
Construindo Uma Posição Coordenada Para as 
Negociações do Caribe em Pequim+25 
 
#ParlAmericasGEN 
#Beijing25Caribbean  

ParlAmericas, em colaboração com o Escritório Multipaís da ONU Mulheres – Caribe; o Instituto de 

Estudos de Gênero e Desenvolvimento (IGDS, sigla em inglês): Unidade Nita Barrow; a Universidade das 

Índias Ocidentais (UWI, sigla em inglês) - Cave Hill; Mulheres Caribenhas na Liderança (CIWiL, sigla em 

inglês); a Fundação Westminster para a Democracia (WFD, sigla em inglês); com a CARICOM; e com o 

apoio do Parlamento de Barbados, organizaram a reunião Construindo uma Posição Coordenada para as 

Negociações do Caribe em Pequim+25. (em espanhol)  

 

TEMA 

Construindo uma posição coordenada para as 

negociações do Caribe em Pequim+25 

LOCAL 

Bridgetown, Barbados 

DATA 

10 e 11 de fevereiro de 2020 

PARTICIPANTES 

Mais de 60 parlamentares, ministros, 

representantes multilaterais e dos maquinários 

nacionais de gênero, e sociedade civil de 12 

países, nos dois dias de atividades 

Esta atividade está alinhada com os ODS 5 e 17. 

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Beijing25_Agenda_Online.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Beijing25_Agenda_Online.pdf
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Alison McLean, Representante, 
Escritório Multi-Países da ONU Mulheres 
- Caribe  

Inauguración 

A Sra. Roberta Clarke e a Dra. Asha Kambon facilitaram a reunião, oferecendo seus conhecimentos e habilidades na construção de coalizões pelos direitos 
das mulheres e igualdade de gênero. Durante as sessões de trabalho, incentivaram os participantes a elaborar estratégias que ampliassem a liderança e as 
experiências do Caribe, respondendo às preocupações atuais da região. 

A reunião foi oficialmente iniciada com as palavras de boas-vindas da Sra. Alison McLean, representante do Escritório Multi-Países da ONU Mulheres – 
Caribe; da Dr. Letnie Rock, Chefe Interina, IGDS: Unidade Nita Barrow, UWI - Cave Hill; Sophia Fernandes, Diretora do Programa Commonwealth, WFD; Sra. 
Ann-Marie Williams, Gerente Adjunta de Programa - Gênero e Desenvolvimento, CARICOM; Lady Anande Trotman-Joseph, Presidenta, CIWiL; e do Exmo. 
Arthur Holder, Presidente da Casa da Assembléia de Barbados e membro do Conselho de Administração do ParlAmericas.  

Dr. Letnie Rock, Chefe Interina, 
IGDS: Unidade Nita Barrow, UWI – 
Cave Hill  

Os dois dias de atividades reuniram parlamentares, ministros, representantes multilaterais, maquinário nacional de gênero e sociedade civil dos países 

ingleses da CARICOM, para um diálogo e coordenação focados em torno da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim antes das negociações na 64ª 

sessão da Comissão sobre o Status das Mulheres (CSW64), programado para março de 2020. Esses diálogos contribuíram para o desenvolvimento de 

uma voz sub-regional unificada e uma estratégia de advocacia coordenada.  

Como pretendemos desenvolver uma agenda 

sub-regional coesa para a Declaração e Plata-

forma de Ação de Pequim, é imperativo que 

nós, como principais partes interessadas e 

tomadores de decisão, iniciemos um diálogo 

como parte do mecanismo de negociação. 
A visão ousada [da Declaração de Pequim] de transfor-

mar a vida de mulheres e meninas ganhou uma relevân-

cia renovada [...] Em todo o mundo, os movimentos de 

mulheres, energizados por jovens feministas no coman-

do, estão desafiando o progresso lento e fragmentado e 

estão impacientes por mudanças sistêmicas na face des-

sas crises múltiplas. Suas vozes devem ser ouvidas e 

postas em prática. 
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Sra. Ann-Marie Williams, Gerente Adjunta 
de Programa - Gênero e Desenvolvimento, 
CARICOM  

Sra. Sophia Fernandes, Diretora do 
Programa Commonwealth, Fundação 
Westminster para a Democracia  Lady Anande Trotman-Joseph, 

Presidenta, CIWiL 

Exmo. Arthur E. Holder, Presidente da 
Casa da Assembléia de Barbados e 
membro do Conselho de Administração 
do ParlAmericas  

O aniversário de Pequim+25 nos dá a 

oportunidade de refletir sobre o quão 

longe já chegamos e, mais importante, o 

que mais precisamos coletivamente fazer 

para alcançar verdadeiramente a igual-

dade de gênero e o empoderamento de 

mulheres e meninas. 

Nós, como sociedade civil, continuamos compro-

metidos em alcançar a liderança transformacional de 

gênero e a igualdade no Caribe [...] À medida que nos 

reunimos, deixe-nos enaltecer de maneira uniforme, na 

medida do possível, o Caribe em nosso espaço cari-

benho. Que nossa discussão seja proveitosa ao receber-

mos o bastão de Pequim+25 para transmiti-lo à próxima 

geração. 

Quando você apoia mulheres - e isso vale para 

mulheres, homens, meninas e meninos - as 

mulheres tornam a vida de todos melhor. 

Quando apoiamos as mulheres, todos os 

benefícios da sociedade e as gerações se-

guintes têm mais chances de sobreviver. 

Estou perfeitamente ciente de que ainda res-

ta muito trabalho a ser feito para garantir 

que todas as mulheres e meninas tenham 

realmente as mesmas oportunidades que 

meninos e homens. Isso é para todos nós, 

homens e mulheres. 
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Exma. Cynthia Forde, Ministra do 
Empoderamento Popular e Assuntos dos 
Idosos (Barbados)  

Discurso principal 

A palestra foi proferida pela Exma. Cynthia Forde, Ministra do Empoderamento 

Popular e Assuntos dos Idosos (Barbados). A Ministra deu as boas-vindas em nome da 

Primeira Ministra de Barbados, V.Exa. Mia Mottley, que não pôde comparecer. Em suas 

observações, enfatizou a importância da reunião em questão, compartilhando seu 

ponto de vista baseado em sua participado na delegação de Barbados na 4ª 

Conferência Mundial, em 1995. Afirmou que a experiência foi uma das mais profundas 

em sua vida, uma vez que a Declaração de Pequim foi, sem dúvida, a agenda mais 

visionária para o empoderamento das mulheres.  

Os participantes tiveram a oportunidade de reconhecer e aplaudir o trabalho pioneiro 

da Dama Billie Miller e outras mulheres presentes, que representaram o Caribe na 4ª 

Conferência Mundial. Em suas observações, a Ministra Forde compartilhou uma citação 

do discurso de Dame Miller à Conferência, que atuava na época como Vice-Primeira 

Ministra e Ministra das Relações Exteriores, Turismo e Transporte Internacional.  

Dama Billie Miller, Embaixadora 
Itinerante e Plenipotenciária 
(Barbados), da 4ª Conferência Mundial 
sobre Mulheres em Pequim, China, 1995 

Chegamos a Pequim como membro da Comuni-

dade do Caribe, que está unida e falará a uma só 

voz sobre os principais problemas que temos pela 

frente. Desejo aproveitar esta oportunidade para 

elogiar publicamente todos os envolvidos nesse 

processo e cujos esforços nos trouxeram aqui hoje. 

Seu impacto ajudou a moldar minha consciência e dire-

ção na vida para me tornar mais arraigada na política, a 

fim de trabalhar e diligenciar na igualdade de gênero e 

no empoderamento de mulheres e meninas. Ao refletir-

mos sobre o Caribe como um todo, testemunhamos o 

papel destacado que nossas mulheres estão desempen-

hando ao tentarem subir na hierarquia política, corpora-

tiva e de negócios, enquanto trabalham com a socie-

dade civil e entidades governamentais para construir 

plataformas mais fortes e melhores para a igualdade de 

gênero [...] 

Vinte e cinco anos depois, fomos capazes de 

testemunhar as mudanças nos direitos das mulheres. No 

entanto, cabe a todos nós continuar na vanguarda dos 

esforços renovados para sermos ousados, inclusivos e 

intergeracionais em todas as esferas da vida. […] Real-

mente, alguns passos retrógrados foram dados durante 

esse período, que nunca contemplamos. Essas ações 

desdobráveis de discriminação, estigma e privação de 

mulheres e meninas foram realmente uma reação 

terrível em nossas batalhas duras, mas, não devemos 

renegar nossas responsabilidades. 
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Sessão 1: Introdução à Declaração e Plataforma de Ação de Pequim 

A primeira sessão de trabalho forneceu uma perspectiva histórica da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim(em espanhol),contextualizando o 
grande significado de Pequim como um ponto de virada nos acordos de direitos das mulheres, bem como seu impacto contínuo, pois muitas iniciativas 
regionais e globais marcam seu aniversário.  
 
A Dra. Asha Kambon, facilitadora da reunião, forneceu informações básicas sobre a Conferência de Pequim. Em seguida, fez a transição da sessão para um 
painel de discussão moderado pela Sra. Farmala Jacobs, Diretoria de Assuntos de Gênero (Antígua e Barbuda), e se juntou a outros dois membros do 
painel que também contribuíram substancialmente para o desenvolvimento e ação dos acordos de Pequim no Caribe. Em suas observações, Michele 
Irving (Belize) abordou como a implementação dos acordos continua sendo monitorada, bem como o importante papel que as OSCs desempenham 
nesse sentido. Hazel Browne (Trinidade e Tobago) compartilhou anda algumas de suas lembranças mais marcantes da experiência em Pequim, a partir da 
perspectiva de ativistas resilientes locais. 

Sessão 2: Visão geral do progresso do Caribe: dos pilares de Pequim aos temas da 
igualdade de geração 

A sessão da tarde forneceu um espaço para compartilhar conhecimentos e refletir 
sobre as áreas críticas de ação - conhecidas como pilares - da Declaração de Pequim. 
Por meio de uma série de apresentações, especialistas de diferentes grupos de 
partes interessadas compartilharam o progresso alcançado nessas questões em seus 
países e na região de maneira mais ampla. Destacaram também, as boas práticas 
para ajudar a preencher as lacunas identificadas pelos relatórios de revisão nacionais 
e regionais . As apresentações ajudaram a estabelecer conexões com os temas da 
igualdade de geração, que foram examinados em mais detalhes no dia seguinte. 

 
Na primeira parte da sessão, os participantes ouviram a Dra. Barbara Bailey, que 
falou por videoconferência sobre pobreza (pilar A) na região do Caribe e seus 
vínculos com a educação das mulheres (pilar B). A Senadora Dra. Saphire Longmore 
(Jamaica) fez uma apresentação informativa sobre autonomia corporal e saúde e 
direitos sexuais e reprodutivos, correspondendo à questão da saúde da mulher (pilar 
C). Em seguida, Elaine Henry-McQueen, Diretora Sênior de Programa de Assuntos de 
Gênero e Família (Granada), apresentou a situação da violência de gênero (pilar D). 
Por fim, Nadeen Spence falou sobre a necessidade de engajamento dos jovens como 

um requisito transversal para sustentar avanços em todas essas áreas e para avançar na ação de Pequim sobre menina (pilar L). 

https://beijing20.unwomen.org/es/about
https://www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/asuntos-de-genero/plataforma-beijing
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44959-informe-regional-examen-la-declaracion-la-plataforma-accion-beijing-paises
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Sessão 2: Visão geral do progresso do Caribe: dos pilares de Pequim aos temas da 
igualdade de geração (continuação) 

Na segunda parte da sessão, a Sra. UnaMay Gordon apresentou uma ação feminista pela 
justiça climática, correspondente às mulheres e ao meio ambiente (pilar K). Bridget Lewis, 
por sua vez, falou sobre tecnologia e inovações para a igualdade de gênero, que são de 
crescente relevância desde o desenvolvimento da Declaração de Pequim. Ela se baseou em 
exemplos de hackathons e outros projetos inovadores para promover mulheres em STEM. 
A Senadora Aziza Lake (Antígua e Barbuda) deu uma visão geral do progresso das 
mulheres na política, poder e tomada de decisão (pilar G) por meio das lentes dos 
movimentos e liderança feministas. Por fim, a Dra. Tonya Haynes falou sobre instituições 
e redes do Caribe, uma consideração transversal para os participantes na análise de todos 
os temas prioritários acima  

O segundo dia da reunião apresentou uma série de orientações para destacar 
oportunidades de conexão e desenvolvimento nos fóruns e movimentos que podem 
informar as abordagens adotadas pelos governos e outras partes interessadas em relação 
às iniciativas pós-Pequim+25. 

A Dra. Jacinta Higgs, Diretora do Departamento de Gênero e Assuntos da Família 

(Bahamas), apresentou uma visão geral da XIV Conferência Regional sobre Mulheres na América Latina e no Caribe, realizada em Santiago, Chile, em 

janeiro de 2020. Ela destacou a participação do Caribe e intervenções na Conferência Regional, bem como os acordos alcançados que culminaram na 

Declaração de Santiago.  

Alison McLean, Representante do Escritório Multi-Países da ONU Mulheres para o Caribe, 
falou sobre a igualdade de geração, uma nova campanha multigeracional destinada a cumprir 
as promessas de Pequim. Ela explicou que, por meio de uma série de momentos estimulantes 
em todo o mundo, a Igualdade de Geração promoverá um progresso tangível como parte da 
Década de Ação da ONU até 2030, o prazo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

Além disso, os participantes foram abordados pela Sra. Devita Abrahams, Vice-Presidenta 
Designada do Grupo de Estados da América Latina e Caribe do escritório para a CSW64, que 
participou virtualmente da reunião e forneceu informações e diretrizes valiosas sobre os 
processos e cronogramas de entrada na Declaração Política da CSW64.  

https://conferenciamujer.cepal.org/14/es/documentos/compromiso-santiago
https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2019/05/generation-equality
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Temas da Coalizão de Ação de Igualdade de Geração 

Os próximos fóruns de igualdade de geração serão organizados em torno dos seguintes temas da Coalizão de Ação. As coalizões têm como objetivo 
catalisar ações coletivas, impulsionar investimentos crescentes e gerar resultados para mulheres e meninas. 

 Violência de gênero 

 Justiça e direitos econômicos 

 Autonomia corporal e saúde e direitos sexuais e reprodutivos  

 Ação feminista pela justiça climática 

 Tecnologia e inovação para a igualdade de gênero 

Sessão 2: Visão geral do progresso do Caribe: dos pilares de Pequim aos temas da 
igualdade de geração (continuação) 

Sessão 3: Introdução às negociações 

Esta sessão, liderada pela Dra. Rosina Wiltshire, focou-se em orientações práticas para se envolver efetivamente em fóruns 
regionais e globais em busca da igualdade de gênero, sejam eles relacionados a Pequim+25 ou a outros objetivos-chave da causa. 
Compartilhou ainda sua vasta experiência negociando em diferentes espaços, inclusive na 4ª Conferência Mundial sobre 
Mulheres. Enfatizou também a importância de desenvolver capacidades pessoais de liderança - como por meio da inteligência 
emocional - e a importância de trabalhar como um bloco da CARICOM para promover prioridades comuns. 

Ouça esta sessão no Pod-

cast do ParlAmericas 
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Sessões 4 e 5: Estabelecendo prioridades do Caribe nos espaços de negociação 
regionais e globais e desenvolvendo pontos comuns em questões de interesse 

Nas duas últimas sessões, os participantes exploraram nas mesas de trabalho as prioridades comuns da causa com mais detalhes, e trabalharam em 
direção a posições comuns sobre elas na região. Usando como referência o projeto de Declaração Política (emitida em janeiro de 2020) sendo negociado 
internacionalmente antes do CSW64, foram organizadas deliberações em torno de: 1) justiça e direitos econômicos, 2) violência de gênero e segurança 
cidadã, 3) justiça climática e ação feminista e 4) tecnologia como se as pessoas importassem. As conclusões desenvolvidas por cada grupo de trabalho 
foram então apresentadas em plenário para obter mais feedback e construir um consenso. 

 

Tendo em vista a CSW64, os participantes concordaram com a necessidade de garantir que os países do Caribe contribuam ativamente por meio dos 
canais formais existentes para fornecer contribuições sobre a Declaração Política. Enfatizaram também, a importância do compartilhamento oportuno de 
informações para esse fim, sendo acordado que a Secretaria da CARICOM tem um importante papel contínuo a desempenhar nesse sentido. 

https://undocs.org/es/E/CN.6/2020/L.1
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Principais pontos de ação 

Ao longo da reunião, os seguintes pontos de ação foram apontados: 

1. Aumentar as contribuições políticas e técnicas às declarações políticas da CSW e a outros documentos negociados para a igualdade de gênero, 

levando em consideração a necessidade de centralizar as prioridades comuns do Caribe. 

2. Garantir que todos os países do Caribe enviem relatórios de progresso aos mecanismos de revisão regional e internacional da Declaração e Plataforma 

de Ação de Pequim. Além disso, garantir que esses relatórios sejam compartilhados com as OSC locais. 

3. Facilitar as capacidades das partes interessadas regionais nos moldes dos princípios da liderança transformacional para construir um terreno comum e 

defender a igualdade de gênero. 

4. Identificar oportunidades estratégicas para colocar a igualdade de gênero nas agendas dos órgãos multilaterais de tomada de decisão. 
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Recepção “Women Works” 

No segundo dia da reunião, o Fórum Internacional da Mulher (IWF) - Barbados e o Escritório Países Multiplos da ONU - Caribe, em colaboração com o 

CIWiL e o ParlAmericas, organizou generosamente uma recepção para as participantes. Esta foi uma oportunidade de aprender sobre as iniciativas da IWF

-Barbados para apoiar a liderança das mulheres no setor empresarial e ouvir algumas das jovens que se beneficiaram com esses programas.  

Na recepção, o CIWiL também anunciou suas próximas atividades na região para mulheres jovens, em particular Mulheres Jovens em Liderança (YWiL) - 

Trinidad e Tobago, que ocorreram no mês seguinte e forneceram treinamento para mulheres jovens interessadas em buscar liderança política e outras. 

tipos de liderança.  

http://parlamericas.org/pt/news/2020.aspx
http://parlamericas.org/pt/news/2020.aspx
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Parlamentos Representados 

 

Antígua e Barbuda 

 

Granada  
São Cristóvão e 
Nevis 

 Barbados 

 

 
Guiana 

 Santa Lúcia 

 Belize  Jamaica  
São Vincente e as 
Grenadinas 

 Dominica  Bahamas  Trindade e Tobago 

Podcast de ParlAmericas  
 
Inscreva-se no Podcast do ParlAmericas 

peloiTunes ou Google Play , para ouvir 

as gravações de painéis selecionados 

dessa e de outras reuniões. 

Esta reunião foi possível graças ao generoso apoio do Governo do Reino 
Unido através da Associação para a Democracia da Commonwealth e do 
Governo do Canadá, por meio do seu Ministério de Relações Exteriores. 

Parceiros organizadores 

https://itunes.apple.com/ca/podcast/parlamericas-podcast/id1310044749?mt=2
https://play.google.com/music/listen?u=0#/ps/I4meflbhupcjv5346wjptn7kpae


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  

ParlAmericas é composto pelas 
35 LEGISLATURAS NACIONAIS da 
América do Norte, Central, do Sul e do 
Caribe 

PARLAMERICAS 

ParlAmericas facilita o intercâmbio 
das MELHORES PRÁTICAS parlamentares 
e promove o DIÁLOGO POLÍTICO 
COOPERATIVO 

ParlAmericas respalda as políticas e 
medidas legislativas para mitigação e 
adaptação dos efeitos das MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS 

ParlAmericas está sediada em OTTAWA, 
CANADÁ 

ParlAmericas promove o PARLAMENTO 
ABERTO apoiando os princípios da 
transparência, prestação de contas, 
participação cidadã e da ética e probidade 

ParlAmericas é a instituição que promove 
a DIPLOMACIA PARLAMENTAR no SISTEMA 
INTERAMERICANO 

ParlAmericas trabalha para o fortalecimento 
da democracia e governança através do 
acompanhamento de PROCESSOS 
ELEITORAIS 

Secretaria Internacional do ParlAmericas 

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

Telephone: +1 (613) 947-8999 

www.parlamericas.org | info@parlamericas.org 

https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/albums
https://www.facebook.com/ParlAmericas/

