Reunião de Preparação do Caribe para a CSW66
#ParlAmericasGEN #CSW66Caribbean
TEMA: CSW, empoderamento das mulheres,
ação climática sensível ao gênero, gestão de risco de
desastres

DATA: 3 de fevereiro de 2022
LOCAL: Evento Virtual
PARTICIPANTES: Mais de 110 parlamentares,
ministros(as), representantes de organizações
multilaterais da sociedade civil e de mecanismos
nacionais de gênero, de 21 países e 2 territórios

ORGANIZADO EM PARCERIA COM:
Secretaria da Comunidade do Caribe (CARICOM) e
Escritório Regional da ONU Mulheres - Caribe

Esta atividade está alinhada com os ODS 5 e 17.
Esta reunião de conscientização reuniu ministros(as)
responsáveis por assuntos de gênero, parlamentares, chefes
de mecanismos nacionais de gênero, bem como
representantes de organizações multilaterais da sociedade
civil e do setor acadêmico, em preparação para a 66a sessão
da Comissão sobre a Situação Jurídica e Social da Mulher
(CSW66), que será realizada na sede da ONU em Nova Iorque,
de 14 a 25 de março de 2022. O diálogo teve como foco a
identificação de prioridades e necessidades da região do
Caribe, visando alcançar a igualdade de gênero e
empoderamento das mulheres no contexto de
vulnerabilidade climática e a desastres.
A sessão promoveu discussões que contribuíram para a
criação de uma voz unificada e a definição de posições a

serem defendidas nessa sub-região, servindo de base para o
desenvolvimento de uma declaração da CARICOM em
preparação para a CSW66, cujo tema em 2022 foi “Alcançar a
igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e
meninas, no contexto de políticas e programas relacionados à
mudança climática e à mitigação de riscos ambientais e de
desastres.” As e os participantes também foram convidados a
refletir sobre estratégias para ampliar a liderança e as
experiências de mulheres caribenhas em espaços de negociação
internacionais a respeito desses tópicos.
As apresentações e painéis dessa reunião proporcionaram
embasamento técnico a respeito dos procedimentos da CSW e,
das ligações entre mudança climática e resiliência ao risco de
desastres e igualdade de gênero. Além disso, houve uma
profunda discussão sobre práticas e políticas para aumentar a
capacidade de adaptação para a criação de políticas que
integrem uma perspectiva de gênero à gestão de riscos de
desastres nas Pequenas Nações Insulares em Desenvolvimento
do Caribe.
Importantes recursos sobre os temas de liderança feminina e
gestão de mudança climática e riscos de desastres com
perspectiva de gênero na região são apresentados abaixo:
Construção de Resiliência Sensível ao Gênero no Caribe:
Compreendendo o Papel de Conhecimentos, Atitudes,
Comportamentos e Práticas em Mecanismos de Coordenação
Voltados à Mitigação da Mudança Climática e do Risco de
Desastres, ONU Mulheres e Instituto Internacional para o
Desenvolvimento Sustentável, 2021 - (em inglês)
Preparação para Desastres e Recuperação Pós-Desastres Com
Perspectiva de Gênero: Análise Preliminar, Banco Mundial e
Fundo Global para Redução e Recuperação de Desastres,
2021 - (em inglês)
Manual sobre Planejamento para Desastres e Crises Com
Perspectiva de Gênero no Caribe, ParlAmericas, 2021 - (em
inglês)
Protocolo Parlamentar para Redução do Risco de Desastres e
Adaptação às Mudanças Climáticas, ParlAmericas, 2019

DESTAQUES DAS SESSÕES
Palavras de boas-vindas:
Dra. Hilary Brown, Gerente de Programas, Cultura e
Desenvolvimento Comunitário, Secretaria da CARICOM
Sra. Tonni Brodber, Representante do Escritório
Regional da ONU Mulheres - Caribe
Apresentação técnica “Estruturando a Negociação na
CSW”:
Sra. Rahel Steinbach, Especialista de Programas de
Resiliência e Redução do Risco de Desastres, ONU
Mulheres
Sra. Carla Kraft, Especialista em Políticas de
Desenvolvimento Sustentável, ONU Mulheres
Sra. Branwen Millar, Consultora de Gênero, Escritório
das Nações Unidas para Redução do Risco de Desastres
(UNDRR)
Discurso principal:
Dra. Asha Kambon, Especialista em Gestão de Risco de
Desastres e Igualdade de Gênero
Painel “Estratégias para Aumentar a Capacidade de
Adaptação para Gestão de Risco de Desastres Inclusiva e
com Perspectiva de Gênero nas Pequenas Nações
Insulares em Desenvolvimento do Caribe”
Expositores:
Exma. Carolyn Trench-Sandiford (Belize), Presidenta do
Senado e Membro do Conselho de Administração do
ParlAmericas
Sra. Elizabeth Riley, Diretora Executiva, Agência de
Gestão de Emergências e Desastres do Caribe
Sra. Joanna Edghill, Cofundadora e Diretora,
Megapower Limited
Sra. Sarah Bailey, Dirigente do Programa Mundial de
Alimentos das Nações Unidas - Escritório Regional do
Caribe
Moderadora:
Sra. Isiuwa Iyahen, Especialista em Programas de
Empoderamento Econômico e Estatística, Escritório
Regional da ONU Mulheres - Caribe
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A seguir estão as áreas prioritárias incluídas na Declaração da CARICOM que serviu
como base para essa reunião:
Lidar com desequilíbrios de gênero e, ao mesmo tempo, promover mudanças de política
prudentes a fim de encorajar a mitigação e gestão de riscos relacionados ao clima e a
desastres, o que também ajudará a promover crescimento socioeconômico geral.
Promover ações sensíveis ao gênero na gestão de riscos relacionados ao clima e a
desastres e considerar a violência contra as mulheres e crianças uma grande barreira que
viola, prejudica e impede o pleno gozo dos seus direitos humanos, sobretudo durante a
ocorrência de desastres.
Promover oportunidades de educação e emprego para meninas e mulheres em áreas
técnicas e papeis de liderança, reconhecendo que as mulheres devem ter protagonismo na
tomada de decisões de conselhos e comissões sobre recursos hídricos locais, nacionais e
regionais.
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Aumentar a capacitação de escritórios de estatística nacionais e outras instituições
governamentais, ONGs e organizações lideradas por mulheres para a coleta, análise e
disseminação de dados regionais comparáveis desagregados por renda, gênero, idade,
raça, etnia, status migratório, deficiência e outras características relevantes para a
elaboração e implementação de estratégias e políticas de promoção da participação plena
e efetiva das mulheres em espaços de tomada de decisão.
Incluir mulheres e meninas de áreas rurais e tribos indígenas na tomada de decisões sobre
ação climática e gestão do risco de desastres, oferecendo oportunidades para que ocupem
cargos de gestão, monitoramento e pesquisa da mudança climática, tanto no âmbito de
suas comunidades quanto do país em geral.
Alocar recursos para a promoção da proteção social sensível ao gênero em situações de
emergência, incluindo instalações e serviços de saúde acessíveis, sistemas de cuidado
abrangentes que apoiem o acesso universal a serviços de creche e a disponibilização de
transferências de fundos para mulheres de áreas rurais e suas comunidades.
O comunicado de imprensa está disponível no site do ParlAmericas.
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Este encontro foi possível graças ao generoso apoio do Governo do Canadá, por
meio do seu Ministério das Relações Exteriores (Global Affairs Canada, em inglês).

Encontre o ParlAmericas no Apple Podcasts,
Google Podcasts, e Spotify, para ouvir as
sessões de nossas reuniões.

ParlAmericas é a instituição que promove a
DIPLOMACIA PARLAMENTAR no

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

ParlAmericas organiza consultas e constrói
PARCERIAS COM DIVERSAS
PARTES INTERESSADAS como jovens
líderes e organizações da sociedade civil

ParlAmericas é composto por 35
LEGISLATURAS NACIONAIS dos
países da América do Norte, Central, do Sul
e do Caribe

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

ParlAmericas trabalha para o
fortalecimento da democracia e
governança através do acompanhamento
de PROCESSOS ELEITORAIS

ParlAmericas facilita o intercâmbio de
BOAS PRÁTICAS parlamentares e
promove o DIÁLOGO POLÍTICO
COOPERATIVO em busca dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável

ParlAmericas respalda as políticas e medidas
legislativas para mitigação e adaptação dos
efeitos das MUDANÇAS CLIMÁTICAS

ParlAmericas está sediada em OTTAWA,

SISTEMA INTERAMERICANO

Secretaria International do ParlAmericas
703-155 Queen Street, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canadá
Telefone: + 1 (613) 947-8999
Email: info@parlamericas.org

CANADÁ

