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Ottawa, 17 de maio de 2021 

Mulheres Presidentes de Parlamentos do Caribe Participam de Intercâmbio de Boas Práticas a Favor da 

Igualdade de Gênero na Região  

No dia 17 de maio, o ParlAmericas sediou uma reunião de mulheres Presidentes de parlamentos da região 

do Caribe. Atualmente, mais da metade dos países do Caribe anglófono possui uma mulher na liderança 

de, no mínimo, uma das câmaras dos seus parlamentos. O principal objetivo dessa reunião foi facilitar um 

diálogo sobre questões de igualdade de gênero na agenda legislativa e estratégias nacionais a fim de 

permitir um avanço coletivo com relação a preocupações comuns. As Presidentas também exploraram 

como fortalecer elos de apoio entre a comunidade de líderes parlamentares. 

A Exma. Bridgid Annisette-George, Presidenta da Câmara dos Representantes de Trinidad e Tobago e  

Vice-Presidenta do ParlAmericas, presidiu a reunião e contribuiu com a seguinte reflexão: “Precisamos 

reconhecer e comemorar as contribuições positivas às nossas democracias, possibilitadas por avanços 

com relação à representação feminina na política em países da Comunidade do Caribe. As mulheres têm 

impactado positivamente as agendas e tomada de decisão legislativas, conforme exemplificado pelas 

mulheres líderes reunidas virtualmente aqui hoje. Sabemos que a igualdade de gênero e os direitos das 

mulheres requerem não apenas nossa total atenção enquanto legisladoras e a participação ativa dos 

nossos colegas do gênero masculino, mas também a nossa solidariedade e articulação com outros países. 

Somente com esse apoio mais amplo seremos capazes de fortalecer nossos esforços e avançar mais 

rapidamente durante os tempos desafiadores que estamos atravessando.” 

A Exma. Alincia Williams-Grant, Presidenta do Senado de Antígua e Barbuda e Membro do Conselho do 

ParlAmericas, acrescentou: “O último ano não tem sido fácil. Temos enfrentado e superado obstáculos na 

forma como realizamos nosso trabalho e nos comunicamos com nossas comunidades. Entretanto, a 

importância crítica de desempenharmos nossas funções de forma inclusiva e com foco na promoção do 

avanço dos direitos das mulheres e da igualdade de gênero nunca esteve tão clara. A pandemia exacerbou 

e expôs as desigualdades existentes, e precisamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para erradicar 

essas questões em benefício das nossas populações.” 

Para mais informações sobre o trabalho realizado pelo ParlAmericas, visite www.parlamericas.org e siga 

@ParlAmericas nas redes sociais. 
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