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Intercâmbio virtual do Caribe sobre a criação de convenções políticas de mulheres parlamentares 
organizado pelo ParlAmericas, Associação Parlamentar da Commonwealth e Escritório Regional da ONU 
Mulheres - Caribe.  
 
Em 30 de maio de 2022, o ParlAmericas, a Associação Parlamentar da Commonwealth (CPA, sigla em 
inglês) e o Escritório Regional da ONU Mulheres - Caribe realizaram um intercâmbio virtual sobre a criação 
de convenções políticas de mulheres parlamentares, reunindo parlamentares e pessoal parlamentar de 
toda a região do Caribe. Convenções políticas de mulheres parlamentares reúnem mulheres 
parlamentares comprometidas com o avanço dos direitos das mulheres e da igualdade de gênero, visando 
a coordenação dos seus esforços e a aceleração do progresso nesses temas. Não existe um formato 
definido para esses grupos, podendo ser criados para o alcance de objetivos específicos dos indivíduos 
que desejam formar a convenção política, levando em consideração o contexto sociopolítico nacional. A 
reunião foi organizada para oferecer apoio às diversas parlamentares da região que estão passando por 
esse processo atualmente, ou, que estejam cogitando a criação desses órgãos. 
 
O evento teve início com as palavras da Exma. Bridgid Annisette-George (Trinidad e Tobago), Presidenta 
da Câmara dos Representantes e Vice-Presidenta do ParlAmericas, e da Sra. Tonni Brodber, 
Representante do Escritório Regional da ONU Mulheres - Caribe. Em seguida, um painel formado por 
representantes de três renomadas convenções políticas de mulheres compartilharam suas experiências 
na criação e manutenção desses grupos: a Exma. Alincia Williams Grant (Antígua e Barbuda), Presidenta 
do Senado; a Exma. Maria Miller, Membro do Parlamento e representante do Grupo Parlamentar de 
Todos os Partidos do Parlamento do Reino Unido, e a Exma. Justine Mukobwa, Membro da Câmara dos 
Deputados e Secretária Geral do Fórum de Mulheres Parlamentares de Ruanda.  
 
Após as apresentações, expositoras e participantes realizaram um produtivo diálogo no qual foram 
discutidos os desafios encontrados e as boas práticas aprendidas até o momento, por meio de suas 
experiências na criação de convenções políticas de mulheres parlamentares. Representantes das 
organizações parceiras também destacaram recursos, ferramentas e oportunidades que oferecem apoio 
contínuo aos parlamentos da região nesses esforços. A Exma. Valerie Woods (Belize), Presidenta da 
Câmara dos Representantes, proferiu as palavras de encerramento da reunião. 
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