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Mulheres parlamentares da Jamaica se comprometem com ações colaborativas para
promover a igualdade de gênero no trabalho legislativo

Ocho Rios, Jamaica: Nos dias 3 e 4 de dezembro de 2022, as parlamentares de ambas as câmaras e
partidos, bem como representantes do governo local, com o apoio técnico do ParlAmericas, do
Escritório Regional da ONU Mulheres - Caribe, do Gabinete de Assuntos de Gênero do Ministério da
Cultura, Gênero, Entretenimento e Esporte e das Casas do Parlamento, reuniram-se para um retiro
de treinamento histórico.

O evento foi organizado em resposta a um pedido feito por mulheres parlamentares, de um
treinamento visando apoiar o seu trabalho no alcance de resultados inclusivos e eficientes para seus
constituintes e, a continuidade da implementação da Política Nacional para a Igualdade de Gênero
(2011). O treinamento também aproveitou esforços em andamento no Parlamento da Jamaica para
estabelecer uma convenção política bicameral de mulheres.

A reunião teve início com as palavras da Exma. Olivia Grange, condecorada com a Ordem de
Distinção (grau Comandante) pelo Governo da Jamaica, Ministra da Cultura, Gênero,
Entretenimento e Esporte e Vice-Líder da Câmara, e da Sra. Tonni Brodber, Representante do
Escritório Regional da ONU Mulheres - Caribe. O discurso principal foi proferido pela Dra. Rosina
Wiltshire, Especialista em Gênero e Desenvolvimento, para servir de base e inspiração para
discussões sobre o papel crucial das mulheres parlamentares no avanço da igualdade de gênero.

Ao longo do retiro, foram realizadas discussões sobre a promoção da participação política das
mulheres, conceitos de igualdade de gênero no âmbito do trabalho legislativo e iniciativas de
igualdade de gênero em andamento na Jamaica, com o respaldo de apresentações da Sra. Alicia
Bowen-McCulskie, Coordenadora de Programas da Iniciativa Spotlight da Jamaica, e de Sra. Sharon
Coburn Robinson, Diretora Chefe do Gabinete de Assuntos de Gênero do Ministério da Cultura,
Gênero, Entretenimento e Esporte. Os diálogos também enfocaram oportunidades de colaboração
entre mulheres parlamentares no que se refere a questões prioritárias que transcendem a política,
como a violência baseada em gênero, incluindo a violência familiar, e a capacitação para a aplicação
de uma perspectiva de gênero no trabalho legislativo. O evento terminou com uma apresentação
sobre abordagens sensíveis ao gênero para a revisão legislativa liderada pelo Escritório Regional da
ONU Mulheres - Caribe com o apoio do ParlAmericas.

As tomadoras de decisão presentes chegaram a um consenso sobre a importância da confiança e de
um compromisso com a comunicação honesta e defesa colaborativa de questões que dizem respeito
especificamente às mulheres e crianças no espaço legislativo, o estudo e priorização de abordagens
centradas nas pessoas no trabalho legislativo, e da realização de uma reunião de acompanhamento
até março de 2023.



Essa atividade tornou-se possível graças ao apoio da Iniciativa Spotlight da União Europeia e Nações
Unidas e do Governo do Canadá, por meio do seu Ministério de Relações Exteriores (Global Affairs
Canada). 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
Ministério da Cultura, Gênero, Entretenimento e Esporte (site e Twitter).

Para mais informações, entre em contato com:
Sheryl-Ann Thomas-Scott
Analista de Comunicações
Escritório Regional da ONU Mulheres - Caribe
E-mail: s.thomas-scott@unwomen.org
WhatsApp: 1-876-463-4928

Eilish Elliott
Gerente de Projetos – Igualdade de Gênero
ParlAmericas
E-mail: eilish.elliott@parlamericas.org

Mulheres Parlamentares, Senadoras e Conselheiras no fim de semana de retiro parlamentar com Alisha Todd,
Diretora Geral, ParlAmericas (à esquerda) e Tonni Brodber, Representante do Escritório Regional da ONU Mulheres
- Caribe. Foto da ONU Mulheres/Dorian Clarke
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Exma. Olivia Grange, Ministra da Cultura, Gênero, Entretenimento e Esporte. Foto da ONU Mulheres/Dorian Clarke

Tonni Brodber, Representante do Escritório Regional da ONU Mulheres - Caribe, atuando como facilitadora de uma
sessão no Primeiro Dia do evento. Foto da ONU Mulheres/Dorian Clarke


