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COMUNICADO DE IMPRENSA 
Para divulgação imediata 

 
Ottawa, 10 de fevereiro de 2020 
 

O ParlAmericas coorganiza uma reunião sobre o posicionamento do Caribe no Pequim+25 e outros 

assuntos relacionados para várias partes interessadas 

 

Nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2020, o ParlAmericas coorganizará uma reunião para várias partes 

interessadas, em colaboração com o Escritório Multinacional da ONU para o Caribe; Instituto de Estudos 

de Gênero e Desenvolvimento: Unidade Nita Barrow da Universidade das Índias Ocidentais - Cave Hill; 

Mulheres Caribenhas na Liderança (CIWiL); Fundação Westminster para a Democracia; e CARICOM. A 

reunião, intitulada “Construindo uma Posição Coordenada para as Negociações do Caribe sobre 

Pequim+25,” reunirá ministros, parlamentares, representantes da sociedade civil e organizações 

multilaterais, bem como o maquinário de gênero dos países anglófonos do Caribe.  

 

Os objetivos da reunião são manter um diálogo focado sobre os processos de revisão, negociações e 

próximas etapas para a região do Caribe em fóruns que comemoram o 25º aniversário da Declaração e 

Plataforma de Ação de Pequim, que resultaram da histórica Quarta Conferência Mundial sobre 

Mulheres. 

 

O Presidente da Casa da Assembléia de Barbados, Exmo. Arthur Holder, Membro do Conselho de 

Administração do ParlAmericas, proferirá as palavras de boas-vindas em nome do ParlAmericas. A 

agenda também inclui várias outras intervenções parlamentares e contribuições sobre questões 

prioritárias de igualdade de gênero para a região.  

 

Espera-se que os resultados da reunião ajudem no alinhamento das mensagens políticas e defesas da 

região para a próxima 64ª sessão da Comissão sobre o Status das Mulheres e, para várias outras 

importantes reuniões internacionais e regionais sobre compromissos de igualdade de gênero. O 

encontro incluirá ainda, atividades associadas à igualdade de geração, uma iniciativa multigeracional 

que terá ao longo do ano outras atividades para fomentar e abordar os objetivos inacabados 

relacionados ao empoderamento das mulheres em todas as esferas da vida. 

 

Para acompanhar e participar dessa reunião virtualmente, siga as redes sociais do ParlAmericas, usando 

a #Beijing25Caribbean e #ParlAmericasGEN. 
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