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Bem-vinda à edição de abril do Boletim Informativo da UNANIMA
Internacional - Notícias da ONU e do Mundo. À medida que você
acompanha nosso boletim informativo ao longo dos últimos meses, já deve
estar ciente de que nosso foco principal atualmente são as pessoas em
situação de rua e/ou de deslocamento no tocante a mulheres e crianças.
 Estes últimos meses foram muito empolgantes para a UNANIMA
International conforme prosseguimos com o nosso projeto de pesquisa com
a Universidade de Nova York (NYU). Três alunos dessa instituição estão
fazendo Mestrado sobre o tema da privação de moradia familiar. Os alunos
aportam seus dons singulares para a pesquisa, com o suporte do professor
Michael Williams. Os estudantes apresentarão à UNANIMA International um
resumo de políticas e boas práticas relativas a países individualmente, além
de recomendações sobre campanhas de defesa (advocacy) que a
UNANIMA International poderá usar no futuro. Os alunos apresentarão suas
descobertas em um evento em Nova York, em setembro de 2019.
 
Continue a compartilhar conosco as histórias de pessoas em situação de
rua e/ou de deslocamento em seu país.



DESABRIGAMENTO FAMILIAR E TRÁFICO HUMANO

O tráfico humano é um fenômeno global, que faz parte da
maioria das agendas nacionais e internacionais há pelo menos
duas décadas. Manifestado de várias maneiras, o tráfico se
apresenta sob a forma de exploração sexual, trabalho forçado,
remoção de órgãos e muitas outras. O tipo de exploração mais
comumente relatado é o tráfico com a finalidade de exploração
sexual. Além disso, um relatório recente do UNODC (Escritório
das Nações Unidas sobre Drogas e Crime) confirmou que há uma
super representação de mulheres jovens e meninas sendo
traficadas para fins de exploração sexual   (UNODC Global
Trafficking in Persons Report 2018).  Em minha pesquisa sobre os
nexos causais para o tráfico de seres humanos, costumo fazer
referência à ótica conhecida através das qual este fenômeno é
observado. Essa perspectiva inclui: globalização, economia,
migração, gênero, crime organizado, corrupção e muito mais.
Essa abordagem multifacetada revela que o tráfico é uma
questão complexa e, na maioria das vezes, tem natureza
intersecional. É comumente reconhecido que os traficantes de
seres humanos se aproveitam da vulnerabilidade, que pode
assumir várias formas, inclusive predando aqueles que vivem em
situação de pobreza, isolamento social e desemprego, para citar
apenas algumas. Os vínculos causais entre a privação de
moradia e a vulnerabilidade para se tornar vítima do tráfico
humano também estão estabelecidos. 
Um estudo recente nos EUA destacou a ligação entre jovens em
situação de rua e o tráfico de pessoas. Esse estudo evidenciou
jovens vulneráveis em situação   de rua que frequentemente
sofrem experiências complexas de trauma e buscam abrigo,
comida e roupas. O desespero pela satisfação de suas
necessidades básicas os torna presas fáceis para traficantes de
seres humanos que buscam ganhar dinheiro rapidamente,

explorando a vulnerabilidade por meio de falsas promessas de
segurança. Esse estudo constatou que jovens vulneráveis   em
situação de rua foram enganados e manipulados para fins de
exploração sexual e/ou de mão-de-obra barata
(Chisolm_Straker, Jeremy Sze et al, Screening for human
trafficking among homeless youth adults, Children and Youth
Services Review, 2019).
Em um estudoanterior conduzido por Polaris, as conexões entre
jovens em situação de rua e o tráfico para exploração sexual e
mão de obra também foram estabelecidas. Esse estudo sugere
que, a fim de eliminar a vulnerabilidade perante  grupos de
traficantes, os jovens sem-teto precisam ter acesso à moradia
segura e acessível e um lugar que considerem como lar, onde
tenham o espaço físico e emocional para se desenvolver. O
relatório destaca o problema real e permanente da falta de
acesso à moradia adequada, incluindo leitos em abrigos. Ao
mesmo tempo, argumenta que as partes interessadas de todo
o sistema habitacional – proprietários, gerentes imobiliários,
empresas de gestão de aluguéis, aluguéis de férias,
desenvolvedores, agências governamentais – têm todas um
papel a desempenhar na prevenção e interrupção do tráfico
(On-Ramps, Intersections, and Exit Routes: A Roadmap for
Systems and Industries to Prevent and Disrupt Human
Trafficking, Polaris 2018). 
Também é importante reconhecer que as vítimas do tráfico
humano podem ser exploradas em inúmeras esferas, não
apenas no contexto da migração internacional, mas também
nos cenários nacionais, particularmente quando as pessoas se
encontram em situação de vulnerabilidade, especialmente os
jovens sem-teto.                       
                                    -Angela Reed, RSM PhD

O tráfico humano sob a ótica da privação de moradia
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Encontro com os delegados irlandeses

Grupo de Trabalho para a 
Erradicação da Situação de Rua
 
The Institute for Global Homelessness
promoveu uma conferência internacional
em fevereiro em Nova York. Jean Quinn
participou como integrante do Grupo de
Trabalho para a Erradicação da Privação
de Moradia e também como representante
da UNANIMA International. Houve um bom
intercâmbio de planos para campanhas
internacionais de advocacy, possiblidade
de ouvir sobre boas práticas, energia
focada, boas ideias de estratégia para
advocacy, oportunidades de aprendizado,
conexões entre o direito à moradia
adequada e a privação de moradia,
estabelecimento de uma linguagem comum
e definições claras, e a importância de
vincular à situação de privação de moradia
aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável. Foram dois dias repletos de
energia e profundo desejo de uma
campanha global de defesa.

Comitê de ONGs para o
Desenvolvimento Social
 
O Subcomitê de Base enviou
recentemente uma pesquisa sobre
as desigualdades no nível das
bases. Se você estiver interessada
em participar, entre em contato
conosco! O Subcomitê de Advocacy
está trabalhando para traduzir os
resultados da CSocD57 em um
documento que possa ser utilizado
por todas e todos.

Grupo Major de ONGs (NGO MG)
 
Em 2019, a UNANIMA International juntou-
se à ONG MG. Um grupo focado
principalmente em promover e engajar a
contribuição e participação da sociedade
civil no Fórum Político de Alto Nível (HLPF).
O grupo está trabalhando rumo aos dois
HLPFs em julho e setembro de 2019. Os
integrantes estão planejando e criando
ferramentas de advocacy, organizando
eventos paralelos, participando de
Revisões Nacionais Voluntárias e
contribuindo com várias perspectivas para
a ONU antes dos eventos.
 

Atualizações do Comitê de ONGs

O QUE ACONTECE NA
ONU
 

Durante a 63ª Comissão sobre a Situação da Mulher, a UNANIMA
International teve a oportunidade de se encontrar com delegados
jovens da Missão Permanente da Irlanda para as Nações Unidas.
Aisling O'Boyle e Jamie Moore visitaram o escritório internacional da
UNANIMA para uma conversa aprofundada em torno do tema das
populações em situação de rua. A diretora executiva Jean Quinn,
DW e a assistente executiva Molly Gerke tiveram a oportunidade de
discutir a pesquisa atuals da UNANIMA International sobre privação
de moradia familiar e trauma.
 Essa reunião foi uma fantástica oportunidade de aprender e
compartilhar uma ampla gama de perspectivas e experiências em
torno do tema. Além de compartilhar nossas experiências
individuais relativas à privação de moradia, a questão no contexto
irlandês foi explorada e conexões duradouras foram estabelecidas.
Jamie e Aisling ofereceram-nos mais percepções sobre o quanto a
questão da privação de moradia é discutida pelos Estados-
membros na ONU e, infelizmente, a resposta é muito pouco. Eles
também enfatizam que a privação de moradia e/ou de
deslocamento é uma questão significativa com a qual os jovens,
particularmente na Irlanda, se preocupam profundamente. Espera-
se que Aisling e Jamie participem do lançamento da pesquisa na
Irlanda no final deste mês.
 



Comissão de Desenvolvimento
Social (CSocD57)
A quinquagésima sétima sessão da Comissão de
Desenvolvimento Social (CSocD57) foi realizada de 11 a 21 de
fevereiro de 2019, na sede das Nações Unidas em Nova York.
Com 46 membros, esta comissão continua a ser o órgão
consultivo responsável pelo pilar desenvolvimento social no
desenvolvimento global na ONU. Este ano, o tema prioritário foi
“Enfrentar as desigualdades e os desafios à inclusão social por
meio de políticas fiscais, salariais e de proteção social”. A
UNANIMA International esteve muito ativa durante toda a
comissão. Além de participar de painéis de alto nível, as
delegadas da UNANIMA International participaram ativamente
de eventos paralelos, reuniões matinais de ONGs e do Fórum
da Sociedade Civil.
 Um dos destaques dos painéis de alto nível para a UNANIMA
International foi a oportunidade de contribuir com uma
intervenção sobre o tema prioritário “Enfrentar as
desigualdades e os desafios à inclusão social por meio de
políticas fiscais, salariais e de proteção social”. Com a
participação de outras entidades da sociedade civil presentes,
a diretora Executiva Jean Quinn, DW redigiu e apresentou um
discurso sucinto e significativo à comissão, para levar ao centro
das discussões as preocupações e perguntas da sociedade civil
aos participantes da comissão, incluindo Estados-membros,
representantes da ONU e da sociedade civil. Para assistir ao
discurso de Jean, visite: http://webtv.un.org/search/3rd-
meeting-57th-session-of-the-commission-for-social-
development-csocd57/6001030398001/?
term=CSocD57&sort=date&page=3 
 Diversos eventos paralelos ocorreram simultaneamente aos
eventos oficiais e painéis de alto-nível da CSocD57 durante o
período de duas semanas. A UNANIMA International patrocinou
e esteve ativamente envolvida em inúmeros eventos. Por meio
de nosso envolvimento no Grupo de Trabalho para a
Erradicação da Privação de Moradia, aUNANIMA International
foi copatrociandora de um evento intitulado Privação de
moradia: um sinal proeminente de desigualdades sociais.
Copatrocinado pela Missão Irlandesa, este evento teve uma
enorme participação. Os presentes tiveram a oportunidade de
ouvir várias perspectivas relativas à privação de moradia, tanto
de pessoas que trabalham com essa questão no nível
governamental, quanto daquelas que viveram a experiência.
Uma  oradora, Iris Bailey, uma mulher que viveu essa
experiência, proferiu um discurso eloquente e muito
emocionado, que certamente deixou todos na sala mais
apaixonadamente convencidos sobre a erradicação da
privação da moradia do que quando entraram.
 

A diretora executiva Jean Quinn também moderou um evento
intitulado "Desigualdades e desafios da inclusão social:
moradia e despejos, indústrias extrativistas e grilagem de
terras", organizado pela coalizão Habitat International. Esse
evento destacou as desigualdades e a exclusão social
relacionadas a despejos, grilagem de terras, injustiças sociais
e desigualdade de gênero. Discutiu-se as violações aos
direitos humanos relacionadas à moradia e terra, em
particular, aos despejos forçados, e explorou-se a
propriedade comunal da terra e cooperativas habitacionais
como alternativas à propriedade privada da terra e de
habitações. O evento também deu voz a comunidades locais
na África, ameaçadas de despejo e grilagem de terras.
 Outro evento significativo para a UNANIMA International
durante a CSocD57 foi o Fórum da Sociedade Civil. Trata-se
de um evento com um dia inteiro de duração, reunindo
membros da sociedade civil do mundo todo que participaram
da comissão. Foi uma oportunidade para discutir a comissão,
estabelecer contatos e compartilhar os êxitos e desafios às
questões e programas de desenvolvimento social
globalmente. Um ponto alto do fórum foi o discurso de
abertura do relator especial da ONU para pobreza extrema e
direitos humanos, Philip Alston, com quem a UNANIMA
conseguiu se conectar após o evento. Se você deseja assistir
ao pronunciamento ou ao Fórum da Sociedade Civil e/ou às
reuniões oficiais da comissão na íntegra, poderá fazê-lo pela
Web TV da ONU em http://webtv.un.org(procure Fórum da
Sociedade Civil na CSocD57 ou CSocD57).
 Agora, aguardamos 2020 e a 58ªComissão para o
Desenvolvimento Social, que apresentará o tema prioritário
“Moradia acessível e proteção social para todos para
resolver a privação de moradia”, um tema muito alinhado às
prioridades de advocacy e aos esforços da UNANIMA
International. Para saber mais sobre a CSocD57 e obter as
informações mais recentes sobre a CSocD58, visite o website
oficial da comissão.



Comissão sobre o Status das Mulheres (CSW63)
A 63ª sessão anual da Comissão sobre a Situação das Mulheres (CSW63), principal comissão da ONU "dedicada à promoção da
igualdade de gênero e ao empoderamento das mulheres", foi a maior das comissões anuais. Apenas a um ano do 25º aniversário
da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, o evento foi eletrizante. Com um número recorde de participantes em 2019, a
comissão reuniu aproximadamente 2.000 delegados e 86 ministros de Estados-membros da ONU e mais de 5.000 representantes
da sociedade civil em Nova York, de 11 a 22 de março. Entre os representantes da sociedade civil estavam 12 delegadas da
UNANIMA, vindas de sete países diferentes.
 
 O papel da Comissão sobre a Situação das Mulheres é reunir pessoas, governos e organizações de todo o mundo para
promover os direitos das mulheres e meninas. O objetivo é documentar as realidades enfrentadas por mulheres e meninas
globalmente e influenciar/moldar os padrões globais sobre a igualdade de gênero e empoderamento. A cada ano, a comissão
tem um tema oficial. Este ano, o tema da CSW foi "Sistemas de proteção social, acesso a serviços públicos e infraestrutura
sustentável para a igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas". Conforme definido pela ONU Mulheres “Os
sistemas de proteção social procuram estabilizar os rendimentos, promover meios de subsistência e proteger as famílias contra
choques econômicos que impliquem em vulnerabilidades sociais, incluindo a exclusão social, abuso, perigos e desastres naturais."
Atualmente, mais da metade da população mundial não goza da cobertura de qualquer tipo de proteção social. Esses números
são ainda mais exacerbados quando se leva em conta apenas a população feminina. Devido às disparidades de gênero nos
sistemas de proteção social, as mulheres e meninas apresentam taxas de cobertura mais baixas e níveis de benefícios
significativamente inferiores, especialmente em relação aos benefícios de seguro-desemprego, pensão na velhice e proteções
relativas à maternidade. Tais circunstâncias colocam as mulheres e meninas sob maior risco de pobreza do que suas
contrapartes masculinas em todo o ciclo de vida. Outros fatores, como a privatização de serviços públicos que, muitas vezes,
leva a uma mudança do trabalho formal para o trabalho informal, também contribui para o fosso crescente e limita ainda mais o
acesso a serviços públicos de qualidade para as mulheres e meninas.
 
 Entre os muitos resultados e recomendações importantes surgidas na CSW63,  estão a necessidade de reconhecer e reduzir o
trabalho não remunerado de cuidadora e o trabalho doméstico não remunerado, garantindo o acesso à proteção social para
cuidadoras não remuneradas de todas as idades, incluindo cobertura para cuidados de saúde e pensões. Além disso, destacou-
se que é necessário garantir que os avanços no acesso das mulheres à proteção social, serviços públicos e infraestrutura
sustentável não sejam prejudicados por cortes orçamentários e medidas de austeridade, além de garantir que os níveis de
proteção anteriormente alcançados não sejam revertidos. Infelizmente, as recomendações da comissão não são vinculativas
para os Estados-membros da ONU, mas vistas como um roteiro ou um plano a ser seguido. Caso deseje ler mais sobre os
resultados e recomendações da CSW63, visite: http://www.unwomen.org/en/csw/csw63-2019
 
 Simultaneamente aos eventos oficiais e painéis de alto nível da  CSW63, mais de 600 eventos paralelos aconteceram durante
essas duas semanas. A UNANIMA International patrocinou uma série deles e teve a oportunidade de moderar e discursar em dois
eventos paralelos. A diretora executiva Jean Quinn, DW moderou um evento intitulado “Lidando com a vulnerabilidade:
abordagens colaborativas para a prevenção do tráfico sob a ótica dos direitos humanos”, que discutiu as lacunas da proteção
social e a vulnerabilidade ao tráfico. A assistente executiva Molly Gerke discursou em um evento intitulado “Alcançando as
raízes: proteção social para mulheres e meninas indígenas”, um evento que explorou as maneiras pelas quais as mulheres
indígenas estão sanando as lacunas em termos de proteção social. Caso deseje assistir à transmissão ao vivo desses eventos,
visite:
https://www.facebook.com/MercyInternationalAssociation/videos/1723033057796558/UzpfSTM1NTgzMDg0NDQ5ODU5MzoyMT
QwOTcyOTI1OTg0MzY3/andhttps://www.facebook.com/hilda.anderson1/videos/10157243720032049/UzpfSTEwMDAwMTczND
Q2OTI4NzoyMTc0Mzk5MzY1OTYxMTkx/



DIRETORIA E EQUIPE

Top: Back Row -Stacy Hanrahan, Barbara Jean Head, Nonata Bezerra, Cathy Sheehan, Ellen Sinclair, Anne McCabe, Fran Gorsuch, Janice
Belanger, Margaret Fyfe, Margaret Scott, Maureen Foltz, Pereka Nyirenda, Josee Therrien, Ces Martin, Eileen Davey Front Row- Barbara Spears,

Jean Quinn, Lucille Goulet, Mary Akinwale and Janet Petersworth

Bottom left: Jean Quinn DW, Executive Director & Molly Gerke, Executive Assistant. Bottom Middle: Board of Directors Executive Committee
Bottom Right: MariettaLatonio, Research Assistant

Durante a reunião da diretoria de março, a UNANIMA
International deu as boas-vindas oficiais a várias novas
diretoras e ao novo comitê executivo. Gostaríamos de
aproveitar esta oportunidade para apresentá-lo ao nosso
novo conselho administrativo e compartilhar com vocês nosso
entusiasmo com o futuro. Irmã Margaret Scott, ACI foi
nomeada presidente da UNANIMA Internacional, esperamos
trabalhar com Irmã. Margaret e sua equipe executiva no
próximo ano.
 
A UNANIMA Internacional também gostaria de dar as boas-
vindas à ganhadora do nosso Mulher de Coragem, Martyta
Latonio, para a função de assistente de pesquisa. Marietta
traz para a UNANIMA International uma vasta experiência de
base e de nível internacional. Entre suas muitas conquistas,
ela contribuiu significativamente para publicações como
"Dignidade inerente" e "Eu tenho uma voz: mulheres
traficadas em suas próprias palavras"

Esperamos que você e sua
comunidade celebrem esta

Páscoa com o coração repleto
de paz e alegria. Feliz Páscoa!



ATUALIZAÇÃO DA
ESTAGIÁRIA
Alex Satterfield foi estagiária da UNANIMA International em 2016 e,
agora, enquanto cursa uma pós-graduação, continua a contribuir com a
missão da UNANIMA International, além de usar as habilidades adquiridas
durante sua estadia em Nova York. Um exemplo disso é o envolvimento
contínuo de Alex em campanhas de combate ao tráfico. Recentemente,
ela retornou da Itália, onde teve a oportunidade de participar de um
treinamento da Talitha Kum para lideranças.
 A Talitha Kum é uma rede internacional da vida consagrada de combate
ao tráfico de pessoas. O trabalho em rede facilita a colaboração e o
intercâmbio de informações entre homens e mulheres consagrados em 70
países. Esta foi uma experiência incrivelmente recompensadora para Alex
e consolidou sua decisão de seguir nesse trabalho profissionalmente. Ao
refletir sobre isso, ela apontou vários destaques deste treinamento: um
encontro com o Papa Francisco após sua audiência geral na quarta-feira,
30 de janeiro de 2019, foi um dos mais notáveis. Alex diz que “o papa não
apenas é um líder notável e símbolo da fé católica, mas também um
poderoso defensor das vítimas e sobreviventes do tráfico. Papa Francisco
é um líder mundial singularmente dedicado. A oportunidade de conhecê-
lo e ouvir sua gratidão pessoal pelo trabalho que a Talitha Kum alcançou
e continua buscando foi surpreendente e extremamente gratificante do
ponto de vista pessoal para os participantes. ”
 Como estudante americana, ela achou essa experiência particularmente
motivadora, na medida em que foi capaz de absorver as variáveis   
culturais e testemunhar a capacidade de representantes de todo o
mundo posicionarem-se conjuntamente e realmente obterem avanços em
relação a esta questão crítica na sociedade de hoje. Caso deseje saber
mais sobre a experiência de Alex no treinamento da Talitha Kum para
lideranças,
visite:://gallery.mailchimp.com/8bb6ca603b91a37b4012a341d/files/c1fe6
3fa-942c-4e00-8b31-168b2b6563e9/Talitha_Kum_Reflection.docx
 

Alex Satterfield

Próximas datas importantes
18ªSessão do Fórum
Permanente da ONU para
Questões Indígenas
Oficina da UNANIMA
International, em Manila,
Filipinas
Reunião do grupo de
especialistas sobre privação
de moradia, em Nairóbi,
Quênia
Dia Internacional da Família
Dia da Conscientização contra
o Abuso de Idosos

22 de abril a 
3 de maio
 
3 a 10 de maio                           
 
 
22 a 24 de maio                       
 
 
 
15 de maio                                 
15 de junho

Algo sobre o qual refletir…



NOTÍCIAS REGIONAIS
 A pobreza e a privação de
moradia são o problema, não as
pessoas que as vivem
Na Austrália, as Irmãs da Caridade trabalham em rede com diversas
organizações e grupos para dar assistência às pessoas que vivem
em situação de rua e para se engajar em ações pela erradicação da
privação de moradia e da pobreza. 
 
Através dessas redes, nós nos engajamos em campanhas de defesa
e conscientização, em ação direta e fazemos contribuições
financeiras, como por exemplo:
- NetAct, uma rede de católicas pela justiça social e agências de
bem-estar e educação recentemente desenvolveu e publicou um “kit
eletrônico”para conscientizar e sugerir possibilidades de advocacy e
ação no período que antecem as eleições em nível federal. A
privação de moradia foi um dos tópicos.
- o programa Clemente, em parceria com a Universidade Católica
Australiana, oferece apoio educacional a pessoas em situação de
desvantagem, entre outras, para pessoas em situação de rua e que
queiram retomar os estudos..
- a St Vincent de Paul Society oferece assistência financeira e
moradia acessível para pessoas em situação de rua.
 
A Austrália tem cerca de  25.000.000 habitantes. Nosso censo mais
recente revelou que mais de 116.000 pessoas vivem em situação de
rua, um aumento de quase 14% em relação ao censo anterior. Ao
longo do mesmo período, a população da Austrália cresceu apenas
8,8%.
 
O que percebemos?
·     A pobreza e a privação de moradia são o problema, não as
pessoas que as vivem.
·     As pessoas que vemos nas ruas são apenas a ponta do iceberg.
·     A violência doméstica é uma das principais causas da privação
de moradia na Austrália.
·     Famílias em situação de rua é um fenômeno que cresce na
Austrália. 
·     Houve um grande aumento na porcentagem de mulheres idosas
em situação de rua.
 
Lobby e advocacy funcionam!!!
Em novembro de 2017, um pequeno Grupo de Trabalho para a
Erradicação da Privação de Moradia em Nova York (do qual Jean
Quinn foi vice-presidente) empenhou-se  para que o termo Privação
de moradiasfosse incluído em um documento das Nações Unidas. Em
18 de fevereiro de 2019, este Tema Prioritário foi aceito por todos os
Estados-membros da ONU
                                                         - Sr. Suzette Clark, RSC

Autumn

moradia e o deslocamento são uma
questão que pessoas e/ou famílias

enfrentam em sua região? Se você quiser
compartilhar suas experiências e reflexões,

entre em contato conosco pelo e-mail
info@unanima-international.org
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Global Sisters Report é uma excelente fonte,
com a publicação frequente de artigos com
temáticas relevantes para a UNANIMA
International. A UNANIMA International foi
tema em vários artigos recentes. Este é o link
para o
website: https://www.globalsistersreport.org

Não se esqueça que a página da
UNANIMA International no Facebook e
nossa conta no Twitter são atualizadas
regularmente, com fotos, transmissões
ao vivo, artigos e muito mais!

Global Sisters ReportUNANIMA Mídia
social

Delegadas da CSW voltam para casa com mensagens

Ao retornar às suas comunidades, os delegados internacionais da UNANIMA foram
convidadas a refletir sobre suas experiências na CSW63 e os aprendizados que levariam
de volta para suas comunidades. Hanane Hakkou e Irmã Philippa Chakabveyo vieram de
comunidades na América do Norte e na África, respectivamente, aqui está o que elas
têm a dizer:
 
A representante internacional da UNANIMA, Hanane Hakkou, do Canadá, disse:
“Pessoalmente, gostei muito e aprendi muito. Isso me deu a chance de conhecer as
questões com que cada país se depara ”. Entre os aprendizados que ela levará de volta
à sua comunidade, é o de como agora está convencida de que a educação é a chave
para a felicidade e de que você nunca deve desistir. Ela diz que é importante lembrar
que “a família deve estar envolvida no crescimento e desenvolvimento das mulheres. As
mulheres constituem a metade da sociedade e são elas que contribuem
significativamente para a educação das crianças. Se uma mulher tiver acesso a uma
vida saudável e equilibrada, ela ganhará confiança e terá a capacidade de
compartilhar sua alegria com a sociedade”.
 
Irmã Philippa Chakabveyo foi uma das delegadas da UNANIMA International na CSW63.
Ela disse: “Minha experiência de estar na CWS63 traz uma realidade totalmente nova
para mim. Tomei consciência da importância e da necessidade de nossos governos
fornecerem sistemas de proteção social para o empoderamento das mulheres e uma
infraestrutura sustentável para a igualdade de gênero. Por exemplo, muito trabalho está
sendo feito em campo por ONGs, global e localmente, para impedir o tráfico de
mulheres e crianças, mas o tráfico de seres humanos está aumentando! ”. Seu período
na CSW deu a ela a percepção do quanto é importante ser uma participante no grande
trabalho de mudar a vida dos demais para melhor através da sua congregação (Irmãs
Religiosas da Caridade, membro da UNANIMA International), entusiasmo este que ela
levou à sua comunidade.
 
Caso deseje ler mais sobre a experiência de IrmãPhilippa Chakabveyo’s na CSW,
visite: http://gallery.mailchimp.com/8bb6ca603b91a37b4012a341d/files/3da8c120-
6ec3-4818-a6ea-c726af4b8c05/NGO_CSW63.docx 

HLPF Cúpula dos
ODS 2019
Visite este website para se
manter atualizada com todas as
informações sobre o Fórum
Político de Alto Nível Cúpula dos
ODS que acontecerá em
setembro de
2019: https://sustainabledevelo
pment.un.org/sdgsummit


