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O ParlAmericas celebrou a 3ª Reunião da Rede de Funcionárias e Funcionários Parlamentares para a
Igualdade de Gênero (RFPIG): “Aliadas dentro e fora do parlamento: Tecendo redes para promover a
igualdade de gênero”

A Rede de Funcionárias e Funcionários Parlamentares para a Igualdade de Gênero (RFPIG) realizou hoje,

pela primeira vez, um encontro virtual que reuniu o pessoal parlamentar das Américas e do Caribe. Com

um enfoque de trabalho técnico, o objetivo da reunião foi examinar estratégias para a integração da

perspectiva de gênero no trabalho parlamentar por meio de parcerias com organizações de mulheres,

especialistas e ativistas pela igualdade de gênero e, conhecer diversas experiências de colaboração de

sucesso nos distintos países da região.

A reunião contou com a presença da Presidenta da Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero (RPIG),

Senadora Verónica Camino Farjat (México), quem abriu a reunião e compartilhou importantes reflexões,

enfatizando: “A América Latina e o Caribe é a região do planeta com mais desigualdade, discriminação e

violência. A situação afeta milhares de mulheres, jovens e meninas. Para conseguir pôr fim às

desigualdades e inequidades existentes, avaliar quais são essas lacunas e a que se devem, bem como

pensar maneiras inovadoras de reduzi-las, o diálogo interparlamentar, a coordenação entre

parlamentares e funcionárias e funcionários parlamentares, os espaços de intercambio no âmbito

regional e o trabalho na rede é fundamental. ”

Lisane Thirsk, Diretora Adjunta, Igualdade de Gênero e Comunicações, do ParlAmericas introduziu o

novo projeto que estrutura o trabalho que a instituição realizará apoiando os parlamentos das Américas

e do Caribe, com o objetivo de fortalecer as capacidades políticas para a governança com perspectiva de

gênero. Compartilhou ainda, o documento What We Heard, que recopila as principais lições aprendidas

que servirão de base para construírem mais e melhor a programação para vincularem os parlamentos

com as organizações de mulheres.

A reunião incluiu apresentações de convidados especiais, que dividiram as suas experiências a partir do

trabalho de colaboração com os parlamentos dos seus países. As exposições ficaram a cargo de Natalia

Gherardi, Diretora Executiva da Equipe Latino-americana de Justiça e Gênero (ELA), organização de

mulheres argentina que trabalha em diversos temas vinculados à igualdade de gênero como, por

exemplo, o impulso da participação política das mulheres, o orçamento com perspectiva de gênero e a

agenda legislativa de cuidados, e Gabrielle Elie, Representante do programa Mulheres Jovens em

Liderança - Santa Lúcia (YWiL, pelas suas siglas em inglês), um programa intensivo de capacitação sobre a
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práticas parlamentares, produzindo recursos adaptados para oferecer apoio a parlamentares em seu trabalho. A Secretaría Internacional do
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liderança transformacional, tomada de decisões inclusivas e procedimentos parlamentares organizado

pelo ParlAmericas, o Instituto Caribenho para a liderança das mulheres (CIWiL, pelas suas siglas em

inglês) e o Parlamento de Santa Lúcia.

Por último, a reunião incluiu um espaço de trabalho para compartilhar reflexões que acrescentem na

agenda de cuidados, temática que será abordada pelas e pelos parlamentares do Hemisfério no mês de

novembro na Colômbia, na ocasião da 19a Assembleia Plenária do ParlAmericas e do 14° Encontro da

Rede Parlamentária para a Igualdade de Gênero do ParlAmericas.

Para mais informações sobre o trabalho realizado pelo ParlAmericas, visite www.parlamericas.org e siga

@ParlAmericas nas redes sociais.
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