COMUNICADO DE IMPRENSA
Para publicação imediata
Ottawa, 8 de fevereiro de 2021
A CARICOM e o Escritório Regional da ONU Mulheres - Caribe Organizam uma Reunião com Múltiplas
Partes Interessadas para construir uma posição coordenada na Região em preparação para a Comissão
sobre a Situação da Mulher (CSW65), com apoio do ParlAmericas e de outros parceiros regionais
Nos dias 8 e 12 de fevereiro de 2021, o Programa de Gênero e Desenvolvimento da Secretaria da
CARICOM e do Escritório Regional da ONU Mulheres - Caribe, juntamente com o ParlAmericas, o
Instituto Caribenho para Mulheres em Liderança (CIWiL, sigla em inglês) e o Instituto de Estudos sobre
Gênero e Desenvolvimento da Universidade das Índias Ocidentais, estão organizando uma reunião
preparatória para a 65a sessão da Comissão das Nações Unidas sobre a Situação da Mulher (CSW65),
reconhecendo a importância de promover a reunião de diferentes partes interessadas da região a fim de
traçar prioridades e desenvolver uma posição concreta em preparação para os procedimentos globais.
A CSW65 será realizada na sede da ONU do dia 15 ao dia 26 de março, com oportunidades de
participação virtual e tendo como tema central a “Participação e tomada de decisão plenas e efetivas da
mulher na vida pública e erradicação da violência, alcançando a igualdade de gênero e o
empoderamento de todas as mulheres e meninas."
Essa reunião preparatória, intitulada “Construindo uma Posição Coordenada para o Caribe na CSW65”,
reunirá ministros responsáveis por questões de gênero, parlamentares, líderes de mecanismos nacionais
de gênero, representantes da sociedade civil e acadêmicos. Esses atores terão diálogos centrados no
processo da Comissão sobre a Situação da Mulher, no tema central deste ano e na posição da CARICOM.
A reunião oferecerá uma variedade de sessões, entre elas um painel parlamentar sobre “O Impacto da
Liderança Feminina”, moderado pelo Exmo. Senador Ranard Henfield (Bahamas), Vice-Presidente da
Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas para o Caribe, e contará com apresentações da Exma.
Pennelope Beckles (Trinidad e Tobago), Membro do Parlamento e Ministra de Habitação e
Desenvolvimento Urbano, e da Exma. Dra. Vindhya Persaud (Guiana), Membro do Parlamento e Ministra
de Serviços Humanos e Segurança Social.
Nas palavras da Exma. Bridgid Annisette-George, Vice-Presidente do ParlAmericas: “Apoiar a liderança
feminina é uma meta crítica por si só, bem como 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."

O produto final dessa reunião será a adoção de uma declaração da CARICOM para a CSW65 que
reforçará o alinhamento regional e apoiará iniciativas que abordem objetivos ligados à liderança política
das mulheres, erradicação da violência de gênero e empoderamento de todas as mulheres e meninas.
Para obter mais informações sobre o trabalho realizado pelo ParlAmericas e participar virtualmente
dessa reunião, favor utilizar a #ParlAmericasGEN.
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