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q As mulheres representam 50% da população mundial.  

q Algumas das questões que combinaram para garantir
maior participação das mulheres na política em todo o 
mundo:

ü A Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação
de Todas as Formas de Discriminação Contra as 
Mulheres.

ü Modernas constituições democráticas que 
consagram os Direitos Humanos fundamentais.

ü A necessidade de avançar nas questões femininas.

q O Departamento de Assuntos de Gênero tem executado
com diligência políticas e programas para o 
empoderamento das mulheres

INTRODUÇÃO



Ø “Integração de gênero” é uma estratégia para promover a 
igualdade de gênero:

ü Vários funcionários públicos treinados em
conscientização de gênero e análise de gênero para 
criar “Pontos Focais de Gênero.”

ü O objetivo é estabelecer um sistema de gestão de 
gênero. 

Ø A constituição garante a igualdade para todos e o Governo
promulgou o Ato do Serviço Público e o Ato dos Direitos do 
Emprego de 2012 para fornecer proteção a todas as 
categorias de trabalhadores.

IGUALDADE DE GÊNERO E 
DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO



Ø Há educação gratuita para todos, do nível primário ao
secundário, e educação subsidiada ao nível terciário. Um 
maior número de mulheres agora estão matriculadas na
Universidade das Índias Ocidentais/University of the West 
Indies.

Ø No serviço público, há pagamento igual para trabalho igual
e oportunidades iguais de emprego.

IGUALDADE DE GÊNERO E 
DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO



Ø As mulheres são representadas no mais alto nível
no serviço público. Dos 16 Secretários
Permanentes/Directores Gerais, 12 ou 68,4% são
mulheres. 

ØAs mulheres ocupam cargos importantes na
tomada de decisões no setor da educação. A 
Diretora de Educação, e várias diretoras de escolas
secundárias e professores seniores são mulheres. 

IGUALDADE DE GÊNERO E 
DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO



ØOs chefes dos dois principais sindicatos são
mulheres. No judiciário, há cinco juízes do sexo
feminino e três do sexo masculino; no Tribunal de 
Recurso existem duas mulheres em comparação
com três homens.

ØO Departamento de Assuntos de Gênero concluiu o 
Projeto de Política Nacional sobre Gênero. Isto
contém várias políticas para reduzir a disparidade
de gênero e promover a igualdade de gênero.

IGUALDADE DE GÊNERO E 
DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO



Ø Diversas medidas legislativas adotadas:

ü Emenda à Lei de Ordens de Proteção contra Violência Doméstica. 
Dá mais poder à polícia em situações de violência doméstica.

ü Lei de ofensas sexuais emendada. As mulheres são protegidas do 
estupro por seus cônjuges.

ü Lei de Assédio Sexual (Prevenção). As mulheres são protegidas do 
assédio no local de trabalho.

Ø Existem outras estratégias para combater a violência contra mulheres
e meninas:

ü Estabelecimento de Unidade de Conflito Familiar na força policial. 
Investiga todos os casos de violência doméstica.

ü Criação do “Programa de Parceria para a Paz”. Fornece
aconselhamento e serviços psicossociais a todos os que cometem
atos de violência.

VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES E 
MENINAS



Existem outras estratégias para combater a violência contra 
mulheres e meninas:

ü Existência de oficina anual para jovens do sexo masculino
de escolas secundárias. Aborda questões de gênero, 
masculinidades e violência baseada em gênero.

ü “Campanha de 16 Dias de Ativismo contra a Violência contra 
Mulheres e Meninas”. Aumenta a conscientização sobre a 
violência baseada no gênero e sensibiliza o público.

ü Foi estabelecido um Comitê Interno sobre Violência Doméstica
que é multissetorial com membros de agências
governamentais e não governamentais. O Comitê desenvolverá
um Plano de Ação Nacional sobre Violência Doméstica. 

VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES E 
MENINAS



Ø O governo também está lidando com o tráfico humano:

ü Estabelecimento de um Grupo de Trabalho Nacional sobre
Tráfico e adoção de leis anti-tráfico de seres humanos. 
Isso garantiu que Barbados tenha uma classificação de 
Nível 2 nas Nações Unidas.

ü Emprega a Unidade de Crimes Sexuais e Tráfico da RBPF. 
Trabalha com o Departamento de Imigração para reunir
inteligência e realizar incursões onde as vítimas de tráfico
são identificadas.

VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES E 
MENINAS



Ø O governo de Barbados incentiva e apoia iniciativas
para melhorar a presença de mulheres na esfera
política.

Ø A Chefe de Estado é mulher (Excelentíssima Dama
Sandra Mason).

Ø A Chefe de Governo – Barbados agora tem sua
primeira primeira-ministra mulher (Excelentíssima
Sra Mia Mottley).

Ø Existem agora sete mulheres no Parlamento e isto
representa 23,3% dos assentos parlamentares do país.

PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS 
MULHERES



Ø O Governo de Barbados vê a conquista da 
igualdade de gênero como um componente
vital do desenvolvimento sustentável.

Ø Para que o desenvolvimento nacional ocorra, 
é necessário aproveitar todo o potencial de 
todos os seus cidadãos, incluindo meninas e 
mulheres.

CONCLUSÃO
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