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Mulheres parlamentares das Bahamas participam de um retiro para formação de convenção política
organizado pelo ParlAmericas, o escritório da Organização Mulheres Caribenhas na Liderança (CIWiL)
das Bahamas, a ONU Mulheres - Caribe e a Associação Parlamentar da Commonwealth

Nos dias 18 e 19 de novembro de 2022, um retiro para a formação de uma convenção parlamentar
feminina nas Bahamas foi organizada pelo ParlAmericas, o escritório da Organização Mulheres
Caribenhas na Liderança (CIWiL) das Bahamas, a ONU Mulheres - Caribe e a Associação Parlamentar da
Commonwealth em Nassau, Bahamas. Esse evento reuniu mulheres parlamentares e ex-parlamentares
de ambos os partidos políticos e Câmaras para dois dias de treinamento e deliberações.

O retiro para formação da convenção, facilitado por representantes da CIWiL Bahamas, teve início com
as palavras proferidas por parlamentares de ambas as Câmaras e partidos: a Exma. Patricia Deveaux,
Presidenta da Assembleia Legislativa; a Exma. Senadora LaShell Adderley, Presidenta do Senado; a Exma.
Glenys Hanna-Martin, Ministra da Educação e Formação Técnica e Vocacional; e a Exma. Senadora
Michela Barnett-Ellis. Um painel principal composto por ilustres ex-parlamentares enfocou a importância
da participação plena das mulheres em espaços parlamentares, inclusive impactando agendas e
processos legislativos. Entre as expositoras desse painel estavam as Exmas. Dame Janet Bostwick,
Cynthia “Mother” Pratt, Italia Johnson, Allyson Maynard Gibson e Agatha Marcelle.

As outras sessões de treinamento durante o retiro de dois dias abordaram questões nacionais
relacionadas à igualdade de gênero e aos direitos das mulheres, com apresentações da ONU Mulheres -
Caribe e do Departamento de Família e Assuntos de Gênero, aplicando uma perspectiva de gênero no
trabalho legislativo e promovendo temas de igualdade de gênero no parlamento, sob a liderança da ONU
Mulheres - Caribe, Associação Parlamentar da Commonwealth e do ParlAmericas.

As sessões também contribuíram com valiosa inspiração e contextualização para o planejamento da
formação de uma convenção parlamentar feminina nas Bahamas, que era o objetivo principal da
reunião. Mais percepções foram fornecidas por meio de uma apresentação sobre a estrutura, objetivos e
impacto de convenções parlamentares de mulheres realizada pelo ParlAmericas, bem como um estudo
de caso sobre a atual experiência de Belize na formação de uma convenção compartilhada pela Exma.
Valerie Woods, Presidenta da Câmara dos Deputados de Belize. Em seguida, realizaram diálogos
orientados entre as parlamentares e ex-parlamentares das Bahamas sobre os objetivos e a estrutura da
sua própria convenção de mulheres. A reunião foi encerrada com consenso a respeito dos próximos
passos para a formação da convenção.

Para mais informações sobre nosso trabalho, consulte nossos sites e redes sociais: ParlAmericas (site e
Twitter); CIWiL Bahamas (site e Facebook); UN Women - Caribbean (site e Twitter); e a Associação
Parlamentar da Commonwealth (site e Twitter).
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O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Composto pelas 35
legislaturas nacionais das Américas do Norte, Central e do Sul e do Caribe, o ParlAmericas promove o diálogo político
cooperativo, facilita o intercâmbio de boas práticas legislativas e produz recursos personalizados para apoiar parlamentares em

seu trabalho. A Secretaria Internacional do ParlAmericas possui sede em Ottawa, Canadá. Para mais informações,
visite www.parlamericas.org ou escreva para info@parlamericas.org.

https://parlamericas.org/en.aspx
https://twitter.com/ParlAmericas
https://ciwil.org/ciwil-bahamas-national-chapter/
https://www.facebook.com/CIWiL-Bahamas-National-Chapter-101296471470777
https://caribbean.unwomen.org/en
https://twitter.com/unwomencarib
https://www.cpahq.org/
https://twitter.com/CPA_Secretariat

