objetivo 17, site dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU (em espanhol)
Outras leituras: “Parcerias: por que elas são importantes,” ibid.
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Diálogo de alto nível: estratégias e parcerias para promover a liderança
transformadora de gênero e atender às prioridades de desenvolvimento
nacional
A sessão final do primeiro dia de reunião contou com
um discurso da Exma. Dama Billie Miller,
Embaixadora Extraordinária e Plenipotenciária de
Barbados e Patrona do CIWiL, sobre a liderança
transformacional na esfera política. V.S.a Anande
Trotman-Joseph introduziu a Exma. Dama Billie
Miller e moderou o diálogo realizado após o
discursos.
A Dama Billie Miller falou sobre a importância da
representação das mulheres na política eleitoral e a
melhoria da qualidade da democracia quando as
perspectivas das mulheres são levadas em
consideração em todas as questões, não apenas
aquelas consideradas “questões femininas”.
Enfatizou ainda os obstáculos persistentes que
prejudicam a participação feminina, incluindo

barreiras econômicas, obrigações concorrentes com
o trabalho e o cuidado de casa, diferentes formas de
discriminação baseada em raça ou classe, bem como
percepções negativas na política.
Nesse contexto, afirmou que os desafios mais
persistentes emanam de partidos políticos, que são
frequentemente dominados por homens, normas,
valores e direitos tradicionais. Essas e outras
barreiras, como o tratamento tendencioso dos
meios de comunicação com viés de gênero, também
estão presentes depois que as mulheres entram na
política.
Uma seleção das recomendações e perspectivas
sobre o avanço da liderança transformacional,
apresentadas pela Dama, está resumida na próxima
página.
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Com base em sua longa carreira na política - incluindo 18 anos como a única
mulher no parlamento em seu país – a Exma. Dama Billie Miller chamou a
atenção para várias estratégias que podem ajudar a quebrar os obstáculos
mencionados durante suas observações.
TORNAR OS PARTIDOS POLÍTICOS MAIS INCLUSIVOS

A Exma. Dama Billie Miller destacou a mentoria como um mecanismo de
apoio crucial para as mulheres quando entram na política e buscam avançar
em seus partidos, fazendo referência ao trabalho da CIWiL na região como
um exemplo dos benefícios que essa estratégia pode gerar. Aconselhou
também “aprender a política dentro da política dos partidos políticos” e
convidou os que já ocupam cargos de liderança para se comprometerem
com o avanço da representação igualitária das mulheres na política. “No
final, é o líder que determina a equipe,” enfatizou. Essas questões foram
posteriormente conectadas a uma mensagem mais abrangente,
ressaltando que as mulheres não devem ser as únicas responsáveis pelo
trabalho sensível ao gênero.
INFLUENCIANDO A AGENDA POLÍTICA

“Em todas as regiões há sempre
mulheres que desafiam os
obstáculos e as probabilidades.
Quanto mais mulheres forem
eleitas para o parlamento, mais
mulheres serão eleitas para o
parlamento. Cada mulher eleita
aumenta a consciência e a
confiança de outras mulheres [...]
As mulheres são um investimento
de alto retorno que gera grandes
dividendos.”
Exma. Dama Billie Miller, Embaixadora
Extraordinária e Plenipotenciária de Barbados
e Patrona do CIWiL

Para ter um maior impacto em questões de importância, a Exma. Dama Billie
Miller enfatizou a necessidade de se especializar na área política e construir
“grupos de interesse” dedicados ao tema. Fazer avançar iniciativas
legislativas requer também um forte entendimento de suas regras, escritas
e não escritas, como por exemplo as Ordens Permanentes do Parlamento,
as Questões Parlamentares e as Resoluções dos Membros Privados.
TRABALHANDO COM ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS

A Exma. Dama Billie Miller falou sobre o papel crucial que as ONGs podem
desempenhar no avanço da representação das mulheres na política.
Afirmou que o envolvimento das ONGs pode fornecer uma base inestimável
para carreiras políticas, podendo também tornarem-se parceiros produtivos
dos governo, como, por exemplo, a Parceria Social de Barbados (em
inglês).
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Dia 2: Briefings e Intercâmbio de Conhecimento com as Partes
Interessadas Regionais
O segundo dia da reunião foi estruturado como uma série de sessões de
informação realizadas por parceiros regionais. Os apresentadores
compartilharam seus projetos ou iniciativas atuais para promover o
empoderamento político das mulheres e a igualdade de gênero e, se engajaram
em debates sólidos com os parlamentares presentes sobre os assuntos
apresentados e as possíveis oportunidades de colaboração. A sessão foi
moderada por Sra. Lebrechtta Nana Oye Hesse-Bayne (CIWiL).
A primeira palestrante foi a Dra. Halimah DeShong, Diretora e Docente do
Instituto de Estudos sobre Gênero e Desenvolvimento - Unidade Nita Barrow
(IGDS: NBU, sigla em inglês), Universidade das Índias Ocidentais. Em sua
apresentação, a Dra. DeShong forneceu uma visão geral dos programas de
estudo oferecidos - incluindo o programa de certificação de treinamento
abrangente do Instituto Caribenho de Gênero e Desenvolvimento (CIGAD, sigla
em inglês) - bem como a história da pesquisa sobre liderança transformacional
no IGDS: NBU. Explicou ainda, o papel da instituição em influenciar o
desenvolvimento sensível ao gênero na região, detalhando o projeto LIVITY,
uma parceria de quatro anos e sete países com o Conselho de Barbados para
Deficientes (BCD, sigla em inglês) e a Aliança do Caribe Oriental pela Diversidade
e Igualdade (ECADE, sigla em inglês), com seis atividades principais: CSO
incubator, fundamentos, academia de liderança, fórum anual de políticas e
festival de arte de rua.
Em seguida, a Sra. Ashell Forde, da Presidenta, não! Assédio e Abuso On-line
(NOAH, sigla em inglês), fez uma apresentação sobre a NOAH, uma instituição de
caridade formada por cidadãos barbadianos preocupados com a crescente
incidência de abusos on-line. A NOAH fornece recursos para vítimas de abuso online e realiza seminários e workshops sobre temas como proteção on-line
infantil, segurança cibernética pessoal, cyberbullying e combate à vingança
pornô. Destacou também o Projeto CARE (Combatendo o abuso por meio de
Pesquisa e Educação), que tem como objetivo quantificar o problema do abuso
on-line baseado em gênero, conscientizar o público e treinar policiais, a fim de
melhorar a prestação de assistência às vítimas. A Sra. Forde ressaltou várias
maneiras pelas quais parlamentares poderiam apoiar o projeto da NOAH e seus
objetivos mais amplos, com vistas a expandir essas iniciativas regionalmente.
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Briefings e Intercâmbio de Conhecimento com as Partes Interessadas
Regionais
A Sra. Tonni Brodber, Representante Adjunta do Escritório Multipaíses da ONU para o
Caribe, apresentou uma visão geral do mandato da organização em todo o Caribe inglês e
holandês, os projetos e programas recentes e o tipo de apoio técnico que pode ser
fornecido aos parlamentos. Em sua apresentação, ela desenvolveu as descobertas de um
estudo recente, conduzido com os Serviços de Pesquisa para o Desenvolvimento do Caribe
(CADRES, sigla em inglês), que investigou as percepções caribenhas sobre a liderança
política. O estudo analisou os níveis de aceitação e as explicações mais comuns para a
importância do envolvimento das mulheres na política, entre outros indicadores. Nesse
sentido, Brodber destacou como essas descobertas poderiam informar a adoção de
estratégias e legislação para aumentar a representação política das mulheres.
A Dra. Tres-Ann Kremer, Chefe dos Bons Ofícios para a Paz e Conselheira Política para a
Região do Caribe, no Secretariado da Commonwealth, fez uma apresentação sobre as áreas
de interesse da Commonwealth para apoio no Caribe, bem como sobre suas parcerias
institucionais. Em particular, concentrou-se nos resultados de um novo estudo, “Mulheres e
Partidos Políticos em Cinco Pequenos Estados da Commonwealth do Caribe”, que em breve
será expandido em outros países. O estudo constatou que o financiamento de campanha é
um dos desafios mais cruciais para as mulheres desejam concorrer às eleições e, delineou
estratégias que podem ser adotadas para resolver o problema. O relatório inclui
recomendações resumidas em várias categorias, como campanhas negativas, constituições
partidárias sensíveis ao gênero e engajamento dos jovens.
Finalmente, V.S.a Anande Trotman Joseph, Presidenta do CIWiL, e Alisha Todd, Diretora
Geral do ParlAmericas, fizeram uma apresentação sobre um novo projeto conjunto do
CIWiL-ParlAmericas, “Promovendo a Liderança Política das Mulheres no Caribe”. Esse
projeto de três anos é parte de um projeto hemisférico mais amplo, financiado pelo
Governo do Canadá sob sua Política Feminista de Assistência Internacional, com atividades
que contribuirão para o fortalecimento de capacidades, redes de apoio e coordenação entre
mulheres líderes de diferentes países e gerações. Essas atividades serão coordenadas a
partir de uma sede permanente do pessoal do CIWiL. Como o projeto engajará ativamente
os parlamentos e organizações parceiras, Todd e Lady Trotman-Joseph incentivaram os
participantes da reunião a apoiar as futuras iniciativas a serem desenvolvidas em seus
países.
A reunião foi encerrada com um voto de agradecimento de Alisha Todd.
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Pontos Principais de Ação
No decorrer da reunião, os seguintes pontos de ação foram
citados:
1.
2.

3.

4.

5.

Explorar com os partidos políticos como recrutar e
apoiar melhor as mulheres candidatas.
Orientar futuros canditados e fomentar seu interesse
pela igualdade de gênero e pelo diálogo político
respeitoso.
Entrar em contato com organizações de mulheres
locais e outros atores da sociedade civil para criar
parcerias em apoio ao trabalho de cada um.
Defender a implementação nacional dos
compromissos internacionais de igualdade de gênero,
incluindo a CEDAW, os ODS e a próxima Estratégia
Regional para a Igualdade de Gênero da CARICOM.
Aplicar uma visão sensível ao gênero ao examinar e
debater todas as questões legislativas, reconhecendo
que todas as questões são questões de mulheres.

Convidamos todos
parlamentares a comunicar os
progressos relacionado a essas
e quaisquer outras ações
realizadas como resultado da
participação nas atividades do
ParlAmericas. Esse progresso
será registrado e apresentado
aos parlamentos membros em
eventos futuros.
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PARLAMENTOS REPRESENTADOS

ANTÍGUA E
BARBUDA

BAHAMAS

BARBADOS

BELIZE

CANADÁ

DOMINICA

GRENADA

JAMAICA

ST. KITTS E
NEVIS

ORGANIZADORES PARCEIROS

ST. VINCENTE E GRENADINES

Essa reunião foi possível, em parte, graças ao generoso apoio do
Parlamento de Barbados e do Governo do Canadá, por meio do
Ministério das Relações Exteriores.

Inscreva-se no Podcast do ParlAmericas no iTunes ou no Google Play,
onde você poderá escutar ao discurso inspirador da Primeira Ministra de
Barbados, Exma. Mia Mottley, bem como a apresentação de Exma. Dama
Billie Miller, Embaixadora Extraordinária e Plenipotenciária de Barbados.

Para informações relacionadas com o trabalho da Rede Parlamentar para a Igualdade de
Gênero (RPIG), entre em contato com o Programa de Igualdade de Gênero do ParlAmericas,
pelo e-mail: parlamericasgen@parlamericas.org.
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PARLAMERICAS
ParlAmericas é a instituição que
promove a diplomacia parlamentar
no sistema interamericano

ParlAmericas promove o parlamento
aberto apoiando os princípios da
transparência, prestação de contas,
participação cidadã e da ética e probidade

ParlAmericas é composto pelas
legislaturas nacionais da América do
Norte, Central, do Sul e do Caribe

ParlAmericas respalda as políticas e
medidas legislativas para mitigação e
adaptação dos efeitos das mudanças
climáticas

ParlAmericas facilita o intercâmbio das
boas práticas parlamentares e
promove o diálogo político
cooperativo

ParlAmericas trabalha para o fortalecimento
da democracia e governança através do
acompanhamento de processos eleitorais

ParlAmericas transversaliza a igualdad
de de gênero atuando a favor do
empoderamento político das mulheres e
da aplicação de uma perspectiva de
gênero no trabalho legislativo

ParlAmericas está sediada em Ottawa,
Canada

Secretaria Internacional do ParlAmericas
710—150 Wellington St., Ottawa, Ontario, K1P 5A4 Canadá
Telefone: +1 (613) 594-5222 | Fax: +1 (613) 594-4766
www.parlamericas.org | info@parlamericas.org
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