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O ParlAmericas participou de um seminário sobre a Carta Democrática Interamericana

organizado pela Universidade da Colúmbia Britânica

Em preparação para a 9a Cúpula das Américas que está se aproximando, o ParlAmericas

contribuiu para a Mesa Redonda sobre a Carta Democrática Interamericana: Aprendendo por

meio de diálogo com acadêmicos, sociedade civil e líderes democráticos, organizada pelo

Departamento de Ciências Políticas e Escola de Políticas Públicas e Assuntos Globais da

Universidade da Colúmbia Britânica.

A Senadora Rosa Galvez (Canadá), Segunda Vice-Presidenta do Conselho e Presidenta da Rede

Parlamentar sobre Mudanças Climáticas (RPMC) do ParlAmericas, participou do painel

juntamente com acadêmicos da Universidade da Pensilvânia (EUA), Universidad Iberoamericana

(México), Universidade de São Paulo (Brasil) e da Universidade da Colúmbia Britânica (Canadá),

que apresentaram estudos de caso sobre questões democráticas relevantes do hemisfério. Além

disso, Andrew Stevenson, Consultor Especial da Secretaria das Cúpulas das Américas, abordou

as ligações entre a 9a Cúpula e a Carta Democrática.

Durante sua apresentação, a Senadora Rosa Galvez expressou sua visão a respeito do papel que

os parlamentos desempenham na construção de democracias sólidas e inclusivas, bem como

sobre a maneira pela qual parlamentares estão integrando uma perspectiva interseccional com

vistas ao alcance de um futuro equitativo e sustentável: “Para restabelecer a confiança na

política, está claro que precisamos assegurar que todas as decisões sejam transparentes e

baseadas em evidências, bem como aprimorar mecanismos para a participação cidadã em

assuntos públicos, atualizar sistemas de proteção social, transformar modelos de produção e

consumo de acordo com paradigmas sustentáveis, bem como controlar os efeitos negativos da

mudança climática. Conforme começamos a levar em consideração os pontos de vista de

outros, principalmente dessas populações tradicionalmente marginalizadas, podemos começar

a empreender mudanças sistêmicas que atinjam o cerne dos problemas enfrentados pelas

nossas sociedades.”
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Essa apresentação fez parte das atividades Pré-Cúpula das Américas que o ParlAmericas está

realizando com o objetivo de promover o envolvimento de parlamentares em discussões com

partes interessadas, entre elas a sociedade civil e acadêmicos, a respeito dos temas da 9a

Cúpula das Américas centrados na construção de um futuro sustentável, resiliente e equitativo.

Organizada pelos Estados Unidos, a 9a Cúpula ocorrerá este ano na cidade de Los Angeles, dos

dias 6 a 10 de junho, e o ParlAmericas, como parte da sua missão institucional, apoiará o

envolvimento de parlamentares nesse processo.
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