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Lançamento da série de treinamentos virtuais sobre “Engajamento Eficaz em Processos

Parlamentares” para organizações de defesa dos direitos da mulher do Caribe, organizada pelo

ParlAmericas, o Escritório Regional da ONU Mulheres - Caribe e o Fundo de Igualdade

No dia 9 de setembro de 2022, foi realizado o “Workshop 1: Ativismo no Parlamento”, o qual

representou a primeira sessão da série de treinamentos virtuais intitulada “Engajamento Eficaz em

Processos Parlamentares” para organizações de defesa dos direitos da mulher do Caribe, organizada pelo

ParlAmericas, o Escritório Regional da ONU Mulheres - Caribe e o Projeto “Voz e Liderança Femininas -

Caribe” do Fundo de Igualdade e Astraea.

A sessão teve início com discursos da Sra. Tonni Ann Brodber, Representante do Escritório Regional da

ONU Mulheres - Caribe, Sra. Tamara Huggins, Diretora do Projeto “Voz e Liderança Femininas - Caribe”

do Fundo de Igualdade, e da Sra. Lisane Thirsk, Diretora Adjunta, Igualdade de Gênero e Comunicações,

do ParlAmericas. Em seus comentários, Lisane Thirsk apresentou o novo relatório do ParlAmericas, “O

que Ouvimos,” que compartilha os resultados de um estudo realizado sobre a atual situação de esforços

de engajamento parlamentar empreendidos por organizações caribenhas de defesa dos direitos da

mulher, e os desafios enfrentados por elas.

As descobertas da pesquisa não apenas reforçaram o valor que as organizações de defesa dos direitos da

mulher atribuem à promoção dos objetivos de suas políticas, por meio de engajamento com seu

parlamento nacional, mas também revelaram diversos obstáculos que essas organizações enfrentam e

que comprometem a eficácia desse engajamento, tais como a falta de informações sobre processos e

agendas parlamentares ou, de habilidades técnicas específicas dentro de suas organizações para a defesa

dos seus objetivos na esfera legislativa. Além disso, a pesquisa revelou também um senso de

desconfiança e insatisfação no que tange à acessibilidade dos processos parlamentares, aos quais,

segundo as e os participantes da pesquisa, falta flexibilidade e medidas de acesso para que uma maior

pluralidade de vozes possa contribuir. A série de treinamentos foi desenvolvida em resposta aos

aprendizados extraídos dessa pesquisa.

Na sessão sobre ativismo no parlamento, apresentações das Sras. Lisane Thirsk e Chantal La Roche,

Diretora Jurídica Sênior do Parlamento de Trinidad e Tobago, e da palestrante principal, a Sra. Marsha

Caddle, membro do parlamento de Barbados, as quais foram seguidas por sessões de perguntas e

respostas, ofereceram aos e às participantes uma visão geral sobre a importância do engajamento
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parlamentar, bem como recomendações sobre momentos estratégicos e técnicas de comunicação para o

ativismo no processo legislativo e com parlamentares, entre outros temas.

A série de workshops “Engajamento Eficaz em Processos Parlamentares” como um todo, busca oferecer

às organizações de defesa dos direitos da mulher conhecimentos mais avançados, oportunidades para o

desenvolvimento de uma rede de contatos, bem como orientações práticas para fortalecer sua

participação pública e permitir maior representação de suas vozes em espaços e processos legislativos

de tomada de decisão, reconhecendo o imenso valor desse engajamento para as instituições

democráticas. As sessões futuras terão como enfoque estratégias de ativismo e a construção de

parcerias.

Para mais informações sobre nosso trabalho, consulte nossos sites e redes sociais: ParlAmericas (site e

Twitter); Escritório Regional da ONU Mulheres - Caribe (site e Twitter) e Fundo de Igualdade (site e

Twitter).
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O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Composto pelas 35
legislaturasnacionais das Américas do Norte, Central e do Sul e do Caribe, o ParlAmericas promove o diálogo político
cooperativo, facilita ointercâmbio de boas práticas legislativas e produz recursos personalizados para apoiar parlamentares em
seu trabalho. A Secretaria Internacional do ParlAmericas possui sede em Ottawa, Canadá. Para mais informações,
visite www.parlamericas.org ou escreva para info@parlamericas.org.
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