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ParlAmericas participa de fórum regional sobre igualdade de gênero e saúde objetivando alcançar os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
O ParlAmericas participou, em 27 e 29 de março, do 2º Fórum Regional Bienal sobre os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, intitulado Agenda 2030: Priorizando Investimentos em Saúde e
Integração da Perspectiva de Gênero - Promoção do Equilíbrio entre Saúde e Gênero na OECO
(Organização dos Estados do Caribe Oriental). O fórum foi organizado pelo Ministério da Saúde e
Assuntos de Gênero e pelo Ministério da Cultura, Juventude, Esportes, Desenvolvimento Comunitário e
Telecomunicações e Informação da Administração da Ilha de Nevis, liderados, respectivamente, pelos
Exmos. Ministros Hazel Brandy-Williams e Eric Evelyn, em parceria com o Fundo de População das
Nações Unidas (UNFPA).
O fórum reuniu representantes dos países da OECO para coordenar ações sobre questões relacionadas à
igualdade de gênero e saúde, objetivando apoiar o alcance coletivo dos correspondentes Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS). Cada dia centrou-se em atores-chave que desempenham um papel
neste trabalho, incluindo os poderes executivo e legislativo, equipe técnica e sociedade civil, e sobre a
necessidade de parceria entre esses grupos.
O papel dos/as parlamentares no avanço da Agenda 2030 foi um tópico enfocado no primeiro dia do
fórum. Um painel parlamentar destacou os esforços atualmente em andamento nos países da OECO
para abordar questões prioritárias, tais como violência baseada em gênero, saúde nacional e mitigação
da pobreza, entre outros. Ao longo das apresentações, enfatizou-se a maneira como a cooperação
interilhas com outros membros da OECO serviu como estratégia para fortalecer os pontos fortes
individuais e garantir o sucesso e a sustentabilidade contínuos dos esforços de desenvolvimento. Os
membros do painel também discutiram os papéis específicos dos/as parlamentares na promoção do
progresso objetivando alcançar os ODS de forma mais ampla, por meio de suas funções representativas,
legislativas e de supervisão.
O fórum foi concluído com o lançamento de um novo portal on-line pelo Ministério do Desenvolvimento
Social, que visa aumentar a conscientização dos cidadãos e cidadãs sobre os ODS, além de permitir o
monitoramento da ação e do progresso do governo para alcançar essa agenda. O site pode ser acessado
neste link: http://www.niasdu.com.
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