DESTAQUES DO ANO 2019

PROJETO PARA PROMOVER A LIDERANÇA POLITICA DE MULHERES

Em 2018, o ParlAmericas lançou um projeto para promover a liderança política das mulheres na América Latina e no Caribe. O projeto visa apoiar organizações
multipartidárias de mulheres na entrega de programas que criem ambientes que possibilitem a liderança das mulheres na política e em outros setores onde são subrepresentadas. As atividades do projeto também fortalecem as capacidades institucionais dessas organizações, à medida que realizam seu trabalho em colaboração com
parlamentos nacionais, agências de gênero, instituições multilaterais e outras organizações regionais e locais da sociedade civil.
Por meio desse projeto, o ParlAmericas atualmente acompanha o Instituto Caribenho de Mulheres em Liderança (CIWiL, sigla em inglês) e o Fórum Nacional de Mulheres
em Partidos Políticos (FONAMUPP) no Panamá. As iniciativas conjuntas realizadas com essas organizações contribuem para o sucessos do trabalho do ParlAmericas na
integração de gênero e envolvimento da sociedade civil.
As atividades do projeto incluem:
• oficinas para incentivar e apoiar candidaturas eleitorais de mulheres;
• iniciativas de liderança entre mulheres jovens;
• facilitação do intercâmbio de conhecimentos e reuniões; e
• desenvolvimento de ferramentas e sistemas de comunicação, advocacia e captação de recursos para a sustentabilidade das atividades do projeto.
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O Fórum de Mulheres em Partidos Políticos (FONAMUPP, sigla em inglês) do Panamá é
uma organização não governamental sem fins lucrativos, com o objetivo de promover a
participação política do Panamá com oportunidades e condições iguais. O FONAMUPP
atua há 25 anos, e tem desempenhado um papel forte na defesa de reformas eleitorais
em favor da paridade.
Nas palavras dos beneficiários do treinamento do FONAMUPP

“Antes eu não tinha o conhecimento de falar em público, por exemplo, como fazer um discurso. Agora,
não se trata apenas de superar o medo, mas sim conseguir falar com a audiência de uma maneira fluida.
Muito disso tem a ver com o FONAMUPP.”

“Antes as mulheres eram passivas e não participavam da política. No entanto, depois de receber os
treinamentos, as mulheres se apresentaram, falaram, compartilharam suas opiniões e querem seguir em
frente porque sentem que são apoiadas por uma organização.”

“Pessoalmente, acho que os treinamentos me impactaram, tornando-me uma pessoa com valor político.
Agora tenho muito mais certeza de mim. Desenvolvemos uma série de características, como coragem.”
Resumo das atividades de 2019
• 5 capítulos de reuniões de fortalecimento
• 1 sessão de trabalho sobre comunicações
• 1 sessão de trabalho com os braços femininos dos partidos políticos
• Mais de 150 mulheres beneficiadas pelas atividades do projeto
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O Instituto Caribenho de Mulheres em Liderança (CIWiL, sigla em inglês)
é uma instituição não política, multipartidária e independente, criada para
monitorar, fortalecer e aumentar a participação e liderança políticas das
mulheres na região. O CIWiL visa criar uma base de liderança sustentável,
eficaz e eficiente para as mulheres, e alcançar a igualdade de gênero por meio
de defesa, trabalho em rede, pesquisa e capacitação.
Nas palavras dos beneficiários de treinamento da CIWiL:

“Aprecio o conhecimento de como ser um líder - e não apenas um líder, mas um transformador.”
“Achei todos os tópicos úteis e eles me ajudarão a me equipar para minha jornada política. Sinto uma
sensação de coragem emergindo.”
“Sinto-me motivado a um ponto em que agora sei que é possível. Recebi informações que eu não teria
acesso se não tivesse participado do workshop.”
Resumo das atividades de 2019
• 4 oficinas para possíveis candidatas
• 1 sessão de trabalho sobre construção de capítulos e envolvimento dos jovens
• 2 capítulos nacionais estabelecidos
• Mais de 100 mulheres beneficiadas pelas atividades do projeto
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