
Ativismo Jovem pela Ação Climática Sensível ao Gênero nos Parlamentos

#ParlAmericasGEN #CSW66

Esta atividade está alinhada com os ODS 4, 5, 10, 13 e 17.
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                           Participação cidadã, empoderamento e

ativismo jovem, igualdade de gênero, ação climática

TEMA:

                             22 de março de 2022DATA:

                                                    Mais de 60 representantes

da sociedade civil e da juventude, pessoal parlamentar

e parlamentares de 15 países

PARTICIPANTES:

Esta sessão interativa foi realizada como parte do

Fórum das ONGs da CSW66, com o propósito de

explorar estratégias e métodos que possam ser

utilizados por jovens ativistas para promover a ação

climática feminista em espaços de tomada de

decisão do poder legislativo. Ela reuniu partes

interessadas de toda a região da América Latina que

têm atuado na defesa de causas comuns, tanto

dentro quanto fora das dependências do

parlamento.

A sessão teve início com as palavras de boas-vindas que

recordaram as funções do poder legislativo do governo e

os diferentes mecanismos parlamentares, que podem

facilitar a participação ativa de jovens e outras vozes da

sociedade civil nos seus processos. Tais mecanismos

podem estar relacionados ao desenvolvimento de

projetos ou reformas de leis, supervisão dos gastos

públicos ou cumprimento de obrigações internacionais

no âmbito de convenções, tais como a Convenção sobre

a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação

Contra as Mulheres (CEDAW, sigla em inglês) e o Acordo

de Paris, entre outros marcos relevantes.

 

Em seguida, realizou-se a sessão de diálogo, no formato

de mesa redonda, que explorou em profundidade as

diversas técnicas e oportunidades para jovens ativistas

utilizarem espaços políticos para clamarem por ação

climática significativa e sensível ao gênero nos seus

países. As e os expositores compartilharam aprendizados

e refletiram sobre a importância da colaboração entre

atores parlamentares e comunidades locais. De modo

especial, foram apresentadas sugestões sobre como

transmitir mensagens chave aos tomadores de decisões

e, como comunicar-se de forma alinhada e com

considerações necessárias com relação ao ambiente

político local.

 

Algumas referências e materiais citados durante esse

intercâmbio foram:

Recomendações de Jovens Globais no âmbito da

CSW66: Jovens, Gênero e Clima

Moção para a Declaração de Emergência Climática

(Argentina)

Projeto de Lei da Cidadania sobre Ecoturismo

Inclusivo e Sustentável (Panamá)

Palavras de boas-vindas e apresentação:

 

Exma. Senadora Verónica Camino (México),

Presidenta da Rede Parlamentar sobre

Igualdade de Gênero (RPIG) do ParlAmericas

 

Mesa Redonda “Perspectivas, Experiências e

Recomendações para a Promoção de Agendas

Climáticas Feministas e Ambiciosas”

 

Moderadora:

Andrea Chacón (Costa Rica), Assessora de

Paola Vega, Membro da Assembleia Legislativa

 

Expositores:

Senadora Verónica Camino (México),

Presidenta da Rede Parlamentar sobre

Igualdade de Gênero (RPIG) do ParlAmericas

Martina Gómez (Argentina), jovem ativista

pelo clima

Marinés Tapiero, ativista e participante do

programa “Impacto Legislativo Jovem”

(Panamá)

 

Palavras de encerramento:

Michelle Volpin, Gerente de Projetos -

Mudança Climática e Sustentabilidade,

Secretaria Internacional do ParlAmericas

                                              Fórum das ONGs da CSW66ANFITRIÃ(O):

DESTAQUES DAS SESSÕES

LOCAL:                                Evento Virtual

https://e303bb68-0f86-4625-b0df-382bc663b63a.filesusr.com/ugd/13b9c9_cba26522a2974ef08d00ccfaf3d2d64a.pdf
https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/verExp/1745.19/S/CO#Autores
https://www.asamblea.gob.pa/APPS/SEG_LEGIS/PDF_SEG/PDF_SEG_2020/PDF_SEG_2022/2022_P_793.pdf


PRINCIPAIS SUGESTÕES COMPARTILHADAS DURANTE O DIÁLOGO DE MESA REDONDA

 

Assegurar a clareza de visão e comunicação com tomadores de decisões políticas em suas “reivindicações”; respaldá-las com conhecimentos e pesquisas

diretamente da fonte.

Distribuir responsabilidades individuais dentro de um grupo levando-se em conta os talentos e histórico educacional/profissional ímpares de cada pessoa ao

atribuir funções, visando à otimização do impacto.

Recorrer a uma variedade de espaços públicos para compartilhar suas mensagens, dados e pontos de vista: das redes sociais às ruas, chegando às

dependências do parlamento.

Angariar apoio para a sua causa entre as principais partes interessadas, assegurando que o escopo total dos prováveis benefícios de uma determinada

solução seja tão bem articulado quanto o problema; por exemplo, os resultados de desenvolvimento tangíveis que serão obtidos do empoderamento

feminino ou de proteções ambientais.
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Minuta das Conclusões Acordadas para a CSW66

 

Durante o evento, a Comissão das Nações Unidas sobre a Situação Jurídica e Social da

Mulher divigou a Minuta Zero das conclusões para a CSW66, as quais enfatizaram o

papel de parlamentares no alcance da igualdade de gênero e do empoderamento de

todas as mulheres e meninas no contexto da mudança climática, bem como na

implementação de políticas e programas eficientes voltados à redução de riscos

ambientais e de desastres (Ponto 7).

 

“A Comissão reconhece a necessidade de utilizar uma abordagem “todo o governo”,

baseada na coordenação e capacitação de parlamentares, mecanismos nacionais de

igualdade de gênero, prefeituras e municípios, bem como as instituições responsáveis por

gestão de mudança climática e redução de riscos ambientais e de desastres, e respectivo

financiamento, a fim de possibilitar políticas e programas de gestão de mudança

climática e redução de riscos ambientais e de desastre sensíveis ao gênero.

A agenda completa, comunicado de imprensa, vídeo e podcast dessa atividade podem ser encontrados no site do ParlAmericas (em espanhol).

https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-02/CSW66%20Agreed%20Conclusions_zero%20draft_1%20February%202022.pdf
https://parlamericas.simplecast.com/episodes/jovenes-incidiendo-en-los-parlamentos-por-una-accion-climatica-efectiva-desde-una-perspectiva-de-genero


ORGANIZADO EM PARCERIA COM
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Este encontro foi possível graças ao generoso apoio do Governo do Canadá, por

meio do seu Ministério das Relações Exteriores (Global Affairs Canada, em inglês ).

Encontre o ParlAmericas no Apple Podcasts,

Google Podcasts, e Spotify, para ouvir as

sessões de nossas reuniões.

PARLAMENTOS REPRESENTADOS

Argentina

Bolívia

Canadá

República
Dominicana

Costa Rica

Colômbia

Peru

Panamá

México

Venezuela

Estados Unidos

Japão

República da Coreia

Reino Unido

Itália

https://podcasts.apple.com/us/podcast/parlamericas-podcast/id1310044749
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zaW1wbGVjYXN0LmNvbS9vY2lLZUVzNw==
https://open.spotify.com/show/5bWV3taW3wyvYbEKtB0roi


ParlAmericas facilita o intercâmbio de

BOAS PRÁTICAS parlamentares e

promove o DIÁLOGO POLÍTICO

COOPERATIVO em busca dos Objetivos

de Desenvolvimento Sustentável

ParlAmericas organiza consultas e constrói

PARCERIAS COM DIVERSAS

PARTES INTERESSADAS como jovens

líderes e organizações da sociedade civil

ParlAmericas está sediada em OTTAWA,

CANADÁ

ParlAmericas é a instituição que promove a

DIPLOMACIA PARLAMENTAR no

SISTEMA INTERAMERICANO

ParlAmericas promove o PARLAMENTO

ABERTO apoiando os princípios da

transparência, prestação de contas,

participação cidadã e da ética e probidade

ParlAmericas é composto por 35

LEGISLATURAS NACIONAIS dos

países da América do Norte, Central, do Sul

e do Caribe

ParlAmericas trabalha para o

fortalecimento da democracia e

governança através do acompanhamento

de PROCESSOS ELEITORAIS

ParlAmericas respalda as políticas e medidas

legislativas para mitigação e adaptação dos

efeitos das MUDANÇAS CLIMÁTICAS

ParlAmericas transversaliza a IGUALDADE

DE GÊNERO atuando a favor do

empoderamento político das mulheres e da

aplicação de uma perspectiva de gênero no

trabalho legislativo

Secretaria International do ParlAmericas

703-155 Queen Street, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canadá

Telefone: + 1 (613) 947-8999

Email: info@parlamericas.org

https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.youtube.com/c/parlamericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/
https://www.linkedin.com/company/parlamericas

