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Mulheres parlamentares da Jamaica planejam o inicio das operações da recém-criada Convenção
Política Bicameral de Mulheres Parlamentares

Nos dias 4 e 5 de março de 2023, mulheres parlamentares de ambas as casas legislativas e Partidos, com o
apoio técnico do ParlAmericas, do Escritório Regional da ONU Mulheres - Caribe, do Gabinete de Assuntos
de Gênero do Ministério da Cultura, Gênero, Entretenimento e Esporte e das duas casas legislativas do
Parlamento, reuniram-se para um segundo retiro de treinamento com o objetivo de apoiar a
implementação da Convenção Política Bicameral de Mulheres Parlamentares da Jamaica.

Em 1º de fevereiro de 2023, as duas casas legislativas do Parlamento da Jamaica criaram oficialmente a
Convenção Política Bicameral de Mulheres Parlamentares, após a aprovação pelos senadores de uma
emenda às Ordens Permanentes do Senado para a criação desse grupo como uma Comitê de Sessão
Restrita da casa. A Câmara dos Representantes aprovou uma moção semelhante no dia 14 de dezembro
de 2022, e os dois comitês se reunirão em conjunto.

A realização da reunião de acompanhamento, que teve como foco a entrada em operação da convenção,
foi um compromisso assumido durante o primeiro retiro de treinamento, realizado nois dias 3 e 4 de
dezembro de 2022, e aproveitou diálogos anteriores com foco na colaboração multipartidária para a
execução de ações transformadoras em prol das metas de igualdade de gênero, e as próximas medidas
práticas necessárias para permitir que a convenção comece a operar.

A reunião teve início com as palavras de boas-vindas da Sra. Alisha Todd, Diretora Geral do ParlAmericas,
da Sra. Tonni Brodber, Representante do Escritório Regional da ONU Mulheres - Caribe, da Dra. Angela
Brown Burke, Membro do Parlamento e Presidenta do Partido Nacional do Povo, e da Exma. Olivia
Grange, condecorada com a Ordem de Distinção (grau Comandante) pelo Governo da Jamaica, atual
Ministra da Cultura, Gênero, Entretenimento e Esporte e Vice-Líder da Câmara, apresentada pela
Senadora Natalie Campbell-Rodriques nesta ocasião.

O discurso principal foi reralizado virtualmente e ficou a cargo das Congressistas Brenda Lawrence e
Connie Morella (R), ex-membros da Câmara dos Deputados dos EUA e ex-presidentas da Convenção
Política de Assuntos da Mulher do Congresso dos Estados Unidos. O discurso foi seguido por uma
apresentação e por um diálogo, facilitado pela especialista em gênero e desenvolvimento, Dra. Rosina
Wiltshire, que exploraram os benefícios das convenções parlamentares de mulheres, bem como
estratégias para trabalhos envolvendo uma ou múltiplas linhas partidárias, e contaram com um discurso
da Sra. Tonni Brodber sobre a nova pesquisa da ONU Mulheres Caribe a respeito do custo econômico da
violência contra mulheres e meninas na Jamaica. Durante o retiro, também foram proferidos comentários
pela Sra. Sharon Coburn Robinson, Diretora Chefe do Gabinete de Assuntos de Gênero, pelo Ministro
Fayval Williams e pela Senadora Donna Scott-Mottley.

https://caribbean.unwomen.org/en/digital-library/publications/2023/03/ecovawg-jamaica-report#view
https://caribbean.unwomen.org/en/digital-library/publications/2023/03/ecovawg-jamaica-report#view


Ao final da reunião, as e os parlamentares presentes acordaram os próximos passos para a Convenção
Política Bicameral de Mulheres da Jamaica, com a facilitação de representantes do ParlAmericas.

Para mais informações sobre o trabalho dos organizadores, visite os sites e redes sociais: ParlAmericas
(site e Twitter); Escritório Regional da ONU Mulheres - Caribe (site e Twitter); e Ministério da Cultura,
Gênero, Entretenimento e Esporte (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://twitter.com/unwomencarib
https://twitter.com/mcgesjamaica/

