COMUNICADO DE IMPRENSA
Para divulgação imediata
Kingston, Jamaica, 23 de janeiro de 2018.
Parlamentares discutirão alianças para a igualdade de gênero em reunião do ParlAmericas na
Jamaica
Nos dias 24 e 25 de janeiro, o ParlAmericas, em colaboração com o Parlamento jamaicano, realizará
uma reunião interparlamentar em Kingston intitulada: Alianças para Transformar as Relações de
Gênero; recepcionada pela excelentíssima Ministra da Cultura, Gênero, Entretenimento e Esportes,
Olivia Grange. Este evento reunirá legisladoras e legisladores do Caribe anglófono e do Canadá,
para analisar como a colaboração entre diferentes setores pode promover uma transformação
cultural positiva e impulsionar a agenda para a igualdade de gênero.
Ao integrar a experiência de profissionais da sociedade civil, especialistas e representantes do
governo, a reunião irá destacar boas práticas e momentos cruciais de transformação que podem
facilitar a construção de alianças. A Exma. Ministra Grange enfatizou que esta reunião "oferece uma
oportunidade para que legisladoras e legisladores de toda a região aprendam uns (umas) com os
outros (as) e desenvolvam alianças para transformar e promover as relações de gênero em nossos
países. A igualdade de gênero é garantir que tanto os homens quanto as mulheres desfrutem dos
mesmos serviços, oportunidades, recursos e reconhecimento social. Assim, tenho o prazer de
receber os (as) delegados (as) na Jamaica e, com grande expectativa, espero as trocas de
experiência sobre esta questão e o impacto que terão em nossas sociedades”.
Os tópicos constantes da agenda da reunião incluem planos estratégicos nacionais para a igualdade
de gênero e legislação sobre assédio sexual no local de trabalho. As e os delegados e delegadas
também considerarão o papel fundamental da mídia e das artes no trabalho de conscientização, bem
como a importância da participação dos homens nas iniciativas de igualdade de gênero. Finalmente,
aproveitando os tópicos de discussão da reunião, será realizado um planejamento estratégico para a
comemoração do Dia Internacional da Mulher nos países representados, no dia 8 de março de 2018.
Dra. Saphire Longmore, Senadora da Jamaica e membro do Conselho do ParlAmericas destacou
que "esta reunião coloca a cultura e as normas sociais no centro das discussões sobre como lidar
com as desigualdades de gênero, através de nossas funções legislativas. A Rede Parlamentar para a
Igualdade de Gênero do ParlAmericas é um importante fórum para a troca de conhecimento nessas
áreas, e eu espero compartilhar com as nossas e nossos colegas internacionais o progresso
alcançado pela Jamaica".
Para acessar as atualizações mais recentes, incluindo o relatório gráfico ao vivo desta reunião, siganos no Twitter @ParlAmericas e participe das conversas relacionadas ao tema usando a hastag
#ParlAmericasGênero.
O ParlAmericas estende seus agradecimentos e reconhecimento ao Escritório de Assuntos de
Gênero da Jamaica e ao Ministério dos Assuntos Globais do Canadá, pelo seu apoio conjunto na
realização desta reunião.
***
O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Composto pelos
parlamentos nacionais dos Estados membros da OEA nas Américas do Norte, Central e do Sul e do Caribe, o ParlAmericas
facilita a troca das melhores práticas parlamentares e promove o diálogo político cooperativo. Para mais informações, visite
www.parlamericas.org ou escreva para communications@parlamericas.org

