VIII ASSEMBLEIA PLENÁRIA DO FÓRUM INTERPARLAMENTAR DAS AMÉRICAS
8-10 DE SETEMBRO DE 2011, ASSUNÇÃO, PARAGUAI

GRUPO DE TRABALHO: O PAPEL DOS DIREITOS HUMANOS E DO DESENVOLVIMENTO EM
RELAÇÃO À SEGURANÇA CIDADÃ

AGENDA TEMÁTICA E PROGRAMA

1.

OBJETIVOS

•
•
•
•
•
•
•
•

Examinar as raízes do crime, da violência e da insegurança cidadã
Explorar as diferentes variantes existentes de prevenção, aplicação da lei, reabilitação e
reintegração
Determinar os passos para erradicar a violência doméstica
Promover a coordenação entre o desenvolvimento e a segurança
Examinar o conceito de proteção cidadã
Examinar o conceito de segurança alimentar
Estabelecer as fases de tratamento da pobreza extrema, da desigualdade e da exclusão social
Conseguir integrar a perspectiva de gênero no trabalho de grupo

2.

PONTOS CENTRAIS DO DEBATE

No continente americano – especialmente na América Latina e na região do Caribe - as dificuldades
presentes e coexistentes nos países que o integram, sobretudo, as referentes a graves situações de
desigualdade e exclusão, fazem com que os riscos de conflitividade social não tenham desaparecido por
completo. Em se tratando de uma região na qual a democracia, a pobreza, a desigualdade convivem de
maneira generalizada, a proteção cidadã se transformou em uma prioridade. O que fazer diante da
pobreza, do desemprego e das drogas? Como prevenir e buscar soluções para os principais problemas
que a sociedade enfrenta?
Nesta sessão, os parlamentares examinarão diferentes conceitos e iniciativas existentes, estipularão
passos a seguir e definirão um processo de aproximação a possíveis soluções à insegurança cidadã,
promovendo sempre a coordenação entre o desenvolvimento, a segurança e a perspectiva de gênero.
Os especialistas encarregados de orientar as deliberações serão Carmelo Caballero, Vice-Ministro de
Segurança Interna do Ministério do Interior de Paraguai (2008 – 2011), e Juan Faroppa, Subsecretário do
Interior do Governos do Uruguai (2005 – 2007). [Notas biográficas nos resumos dos seus artigos.]
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3.

PROGRAMA DE TRABALHO
Quinta-feira, 8 de setembro de 2011: Primeira sessão

16h00 - 16h15

Mensagem de boas-vindas do Presidente e apresentação da versão
preliminar do programa
-

Representante Germán Blanco (Colômbia), Representante de
América do Sul no Comitê Executivo do FIPA

Apresentação dos participantes

16h15 - 16h45

Apresentação
- Carmelo Caballero, Vice-Ministro de Segurança Interna do Ministério
do Interior do Paraguai (2008 – 2011)

16h45 - 17h15

Apresentação
- Juan Faroppa, Subsecretário do Interior do Governo do Uruguai (2005
– 2007)

17h15 - 17h45

Sessão de perguntas

17h45 - 19h00

Início das deliberações

Sexta-feira, 9 de setembro de 2011: Segunda sessão

14h30 - 15h00

Continuação das deliberações

15h00 - 16h30

Formulação das recomendações

16h30 - 17h30

Aprovação das recomendações e conclusões
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