Governo do Canadá anuncia apoio ao projeto do ParlAmericas para promover a liderança política das
mulheres na América Latina e no Caribe
Para divulgação imediata
Ottawa, Canadá, 5 de junho de 2018
O ParlAmericas tem o prazer de comunicar que o Governo do Canadá anunciou, no dia de hoje, a
contribuição de $4.99 milhões de Dólares Americanos para um projeto de promoção da liderança política das
mulheres na América Latina e no Caribe.
Este projeto de três anos, liderado pelo ParlAmericas, fornecerá apoio a organizações multipartidárias de
mulheres que trabalham por meio de comitês locais e afiliações e, em colaboração com parlamentos
nacionais. O projeto tem o objetivo de criar ambientes favoráveis para que mulheres de diversas origens e
idades possam participar de eleições e outros processos políticos em seus países.
A Senadora Marcela Guerra, do México, Presidenta do ParlAmericas, enfatizou que: “Esta iniciativa é uma
oportunidade única para fortalecer a capacidade e a sustentabilidade das organizações de mulheres, que
reúnem líderes emergentes e experientes em todas as áreas da política. Essas organizações se dedicam a
combater as barreiras à participação política das mulheres em nossa região.”
Este anúncio reflete os compromissos traçados na Política de Assistência Internacional Feminista (FIAP, sigla
em inglês) do Canadá, que reconhece que a redução da pobreza e das desigualdades requer uma
transformação das normas sociais e das relações de poder que prejudiquem mulheres e meninas. Isso se
alinha aos princípios orientadores das atividades do ParlAmericas para promover a participação política das
mulheres e, parcerias para a governança inclusiva.
“Estamos entusiasmados com este anúncio de apoio por meio do Ministério de Assuntos Globais do Canadá.
O governo canadense tem sido um parceiro constante nos esforços do ParlAmericas em promover a
igualdade de gênero, por meio de ações conjuntas de parlamentares e sociedade civil”, disse o Exmo.
Deputado Robert Nault, que atua como Vice-Presidente do ParlAmericas e Presidente de Seção Canadense
da organização. Ele disse ainda que, “é evidente que investir nos direitos das mulheres e na igualdade de
gênero não é apenas a coisa mais inteligente a se fazer, pois acelerará todas as prioridades de
desenvolvimento, mas, também é o que deve ser feito na perspectiva dos direitos humanos.”
O ParlAmericas vem realizando, por mais de 15 anos, atividades interparlamentares e esforços coletivos para
promover a liderança política das mulheres e a incorporação da perspectiva de gênero no trabalho legislativo
nas Américas e no Caribe. Esses esforços são apoiados por um grupo de trabalho permanente de
parlamentares, denominado Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero do ParlAmericas.
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