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CONHEÇ A NOSSA NOVA ESTAGIÁ RIA: 

As Filhas da Sabedoria enviaram sua primeira estagiária da província da Grã-

Bretanha e Irlanda. Jean Quinn DW aparece nessa foto em uma exposição  do 

Departamento de Informação da ONU sobre a crise de refugiados. Deixemos que Jean 

se apresente, em suas próprias palavras:  

"Em junho passado, eu completei dez 

anos como líder da província e recebi um 

ano sabático. Decidi que a UNANIMA 

seria parte da experiência para mim, pois 

com esse grupo eu encontrei um "espaço 

como um lar". Eu queria entender qual 

filtro é usado para tratar as questões na 

ONU. Trabalhando na área de justiça há 

mais de 30 anos, eu queria participar da 

criação de um mundo mais justo e solidário. Também sinto que somos mais do que 

congregações individuais, somos integrantes de um grupo mundial com uma visão 

global. Quero trabalhar pela mudança pessoal e sistêmica para as pessoas e o planeta. 

Eu encaro a experiência como uma aventura de fé, amor e esperança   (e, na opinião 

de toda a equipe UNANIMA, Jean é um grande ativo para nosso escritório!). 

Chamada para candidatas ao estágio do segundo semestre: 31 de março é o 

prazo preferencial: 

 
FÓ RUM DE ONG: 

Antes da Comissão sobre o Desenvolvimento Social da ONU, nosso Comitê de ONG 

sobre o Desenvolvimento Social realizou um fórum para a sociedade civil que fez muito 

sucesso este ano. O comitê de planejamento se empenhou  muito para engajar 

participantes do mundo inteiro, e o nível de energia estava alto! Neste ano, o fórum foi 

ampliado para durar dois dias, e diversas novas características (por exemplo, 

orientação, sessões subdivididas regionalmente, e uma recepção) foram 

acrescentadas. A equipe da UNANIMA ajudou com o registro, gravação, moderou 

briefings, e serviu em uma variedade de comitês que planejaram e executaram o dia. O 



espírito do dia foi capturado em um vídeo que está no Youtube, e que pode ser 

assistido a partir deste link: https://youtu.be/ah_5VBwUzIU .   

 
COMISSÃ O PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL:   
Representantes na ONU e a sociedade civil assistiram a essa comissão com muita 
ansiedade. Foi o primeiro evento importante da ONU programado após a aprovação 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em setembro, e a Conferência 
sobre Mudança do Clima da ONU em 
Paris, em dezembro. O secretário 
geral Ban Ki-moon afirmou que "este 
é um momento de importância crucial 
para a humanidade. A execução de 
nosso mandato (a partir dos ODS, em 
Paris) começa este ano". Após o 
alvoroço do fórum, houve certa 
frustração na própria comissão.  Este 
era um ano da "política", portanto, 
algumas resoluções foram aprovadas 
para serem enviadas à Assembleia Geral, mas - ao contrário de outras comissões, não 
tivemos acesso aos documentos até que eles já estivessem concluídos 
(https://www.un.org/development/desa/dspd/united-nations-commission-for-social-development-csocd-social-

policy-and-development-division/54th-session-of-the-commission-for-social-development-csocd54/csocd54-

draft-resolutions.html)) e as oportunidades de falar da tribuna eram limitadas. Contudo, 
houve alguns destaques positivos: duas mulheres da sociedade civil (Anna Martinez de 
Luco —ex-estagiária da UNANIMA e Irmã de Vedruna! — e Cristina Diaz da ATD 4th 
World) fizeram apresentações impressionantes, Nosso comitê de ONG apresentou uma 
boa Declaração da Sociedade Civil, centrada na desigualdade, para a Comissão. Você 
viu o grande banner que fizemos para pendurar nos portões da ONU? Para ler a 
Declaração, vá para o site do comitê em  http://ngosocdev.org/, clique no botão What We Do 
(O que fazemos), e no menu suspenso até encontrar Commission for Social 
Development (Comissão para o Desenvolvimento Social).  A Declaração está 
disponível em inglês, francês e espanhol.   
 
A UNANIMA submeteu uma intervenção por escrito à comissão. Trata-se do 
documento da ONU de número  E/CN.5/2016/NGO/6  entitulado “Climate Change and 
its Impact on Social Development Today" (Mudança climática e seu impacto sobre o 
desenvolvimento social na atualidade). Toda a equipe do escritório desempenhou 
alguma função na redação, e utiizamos exemplos "em campo" de uma de nossas 
estagiárias. Ele foi enviado conjuntamente com a Federação Dominicana, uma vez que 
documentos colaborativos têm maior probabilidade de serem aceitos. Você pode 
encontrá-lo em nosso site em http://www.UNANIMA-international.org  
 
 
AVANÇ ANDO COM OS ODS: 
Muito trabalho tem sido feito pela mobilização em torno dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável e o Acordo de Paris, mas, sob muitas perspectivas, o 
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trabalho árduo começa agora. Nossa função é sermos pioneiras, defensoras, 
implementadoras, ativistas e vigilantes - e assegurarmos que as promessas feitas em 
2015 sejam realizadas ao longo dos próximos anos. No ano passado, nos engajamos 
em uma série de reuniões sobre como a sociedade civil deve se mobilizar em relação à 
agenda de desenvolvimento sustentável. Graças a um grupo de ONGs, os 
fundamentos de uma sólida e inclusiva plataforma global foram estabelecidos para 
apoiar e conectar as atividades da sociedade civil em relação ao desenvolvimento 
sustentável nos níveis local, nacional, regional e mundial. A plataforma permitirá que as 
pessoas entendam, se engajem, aprendam umas com as outras e imputem aos 
tomadores de decisão a responsabilidade por seus compromissos relacionados ao 
desenvolvimento sustentável. Esta plataforma está aberta a todos os membros da 
sociedade civil  e, atualmente, está sendo facilitada por quatro redes globais – CAN 
International, CIVICUS, GCAP e IFP, durante os próximos meses. Você pode ler 
o Plano de Ação e se engajar neste cronograma específico de atividades. 
 
A LUTA POR Á GUA CONTINUA: 
Após anos de argumentação jurídica, Jessica Ernst, a Mulher de Coragem da 
UNANIMA International em 2011, começou recentemente uma batalha perante a 
Suprema Corte do Canadá contra uma poderosa agência reguladora do setor 
energético canadense. Seu caso questiona se uma agência governamental pode 
impedir um cidadão de levantar preocupações sobre a contaminação do lençol freático, 
e processá-lo por danos. Há oito anos, Ernst processou o conselho da Energy 
Resources Conservation e a Encana, um dos maiores prospectores de gás não 
convencional do Canadá. Ela alega que a água de seu poço foi contaminada pela 
fratura hidráulica (fracking) e que as agências governamentais não investigaram o 
problema. Porém, o órgão regulador argumentou que não podia ser processado, 
chamou-a de "ameaça criminal" e bloqueou  todas as comunicações com ela. Seu caso 
está sendo acompanhando de perto pela indústria de óleo e gás do Canadá; de fato, o 
caso de Jessica está na lista das "10 principais" decisões judiciais importantes que 
afetam a indústria energética. Jessica está fazendo história jurídica porque a Suprema 
Corte nunca havia julgado um caso sobre direitos humanos dentro de um contexto 
ambiental.  

O QUE ESSAS MENINAS ESTÃ O FAZENDO: 
Com a Comissão sobre a Condição da Mulher (CSW60) se aproximando em breve, o 
Grupo de Trabalho sobre Meninas (WGG) tem estado ocupado com os preparativos 
para que meninas do mundo inteiro se reunam em Nova York para a Comissão. O 
WGG promove o Teen Orientation (Orientação a adolescentes), uma série de eventos 
paralelos sobre direitos das meninas, violência, educação e defesa, e faz uma 
intervenção oral - redigida e apresentada por meninas. O WGG e outros grupos de 
meninas acreditam veementemente que para se alcançar o empoderamento das 
mulheres e a igualdade de gênero, as meninas precisam ser empoderadas. Este ano, 
boa parte das campanhas de defesa do WGG focam em oferecer às meninas um 
assento na mesa de negociações e planejar a implementação da agenda 2030. As 
meninas são o futuro, 2030 é o momento delas, e suas vozes merecem ser ouvidas e 
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respeitadas! A UNANIMA organizou para que duas meninas obtenham passes para a 
CSW60. 
                                                                                             --enviado por Tori Larson 
 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER 2016: 

Este ano, o tema focará sobre como ganhar 

impulso ("Step it Up!") para se alcançar os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - 

especialmente aqueles que tratam da igualdade 

de gênero ("Planeta 50-50 até 2030!"), do 

empoderamento das mulheres e dos direitos 

humanos. Sempre é um dia interessante na 

ONU, cheio de energia e de mulheres fortes!  

Comemore terça-feira, 8 de março! 

Informaremos você sobre a Comissão sobre a 

Condição da Mulher deste ano na próxima edição da Atualização. 

 

MUDANÇ A CLIMÁ TICA: 

Após a conferência de Paris, talvez desejemos elevar nossa consciência pessoal sobre 
mudança climática, por isto, nas próximas Atualizações, haverá uma série de notas 
breves sobre este assunto. Por exemplo, você sabia que a agricultura é uma das 
atividades que mais contribui para a mudança climática? Ela emite mais gases de 
efeito estufa do que todos os carros, caminhões, trens e aviões combinados - 
principalmente por causa do gás metano liberado pelo gado e pelas fazendas de arroz, 
pelo nitrogênio de campos com fertilizantes, e pelo dióxido de carbono da derrubada de 
florestas. Para a Quaresma, algumas de nós podem examinar nosso uso de carne e de 
alimentos / produtos que exigem a destruição de florestas tropicais (por exemplo, leia 
as etiquetas com os ingredientes nos alimentos para ver quantos alimentos embalados 
/ processados contêm óleo de palma). 

 
FONTE: 
Dois grupos de ONGs com quem trabalhamos produziram um maravilhoso material 
fonte: um manual sobre "Making Rights Work for People Living in Extreme Poverty" 
(Fazendo os direitos valerem para pessoas que vivem em extrema pobreza). Consulte 
http://franciscansinternational.org/handbook/  
Lá você também encontrará links para um vídeo introdutório com subtítulos em inglês, 
francês, espanhol e alemão. Para 2016, elas estão considerando a implementação / 
treinamento  piloto em seis países, provisoriamente: Benim, Quênia, Índia, Filipinas, 
Argentina e Bolívia. Elas ficarão muito contentes em ouvir quaisquer comentários ou 
sugestões para aumentar a disseminação e o uso desta fonte. 
 

ATIVIDADES REGIONAIS DE NOSSAS INTEGRANTES: 

Um dos objetivos da UNANIMA é dar às nossas irmãs "de base" uma oportunidade de 

contribuir com as Nações Unidas. Abaixo, dois exemplos de oportunidades recentes: 

http://franciscansinternational.org/handbook/


 No semestre passado e, novamente, neste 
semestre, convidamos nossas comunidades 
que têm irmãs no Haiti (Filhas da Sabedoria, 
Irmãs de Santa Ana, Religiosas de Jesus e 
Maria, Irmãs da Providência, Irmãs 
Carmelitas da Caridade de Vedruna, 
Servas do Sagrado Coração, Irmãs da 
União Sagrada e irmãs da Sociedade do 
Sagrado Menino Jesus) a enviarem 
depoimentos sobre as experiências de suas 
irmãs em Direitos Humanos para a Revisão Periódica Universal de seus países 
em Genebra no final deste ano. Obrigada a todas as comunidades que nos 
enviaram informações.                (Na foto, algumas irmãs de Vedruna no Haiti). 
 

 Na preparação para o nosso Fórum de ONGs este ano (veja o artigo acima), a 
ONG Comitê para o Desenvolvimento Social tentou algo novo: um encontro 
regional  para a sociedade civil em Bucareste, Romênia. As comunidades 
UNANIMA com irmãs na Romênia - Irmãs do Divino Salvador e a 
Congregação de Nossa Senhora de Sion - foram notificadas, e algumas de 
suas irmãs tentaram participar via webcast. Esta foi a primeira tentativa de uma 
conferência regional, e problemas tecnológicos impediram que elas 
participassem, apesar disso, nós as parabenizamos por tentar! A conferência foi 
tão exitosa que o comitê de ONG tentará mais encontros regionais da próxima 
vez. Procuraremos informar nossas integrantes com antecedência para que 
você possa participar. 

 

FLASH DE NOTÍCIAS: 

 

 A irmã da Sociedade do Sagrado Menino Jesus Eunice Onuoha está 
envolvida no maravilhoso "Projeto carroça e burro Bolgatanga". As irmãs ou um 
doador doam um burro e uma carroça para um grupo de cerca de 16 mulheres 
que realizam diversos serviços no vilarejo. Elas carregam alimentos, água, 
materiais de construção ou outros itens necessários, e as pessoas as 
remuneram pelo trabalho. Com o dinheiro que ganham, elas podem pagar as 
taxas escolares das crianças, o seguro saúde...A doação também inclui 
materiais de tecelagem, que elas convertem em artesanato e usam o burro para 
levar até a feira.  As mulheres mais velhas, especialmente, apreciam seu novo 
meio de transporte. As fotos que Mary Akinwale SHCJ enviou estão lindas, mas 
infelizmente não estão em um formato que possamos copiar.  
 
 
 

 Continuaremos a refletir sobre as histórias que nos são enviadas de Alepo pelas 
Religiosas de Jesus e Maria na Síria. Muitas das histórias refletem a realidade 



do cerco contínuo e seus efeitos sobre as mulheres. Elas nos informam que 
muitos homens tiram proveito das condições de guerra para abusar de mulheres 
e meninas, como o Sr. G., que bate em sua esposa esquizofrênica - não 
reconhecendo sua doença - e teve um filho com uma mulher muçulmana. 
Quando está bêbado, ele estupra uma de suas filhas adolescentes. As irmãs 
tentam intervir junto a ele, obter medicamentos para a esposa e proteger as três 
crianças. 
 

 
 A Congregação de Nossa Senhora de Sion no 

Canadá está firmando petições, redigindo cartas, 
realizando serviços de oração, e protestando do lado 
de fora de edifícios governamentais para pedir que o 
governo canadense envie ajuda à Síria, e que 
simplifique o processo de inscrição para a obtenção 
do status de refugiado. Um ancião de uma tribo dos 
Primeiros Povos proclamou que os refugiados sírios 
eram bem-vindos em seu território, enquanto a 
multidão entoava "Bem-vindos" .  

 

 

 
 

Obrigada a todas vocês que nos enviaram fotos; estamos usando-as em nossas 
novas brochuras e outras publicações! 

 
 Na Índia, a Irmã Rekha das Irmãs Carmelitas da Caridade de Vedruna 

conduziu um seminário de treinamento de mulheres de um dia sobre a violência 
contra mulheres e crianças, para um grupo de 130 mulheres de quatro vilarejos. 
Houve uma refeição suntuosa na floresta, e as mulheres foram educadas sobre 
várias questões como violência doméstica, abuso, bruxaria e estupro. As 
mulheres compartilharam suas próprias experiências em questões abrangendo 
desde a falta de água potável ao alcoolismo. Havia uma palestrante sobre os 
direitos da infância e questões como casamentos infantis e órfãos; e outra sobre 
temas ecológicos como a biodiversidade.  As mulheres foram para casa com a 
mensagem de que as mulheres são canais de paz e vida saudável na 
sociedade.  

 
 

 

 



POSIÇ Ã O ABERTA PARA UM Ó TIMO MINISTÉ RIO! 
 

A coordenadora da UNANIMA Michele Morek, OSU, informou o conselho que está 
pronta para a transição para o próximo capítulo em sua vida (aos 72 anos, ela é jovem 
demais para se "aposentar"!), e o conselho está fazendo planos para a sua sucessora. 
Se você deseja mais informações sobre um ministério maravilhoso, desafiador e 
gratificante como Coordenadora / Diretora Executiva da UNANIMA, entre em contato 
com a presidente do Comitê de Busca Stacy Hanrahan CND pelo email 
stacyhcnd@gmail.com após 15 de março de 2016.  

 

Nesta foto, esperando pelo início 
de um debate na ONG Fórum da 
Sociedade Civil antes da 
Comissão sobre o 
Desenvolvimento Social estão 
(esquerda para a direita) Ify Ofong 
da Nigéria, Michele Morek, OSU, 
da UNANIMA, e Rainha Mãe 
Delois Blakely do Harlem, NY. 

 

 

                      

Feliz Páscoa! 
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