
Construindo uma Posição Coordenada para o Caribe na CSW65 
#ParlAmericasGEN #CSW65Caribbean 

A Comunidade do Caribe (CARICOM) e o Escritório Regional da ONU Mulheres - Caribe, em 

colaboração com o ParlAmericas, o Instituto Caribenho para Mulheres em Liderança (CIWiL) e o 

Instituto de Estudos sobre Gênero e Desenvolvimento da Universidade das Índias Ocidentais 

(UWI), sediaram a reunião on-line preparatória da CARICOM Construindo uma Posição Coordenada 

para o Caribe na CSW65. 

A reunião de dois dias reuniu ministros responsáveis por Assuntos de Gênero, parlamentares, 

chefes de mecanismos nacionais de gênero e representantes de organizações multilaterais, 

sociedade civil e acadêmicos dos países de língua inglesa da CARICOM, para um diálogo centrado 

e de coordenação para a 65a sessão da Comissão sobre a Condição Jurídica e Social da Mulher 

(CSW65), a ser realizada na sede das Nações Unidas d dia 15 ao dia 26 de março de 2021, com 

oportunidades de participação virtual. As discussões contribuíram para a coordenação de uma 

voz sub-regional unificada e da estratégia a ser defendida por meio do desenvolvimento de uma 

declaração da CARICOM em preparação para a CSW65. 

 

Esta atividade está 
alinhada com os ODS 5 e 

17.  

TEMA 

65ª Sessão da Comissão sobre a Condição Jurídica e 

Social da Mulher (CSW65), liderança feminina, 

erradicação da violência de gênero 

DATA 

8 e 12 de fevereiro de 2021 

LOCAL 

Reunião virtual 

PARTICIPANTES 

Mais de 110 parlamentares, representantes de 

organizações multilaterais, da sociedade civil e de 

mecanismos nacionais de gênero de 16 países 

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Beijing_25_Activity_Report_POR.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Beijing_25_Activity_Report_POR.pdf
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Exma. Bridgid Annisette-George 
(Trinidad e Tobago), Presidenta da 
Câmara dos Representantes e Vice-
Presidenta do ParlAmericas 

“Apoiar a liderança feminina é uma meta crítica por si 

só, e um objetivo que possui uma infinidade de 

impactos positivos para a inclusão e qualidade dos 

nossos processos decisórios e seus resultados. 

Colaborar com nossos parceiros de todos os setores é 

essencial para assegurar que continuemos a avançar 

em termos da representação feminina na região, e 

processos intergovernamentais como a CSW oferecem 

uma excelente oportunidade para um diálogo 

centrado, reflexão, e, posteriormente, mais ação.”   

Primeiro dia — Abertura 

A abertura oficial da reunião contou com as palavras de boas-vindas da Dra. Hilary 
Brown, Gestora de Programas, Cultura e Desenvolvimento Comunitário, da Secretaria 
da CARICOM; da Sra. Anande Trotman-Joseph, Presidenta da CIWiL; da Dra. Tonya 
Haynes, Chefe Interina e Coordenadora de Programas de Pós-Graduação da Unidade 
Nita Barrow do Instituto de Estudos sobre Gênero e Desenvolvimento (IGDS) do 
campus da UWI em Cave Hill; da Exma. Bridgid Annisette-George, Presidenta da 
Câmara dos Representantes de Trinidad e Tobago e Vice-Presidenta do ParlAmericas; e 
da Sra. Tonni Brodber, Representante do Escritório Regional da ONU Mulheres - 
Caribe. A Sra. Ann-Marie Williams, Vice Gerente de Programa, Gênero e 
Desenvolvimento, da Secretaria da CARICOM, facilitou a sessão. 

Ao longo das sessões de trabalho, as e os participantes foram encorajados a 
desenvolver estratégias que amplificam a liderança e as experiências do Caribe nas 
negociações da CSW65, respondendo também às preocupações atuais da região.   

A Sra. Roberta Clarke, Diretora Regional da ONU Mulheres da África Oriental e 
Meridional, fez um discurso de abertura sobre a importância de processos 
intergovernamentais e do multilateralismo, oferecendo reflexões sobre a região do 
Caribe e as ligações intrínsecas entre liderança feminina e desenvolvimento. Logo em 
seguida, a Dra. Rosina Wiltshire, Especialista em Gênero e Desenvolvimento e Membro 
do Conselho Regional da CIWiL, fez uma apresentação sobre as negociações com a 
CSW, ressaltando o contexto histórico que levou à criação da CSW, as disposições 
estabelecidas para monitorar os progressos realizados, e seu papel contemporâneo na 
manutenção dos direitos humanos humanos. 

Painel: O impacto da liderança feminina 
O primeiro painel da reunião, intitulado “O Impacto da Liderança Feminina”, concentrou-se em dois estudos de caso relacionados a temas prioritários da 
CSW65: liderança feminina e erradicação da violência de gênero, e contou com apresentações da Exma. Pennelope Beckles, Ministra de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano de Trinidad e Tobago, sobre a explícita criminalização do estupro marital em seu país no ano de 2000 (Lei de Crimes Sexuais 
(Emenda), Capítulo 11: 28); e da Exma. Dra. Vindhya Persaud, Ministra de Serviços Humanos e Segurança Social da Guiana, sobre o contexto e impacto da 
lei de cota de gênero do seu país (Leis Eleitorais (Emenda) no 15), aprovada nesse mesmo ano. O painel foi moderado pelo Exmo. Senador Ranard 
Henfield das Bahamas, Vice-Presidente da Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas para o Caribe.  

As e os expositores compartilharam alguns dos fatores específicos que facilitaram a aprovação desses importantes avanços legislativos, entre eles a 
dedicação de mulheres que se organizaram para promover reformas, tanto dentro quanto fora do parlamento. Também responderam a perguntas sobre 
como os desafios e resistência às iniciativas foram enfrentados e, reiteraram a necessidade de continuarmos a trabalhar nessas e outras questões 
relacionadas à região. 

https://rgd.legalaffairs.gov.tt/laws2/Alphabetical_List/lawspdfs/11.28.pdf
https://rgd.legalaffairs.gov.tt/laws2/Alphabetical_List/lawspdfs/11.28.pdf
https://www.gecom.org.gy/assets/docs/laws/Local_Authorities_Elections_ACT_NO_15_OF_2000.pdf
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“Muitas mulheres e meninas, e mesmo 

homens, fizeram manifestações 

recentemente para pedir que 

coloquemos em pauta legislações que 

abordem os desafios que as mulheres 

estão enfrentando no que se refere à sua 

proteção [...] Algumas pessoas estão 

muito preocupadas com o estupro 

marital, e o motivo para essa discussão é 

que ele tem ocorrido e continuará a 

ocorrer. O objetivo é dar direitos às 

mulheres, bem como educá-las sobre o 

que não devem tolerar.” 

 Exma. Dra. Vindhya Persaud 

(Guiana), Ministra de Serviços 

Humanos e Segurança Social  

 Exma. Pennelope Beckles (Trinidad 

e Tobago), Ministra de Habitação e 

Desenvolvimento Urbano 

“A questão específica de cotas de 

gênero e sua correlação com a maior 

representação das mulheres na política 

levanta as seguintes questões: os 

países devem adotar um sistema de 

cotas caso já não o possuam? E, caso já 

o tenham adotado, ele está cumprindo 

o seu propósito? Cotas de gênero 

representam um meio prático de 

alcançar o ideal democrático da 

inclusão [...] e, portanto, a conversa 

continua sendo relevante.” 

 Exmo. Senador Ranard Henfield 

(Bahamas), Vice-Presidente da Rede 

de Parlamento Aberto do 

ParlAmericas para o Caribe 

Após o painel parlamentar, realizou-se um intenso painel de debate sobre os temas levantados, com ênfase particular em estratégias para aumentar a 
representação das mulheres na tomada de decisões e na aplicação de abordagens com perspectiva de gênero a todas as legislações e políticas. Após o 
intervalo, as e os participantes dedicaram o período da tarde a uma análise técnica da minuta da declaração da CARICOM para a CSW65, sob a liderança 
da Sra. Ann-Marie Williams.  

“Os parlamentares precisam reconhecer 

duas realidades: a primeira é que os 

parlamentos e gabinetes constituem 

espaços críticos para empoderamento, 

representação e liderança das mulheres. É 

neles que asseguramos que os diversos 

pontos de vista das mulheres e meninas dos 

nossos países sejam ouvidos e abordados. A 

segunda é que a legislação que debatemos e 

aprovamos deve ser elaborada com uma 

lente de gênero se quisermos progredir com 

relação às questões de igualdade de 

gênero.”  
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Segundo dia — Abertura 

A Sra. Tonni Brodber, Representante do Escritório Regional da ONU Mulheres - Caribe, fez a 
abertura do segundo dia da reunião, que teve início com um recital de Oshun Trim, uma jovem 
ativista e artista de Trinidad e Tobago.  

A oradora principal foi Barbara Bailey, Professora Emérita da Universidade das Índias 
Ocidentais e premiada trienal da CARICOM, que fez uma análise do progresso alcançado no 
Caribe em direção aos dois aspectos do tema prioritário da CSW65: participação e tomada de 
decisão plena e efetiva da mulher na liderança pública e erradicação da violência de gênero. Ela 
ainda compartilhou dados específicos do Caribe sobre ambos os temas, a fim de demonstrar o 
progresso alcançado e as lacunas remanescentes, analisando as causas subjacentes e fazendo 
recomendações de iniciativas legislativas e de outra natureza que podem ser adotadas a partir 
de agora.   

A Sra. Dylis Mc Donald, Coordenadora de Projetos da CIWiL, foi a moderadora do painel de discussão sobre o desenvolvimento de um posicionamento 
comum sobre os principais problemas do Caribe no contexto da pandemia de COVID-19, com a participação da Sra. Roberta Clarke, Diretora Regional da 
ONU Mulheres da África Oriental e Meridional; da Sra. Halimah Deshong, Embaixadora/Segunda Representante Adjunta Permanente da Missão 
Permanente de São Vicente e Granadinas junto à ONU; e da Sra. Vanda Radzik, Comissária de Mulheres e Igualdade de Gênero e Advogada ligada aos 
Direitos da Mulher da Red Threat, Guiana. Cada expositora destacou a importância de ações nacionais e regionais relacionadas à pandemia de COVID-19 
que incorporem uma perspectiva de gênero que explore, valorize e reconheça contribuições de mulheres líderes.  

A Embaixadora Halimah Deshong esclareceu que não se trata de definir se a liderança feminina é necessária, mas sim de como podemos corrigir as 
nocivas desigualdades na representação das mulheres que jamais deveriam ter existido. Ela compartilhou exemplos que demonstram como a liderança 
feminina na região levou a mudanças políticas e legislativas positivas, mas salientou que há mais trabalho pela frente e um maior progresso requer um 
processo decisório inclusivo que priorize perspectivas do Caribe.  

O dados sobre os temas de liderança feminina e 
violência de gênero no Caribe podem ser 
acessados nos seguintes recursos: 
 
As Mulheres Caribenhas Importam: Acervo de 
Dados sobre Erradicação da Violência contra 
Mulheres e Meninas, site do Banco de 
Desenvolvimento do Caribe (CDB), CARICOM e 
ONU Mulheres  
Mulheres na Liderança Política no Caribe, ONU 
Mulheres, 2018 
Banco de Dados Parline sobre Mulheres na Política, 

site da União Interparlamentar  

Apresentações e painel: A CSW65 e os principais problemas do Caribe no contexto 
da pandemia de COVID-19 

Após a abertura, a Dra. Rosina Wiltshire, Especialista em Gênero e Desenvolvimento e 
Membro do Conselho Regional da CiWiL, contextualizou os processos anuais relacionados às 
negociações com a Comissão sobre a Situação da Mulher (CSW), bem como apresentou uma 
visão geral sobre a 65ª reunião da CSW (CSW65). Ela enfatizou o papel de longa data 
desempenhado pelas líderes caribenhas com relação ao movimento de igualdade de gênero 
e espaços de defesa política como as Conferências Mundiais sobre as Mulheres. Ressaltou 
ainda a importância da CSW, sobretudo no contexto da pandemia de COVID-19, haja vista 
que as desigualdades estão sendo expostas e exacerbadas, o que permite aumentar a 
conscientização e potencializar ações fundamentais.  

Saiba mais sobre como negociar em fóruns de 

igualdade regionais e internacionais para a igualdade 

de gênero, ouvindo este episódio de Podcast do 

ParlAmericas com a Dra. Rosina Wiltshire, gravado em 

2020 durante uma reunião de múltiplas partes 

interessadas em preparação para a CSW64.  

https://twitter.com/_CIWiL/status/1360229366530265088
https://caribbeanwomencount.unwomen.org/
https://caribbeanwomencount.unwomen.org/
https://caribbeanwomencount.unwomen.org/
https://caribbeanwomencount.unwomen.org/
https://parlamericas.org/uploads/documents/WomensPoliticalLeadershipUNWomen.pdf
https://data.ipu.org/women-ranking?month=1&year=2021
https://data.ipu.org/women-ranking?month=1&year=2021
https://data.ipu.org/women-ranking?month=1&year=2021
https://parlamericas.simplecast.com/episodes/introduction-to-negotiations-beijing25-generation-equality-and-beyond
https://parlamericas.simplecast.com/episodes/introduction-to-negotiations-beijing25-generation-equality-and-beyond
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Esses argumentos foram reforçados pela Sra. Vanda Radzik, que abordou questões fundamentais, que requerem atenção nacional e regional, para o 
combate da desigualdade e promoção do desenvolvimento sustentável. Ela destacou a necessidade de objetivos de justiça de gênero e climática na de-
terminação de prioridades políticas.  

Por fim, a Sra. Roberta Clarke abordou a atual pandemia do COVID-19 e as formas como ela impôs um ônus desproporcional, cuja extensão total ainda é 
desconhecida, aos grupos de baixa renda e outros grupos historicamente marginalizados. A fim de traçar uma rota para o futuro, ela reiterou a neces-
sidade de consultar organizações de mulheres e outras organizações de base, bem como de implementar fortes redes de segurança social para proteger 
toda população. 

Revisão da declaração final 

Após um cuidadoso diálogo e reflexões sobre as apresentações de painel, o foco da reunião voltou-se novamente para a minuta da declaração da 

CARICOM, que havia sido analisada durante toda a semana por diversas partes interessadas. O documento atualizado foi apresentado na íntegra durante 

a sessão de sexta-feira para que fossem feitos comentários adicionais, e As e os participantes foram convidados a enviar suas percepções finais por 

escrito nos dias após a reunião, antes que o documento final fosse submetido ao órgão à Missão Permanente de Nova York, para informar o Documento 

Final da CSW65. 

A seguir estão relacionadas algumas das ações com as quais as várias partes interessadas se comprometeram: 

• Estabelecer metas, planos de ação e cronogramas para alcançar a paridade de gênero em todos 

os cargos executivos, legislativos e administrativos, bem como nas comissões públicas, forças-

tarefas e equipes de negociação; 

• Implementar o orçamento com perspectiva de gênero (OPG), reunindo as questões inter-

relacionadas de igualdade de gênero e finanças públicas, para integrar as dimensões 

socioeconômicas no processo de planejamento e financiamento orçamentário; 

• Recursos para comitês ou comissões especializadas em igualdade de gênero, bancadas 

multipartidárias de mulheres e fóruns de rede, bem como capacitação institucional sobre 

igualdade de gênero em parlamentos, ministérios e administração pública; 

• Aumentar a qualidade e a quantidade de recursos disponíveis para apoiar mulheres na vida 

pública, por meio da criação e financiamento de fundos específicos que priorizam o financiamento 

direto para organizações de mulheres e movimentos feministas. 

 

http://parlamericas.org/uploads/documents/CARICOM_Statement_CSW65.pdf
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Países Representados 

 

Anguila  Dominica 

 

Santa Lúcia 

 

Antígua e 
Barbuda 

 

Granada  
São Vincente e as 
Grenadinas 

 

Bahamas 

 

Guiana  Surinam 

 

Barbados  Jamaica 

 

Trinidad e 
Tobago 

 Belize 

 

São Cristóvão e 
Nevis 

 

Ilhas Virgens 
Britânicas  

Esta reunião foi possível graças ao generoso apoio do Governo do 
Canadá, por meio do seu Ministério de Relações Exteriores.  

Podcast de ParlAmericas  

Inscreva-se no Podcast do ParlAmericas pelo 

Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify, 

para ouvir as gravações de painéis 

selecionados dessa e de outras reuniões.  

Parceiros Organizadores 

https://podcasts.apple.com/us/podcast/parlamericas-podcast/id1310044749
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zaW1wbGVjYXN0LmNvbS9vY2lLZUVzNw==
https://open.spotify.com/show/5bWV3taW3wyvYbEKtB0roi


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 

LEGISLATURAS NACIONAIS dos Estados 

membros da OEA da América do Norte, 

Central, do Sul e do Caribe   

PARLAMERICAS 

ParlAmericas facilita o intercâmbio das BOAS 

PRÁTICAS parlamentares e promove o 

DIÁLOGO POLÍTICO COOPERATIVO  em busca 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável  

ParlAmericas promove políticas e ações 

legislativas para mitigação e adaptação dos 

efeitos das MUDANÇAS CLIMÁTICAS   

ParlAmericas organiza consultas e constrói 

PARCERIAS COM DIVERSAS PARTES 

INTERESSADAS como jovens líderes e 

organizações da sociedade civil 

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 Canadá 

Telefone: +1 (613) 947-8999 www.parlamericas.org | 

info@parlamericas.org  

ParlAmericas possui sede em OTTAWA, 

CANADÁ  

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

