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COMUNICADO DE IMPRENSA 

 
 

 
Visita da delegação parlamentar do ParlAmericas a Porto Príncipe termina com 

êxito 
 

Porto Príncipe – 13 de dezembro de 2015.  
 
 
Ontem terminaram com êxito as atividades da delegação parlamentar que se 
encontrava na capital haitiana, desde o dia 8 de dezembro, em apoio à Missão de 
Observação Eleitoral do ParlAmericas.  
 
A delegação teve a oportunidade de dialogar de maneira aberta e franca com 
diferentes atores do processo eleitoral e da democracia do Haiti, de trocar 
experiências e, de sugerir possíveis soluções baseadas nos processos vividos nos 
países representados pelas/os componentes da delegação. 
 
Para a presidenta do Grupo de Mulheres Parlamentares do ParlAmericas e chefe da 
delegação, Gina Godoy, Membro da Assembleia Nacional do Equador, “haver 
escutado as mulheres ex-deputadas, candidatas, ativistas e especialistas, me deixa 
profundamente motivada. Existe muita vocação e força para que as haitianas 
demandem o espaço que lhes corresponde, mas também há  grandes dificuldades, 
como a carência de recursos financeiros  e o machismo estrutural que as excluem. 
São batalhas que elas têm de travar e que é importante acompanhar”. 
 
As reuniões, conferências e mesas-redondas das quais a delegação participou 
abordaram principalmente as temáticas da integração de gênero na política e nos 
partidos políticos, a violência política contra as mulheres, e o apoio oferecido por 
organizações locais e internacionais para o desenvolvimento de soluções dirigidas a 
garantir a participação das mulheres haitianas no processo eleitoral. 
 
Neste sentido, a delegação manteve um diálogo oportuno e construtivo com 
diferentes organizações sociais e também com parlamentares de diferentes partidos 
políticos. Nas palavras do deputado de El Salvador, Luis Alberto Batres “estes 
encontros permitiram visualizar o estado atual da situação política, econômica e 
social do Haiti. É o momento ideal de somar a consciência social das mulheres e 
homens haitianos para o convencimento de que as mulheres possuem um papel 
fundamental na construção de uma real democracia representativa e equitativa”. Já a 
congressista do Peru, Carmen Omonte, ressaltou a importância de que o “Haiti 
enfrente com perseverança e determinação os significantes desafios como a 
integração das mulheres nos espaços de decisão política. Toda sociedade deve 
oferecer oportunidades às mulheres e impulsionar sua participação na construção de 
um país melhor”. 

http://www.parlamericas.org/
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As delegadas e os delegados se mostraram amplamente satisfeitos com as 
atividades das quais participaram, especialmente com as mesas redondas sobre os 
desafios da integração de gênero nos partidos políticos e o papel das organizações 
de mulheres. De acordo com a senadora Máxima Apaza, da Bolívia, “as mesas 
redondas foram espaços de inclusão horizontais, que nos permitiram escutar às (aos) 
parlamentares haitianas (os) e às organizações sociais, oferecendo-lhes nosso apoio 
e solidariedade”. 
  
Finalmente, a deputada da Costa Rica, Ligia Fallas, concluiu que sua participação na 
delegação “permitiu visualizar a urgência de um acompanhamento permanente 
às/aos novas (os) parlamentares no fortalecimento de ações e medidas positivas para 
garantir a participação da mulher na esfera política no Haiti”.  
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