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Ottawa, 27 de junho de 2022
Jovens mulheres de Santa Lúcia assumem seus assentos no Parlamento
Em 27 de junho de 2022, jovens mulheres de todas as regiões de Santa Lúcia participaram como
parlamentares e oficiais parlamentares de uma simulação histórica de debates parlamentares com a
participação somente de mulheres da Assembleia Legislativa e Senado do Parlamento de Santa Lúcia.
Essas sessões foram o ápice do programa Jovens Mulheres na Liderança - Santa Lúcia (YWiL SLU, sigla em
inglês), organizado pelo ParlAmericas, a Secretaria Regional do Instituto Caribenho para Mulheres em
Liderança (CIWiL, sigla em inglês) do Capítulo de Santa Lúcia, e o Parlamento de Santa Lúcia, que contou
com a participação de mais de 35 jovens mulheres líderes com idade entre 18 e 25 anos provenientes de
todo o país.
O programa YWiL procura oferecer apoio para que jovens mulheres se preparem para futuros cargos de
liderança, oferecendo treinamento e educação sobre liderança política, estimulando-as a enxergarem a
liderança e o serviço público a partir de uma perspectiva transformacional, bem como criando um espaço
para a promoção de comunidades de apoio formadas por mulheres e outros aliados. Em linha com essas
metas, o programa YWiL SLU incluiu sessões de treinamento virtuais e presenciais ao longo dos meses de
maio e junho, focadas nos componentes centrais do programa: liderança transformacional, igualdade de
gênero e tomada de decisão inclusiva, procedimento parlamentar e estratégias para liderança eficaz. As
sessões foram lideradas por ilustres facilitadores, tais como parlamentares, líderes da sociedade civil e
pessoas atuantes em diversos outros campos, bem como outros líderes de Santa Lúcia e de toda a região.
Durante as Sessões Parlamentares do YWiL SLU, as participantes do programa tiveram a oportunidade de
aplicar o que aprenderam, ao debaterem uma moção que instava o governo a desenvolver um plano de
ação para promover a igualdade de gênero e o empoderamento econômico da mulher, em preparação
para a mudança na economia. A moção foi cotejada tanto pela Câmara quanto pelo Senado, com as
participantes debatendo as melhores estratégias para alcançar o objetivo de lidar com a desigualdade de
gênero na economia, aproveitando seu conhecimento e pesquisas em linha com o respectivo papel que
lhes foi atribuído na sessão. Após a conclusão do programa, as participantes também foram encorajadas
a compartilhar os conhecimentos e habilidades adquiridos dentro de suas respectivas comunidades.
Essa iniciativa representou uma de uma série de atividades que serão organizadas em países do Caribe,
estabelecendo a base do projeto conjunto ParlAmericas-CIWiL para o avanço da participação das
mulheres na política do Caribe, com o apoio do Governo do Canadá por meio do seu Ministério de
Relações Exteriores (Global Affairs Canada - GAC). Duas iniciativas do YWiL já foram organizadas
anteriormente no âmbito do projeto: em Trinidad e Tobago em fevereiro e março de 2020 e, em Antígua
e Barbuda em outubro e novembro de 2020.
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Para mais informações sobre a iniciativa visite as nossas redes sociais utilizando #YWiLSLU, ou a página
do YWiL no site da CIWiL.
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