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Bem-vinda ao nosso primeiro Boletim de Notícias de 2020. A UNANIMA International
inicia este novo ano com uma 58ª Comissão para o Desenvolvimento Sustentável
muito exitosa nas Nações Unidas, em Nova York. O tema prioritário foi “Moradia
acessível e sistemas de proteção social para todos para abordar a privação de
moradia”. Foi algo importante, pois pela primeira vez na história, as Nações Unidas
abordaram, especificamente, a privação de moradia. Um dos destaques-chave para a
UNANIMA International foi ouvir os verdadeiros especialistas, aqueles que sofreram
com a privação de moradia, se pronunciarem nas Nações Unidas. Eles nos
lembraram repetidas vezes, “não falem de nós sem nós”. 
 
A UNANIMA International realizou e contribuiu com vários eventos importantes
durante a Comissão. Tivemos a felicidade de organizar a realização da palestrante
principal Mary McAleese, ex-presidenta da Irlanda, na Comissão, além de sua
participação em nosso evento paralelo: “As faces ocultas da privação de moradia pela
perspectiva de mulheres, crianças e meninas”. Após o evento, ela deixou sua reflexão
para as integrantes da UNANIMA International: “continuem a fazer o que vocês estão
fazendo. A prova do ativismo e campanha de defesa (advocacy) de vocês ficou muito
evidente nas Nações Unidas. Eu me senti e me sinto incrivelmente orgulhosa desse
humilde e determinado testemunho ao amor e ao cuidado um do outro; obrigada por
me possibilitar fazer parte desta maravilhosa experiência.
 
Meus pensamentos e orações estão com você e sua comunidade durante esses
tempos difíceis, à medida que enfrentamos o coronavírus e suas implicações
enquanto comunidade global. Como sempre, devemos manter os mais abandonados
em nossos corações, mentes e ações, pois sua situação já tênue certamente se
tornará exacerbada neste período desafiador.
 
 
 



Mulher de Coragem 2019 - Mary McAleese 
 
diretora executiva da UNANIMA International, Jean
Quinn, e o discurso de aceitação de Mary McAleese.
Mary recebeu uma escultura do prêmio Mulher de
Coragem e uma pintura original baseada no tema “lar” e
“privação de moradia, criada pela artista Carmel
McMahon. Foi maravilhoso que tantas integrantes do
Conselho da UNANIMA International, apoiadores de
outras ONGs, delegados da ONU e convidados pessoais
de Mary estivessem presentes para ouvir sua fala
inspiradora. Suas palavras de encorajamento de que a
UNANIMA International deve continuar seu importante
trabalho, e seu agradecimento por poder fazer parte dele,
foram particularmente enaltecedores para nós, enquanto
organização.
 
A UNANIMA International também lançou duas novas
publicações na cerimônia de entrega do prêmio Mulher de
Coragem. Essas publicações têm o título: Hidden Faces
of Homelessness: International Research on Families
(Rostos ocultos na privação de moradia - Pesquisa
internacional sobre famílias) e Family Homelessness
Through the Lens of the United Nations 2030 Agenda
(Privação de moradia na perspectiva da Agenda 2030 das
Nações Unidas). A empolgação de mostrar nossa
pesquisa, apreciar a performance de músicos irlandeses,
ter a chance de conhecer a presidenta McAleese e poder
nos conectar com colegas que se juntam a nós na luta
pelo fim da privação de moradia contribuíram para que
fosse uma noite muito emocionante e importante para a
UNANIMA International.

 
A cerimônia anual do Prêmio Mulher de Coragem da
UNANIMA International realizou-se no restaurante
Delegates Dining Room, nas Nações Unidas, em Nova
York, na noite de terça-feira, 11 de fevereiro – outro
evento importante a ser realizado durante as
empolgantes duas semanas da 58ª Comissão para o
Desenvolvimento Social. A cerimônia foi realizada para
premiar e honrar a vencedora de 2019, ex-presidenta da
Irlanda, Mary McAleese, por suas inúmeras e
enriquecedoras contribuições à sociedade civil e
eclesiástica. Este prêmio celebra seu compromisso
contínuo com a luta por paz, justiça, igualdade, dignidade
humana e respeito por todos, especialmente pelas
pessoas e famílias mais abandonadas.
 
Mary McAleese, que foi presidenta da Irlanda de 1997 a
2011, teve como lema de sua presidência “Construindo
Pontes”, algo que se refletiu em seus esforços para a
reconciliação e a construção da paz na Irlanda do Norte.
Ela trabalhou em prol da justiça, igualdade social,
inclusão social, anti-sectarismo e reconciliação, e foi uma
voz contra as forças de opressão, discriminação e
pobreza. Corajosa e profundamente apreciada por
muitos, incluindo as mulheres da UNANIMA International,
Mary exibe e oferece ação e voz aos valores da
UNANIMA International e das Nações Unidas.
 
A noite foi muito especial, com o discurso de abertura de
Molly Gerke, assistente executiva da UNANIMA
International, a apresentação do prêmio, conferido pela 



Mulher de Coragem 2020 - Ir. Seraphine Ratavy 
Em 23 de novembro de 2019, a cerimônia anual do Prêmio
Mulher de Coragem da UNANIMA International foi realizada
em uma comunidade das Filhas da Sabedoria em
Madagascar. A cerimônia foi realizada em comemoração a
Irmã Seraphine Ratavy, DW, destinatária do Mulher de
Coragem da UNANIMA International em 2020. Tendo
viajado para Madagascar para a premiação e uma
apresentação sobre a UNANIMA International, a diretora
executiva Jean Quinn teve o prazer de entregar o prêmio a
Irmã Seraphine.
 
Irmã Seraphine Ratavy, DW, foi nomeada Mulher de
Coragem 2020 por suas várias e importantes contribuições
realizadas durante sua missão em Nomad, Papua Nova
Guiné, localizada na parte mais remota de Daru-Kiunga e
acessível apenas por pequenas aeronaves. Durante o
período que passou em Papua Nova Guiné, Seraphine usou
suas habilidades agrícolas para trabalhar com mulheres
próximas à estação principal, além de criar um clube de
mulheres no qual ensinava costura e treinava jovens para
ajudá-la. Quando ela se estabeleceu, seu alcance ampliou-
se para as aldeias vizinhas, que eram muito isoladas.
Eventualmente, ela encontrou a pequena tribo Gebusi,
vivendo a algumas horas a pé e em canoa de Nomad.
Essas pessoas se tornaram o foco de Irmã Seraphine nessa
área, e ela trabalhou com homens e mulheres em todos os
campos da aprendizagem. Uma digna ganhadora do prêmio
Mulher de Coragem, Irmã Seraphine, aceitou-o com
modéstia e humildade.
 
Foi com extrema satisfação que a UNANIMA International
entregou este prêmio anual a Irmã Seraphine quem, em seu
ministério e vida pessoal, incorpora as qualidades que
acreditamos ser essenciais para o progresso das mulheres
em todos os lugares: solidariedade e paixão pelos direitos
humanos e pelos pobres. Durante a apresentação, a
diretora executiva exaltou a admiração da UNANIMA
International pelo alcance de Irmã Seraphine e por seus
esforços ao trabalhar até mesmo com comunidades mais
isoladas, o que frequentemente denominamos nas Nações
Unidas de “os mais abandonados”. Ela parabenizou
Seraphine por seu trabalho corajoso e agradeceu
profundamente por seu compromisso com os valores da
UNANIMA International.
 
Embalada por dança, canto e percussão, a alegre ocasião
realmente tocou o coração de todas as participantes. Entre
elas estavam a comunidade de Irmã Seraphine, integrantes
da família e lideranças das Filhas da Sabedoria de todo o
mundo. Irmã Cathy Sheehan, DW, uma das diretoras da
UNANIMA International e Filha de Sabedoria, e a integrante
da equipe de liderança congregacional, Irmã Isabelle 

Retailleau, DW, estavam entre as muitas Filhas da
Sabedoria presentes. Aqui estão algumas palavras sobre
suas experiências:
 
“Fui abençoada por estar reunida com a equipe de
liderança geral e as líderes de entidades das Filhas da
Sabedoria em novembro passado, em Madagascar. Um
ponto alto do nosso momento juntas foi a comemoração e
entrega do Prêmio Mulher de Coragem à Filha da
Sabedoria, Irmã Seraphine Ratavy. Nós nos reunimos com
as Irmãs da Província de Madagascar e a família de Irmã
Seraphine para a apresentação de Irmã Jean Quinn.
Fiquei muito emocionada com o amor e a admiração dos
presentes na cerimônia por Irmã Seraphine e pelo
importante trabalho que ela realizou na Papua Nova
Guiné. A comemoração foi alegre e retratou lindamente a
cultura do país de Irmã Seraphine, Madagascar. Oramos,
ouvimos, cantamos e desfrutamos de um banquete! ” –
Irmã Cathy Sheehan, DW
 
“Com a entrega do prêmio a Irmã Seraphine por Irmã Jean
Quinn, sentimos orgulho pelo modo como ela assumiu a
missão com muita coragem e comprometimento. Durante a
comemoração, essa alegria foi expressa com tanta energia
e amor, que ficamos muito felizes ao ver que esse 
compromisso e coragem para a missão 
são reconhecidos. Na apreciação do 
envolvimento de nossa irmã para levar 
esses povos a se encarregarem de seu 
destino, celebra-se a missão da 
Congregação e de todas as Filhas da 
Sabedoria com os pobres e 
necessitados de nosso mundo.” 
- Irmã Isabelle Retailleau, DW



Dia Internacional da Mulher

Comitê de ONGs sobre Migração
(NGO CoM, na sigla em inglês) – O NGO CoM copatrocinou
dois eventos paralelos durante a CDSOC58, em fevereiro. “A
privação de moradia de crianças: uma questão de construir
uma sociedade mais coesa e inclusiva” e “Migração e os
sem-teto: a esperança das margens”, explorando a
interseção entre migração/deslocamento e privação de
moradia. A diretora executiva da UNANIMA International,
Jean Quinn, foi palestrante no último desses eventos. Ela
falou sobre sua experiência, trazendo e encontrando
esperança "nas margens".
 

Grupo de Trabalho pelo Fim da Privação de Moradia (WGEH,
na sigla em inglês) – Após o grande sucesso da 58a Comissão
para o Desenvolvimento Social, o WGEH está se reunindo com
uma nova equipe executiva para criar estratégias para os
próximos passos, enquanto comitê. O objetivo a longo prazo é
ver um meta para a privação de moradia incluída na Agenda das
Nações Unidas.
 
Comitê de ONGs para o Desenvolvimento Social – (NGO
CSOCD, na sigla em inglês) – O NGO CSOCD também está em
um momento de transição, com uma nova equipe executiva
sendo selecionada este mês. Atualmente, o comitê está
revisando a 58ª Comissão para o Desenvolvimento Social e
elaborando um documento final da CDSOC58 para ser usado no
nível de base na implementação e advocacy. O comitê também
começa a reunir ideias para a 59a Comissão para o
Desenvolvimento Social, cujo tema prioritário será “Uma transição
socialmente justa para o desenvolvimento sustentável: o papel
das tecnologias digitais no desenvolvimento social e bem-estar
de todos.

Atualizações do Comitê de ONGs

O QUE ACONTECE NA ONU

 
Anualmente, a comunidade global se reúne em 8 de março
para comemorar o Dia Internacional da Mulher. É um dia
especial para celebrar as conquistas sociais, econômicas,
culturais e políticas das mulheres, o progresso alcançado
rumo à igualdade e refletir sobre as lacunas que ainda
precisam ser abordadas em nível global. Coincidindo com
2020 como o inicio da   "Década de Ação" das Nações
Unidas, este ano o Dia Internacional da Mulher foi
comemorado com o tema: "Geração igualdade:
concretizar os direitos das mulheres".
 
Embora vários eventos em todo o mundo tenham sido
interrompidos por restrições devido ao coronavírus, a
UNANIMA International pôde participar do evento oficial do
Dia Internacional da Mulher nas Nações Unidas, em 6 de
março. Apesar de mais reduzida do que o habitual, a
comemoração ocorreu com animação e entusiasmo,
deixando as participantes empoderadas e admiradas com
as muitas coisas maravilhosas que mulheres e meninas
alcançaram globalmente. Entre as muitas oradoras
inspiradoras, estava a chefe de estado mais jovem do
mundo, a primeira-ministra finlandesa Sanna Marin, que
falou sobre como nós, como comunidade global, não
podemos alcançar a Agenda 2030 sem atingir o Objetivo
de Desenvolvimento Sustentável 5 - Igualdade de Gênero.

Durante o evento, a ONU Mulheres lançou um livro intitulado
"Igualdade de gênero: os direitos das mulheres em revisão
aos 25 anos após Pequim" como parte de sua nova
campanha multigeracional: "Geração Igualdade". A
publicação explora uma série de questões e temas em toda
a Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, muitas das
quais estão inerentemente conectadas à privação de
moradia familiar. Esta campanha foi lançada em
comemoração ao 25º aniversário da Declaração e
Plataforma de Ação de Pequim e ao 10º aniversário do
estabelecimento da ONU Mulheres. Você pode encontrar o
link para a publicação em nossa seção Recursos. Como
você comemorou o Dia Internacional da Mulher? Você pode
compartilhar suas histórias através do nosso novo site em:
https://unanima-international.org/submit-your-story/
 



A 58ª Comissão de Desenvolvimento Social (CDSOC58)
ocorreu de 10 a 19 de fevereiro de 2020, na sede das
Nações Unidas em Nova York. Com uma delegação de
quase 30 pessoas, a UNANIMA International foi
incrivelmente ativa e contribuiu significativamente em toda
a Comissão. Com o tema “Moradia acessível e sistemas
de proteção social para todos para abordar a privação de
moradia”, nossa pesquisa de nicho e conhecimento sobre
famílias sem-teto foi de grande valor. A UNANIMA
International foi convidada a falar, moderar e copatrocinar
um total de 15 eventos. Também fomos procuradas para
orientar sobre o tema prioritário e na busca por oradores.
Assim, pudemos convidar e intermediar vários
palestrantes para participar da Comissão, incluindo, entre
outros: a ex-presidente da Irlanda, Mary McAleese
(oradora principal da Comissão), Tony O'Riordan
(prestador de serviços de boas práticas, CEO do Sophia
Housing, Dublin), Keisy Ureleo (experiência de vida,
Vanuatu), Sam Tsemberis (especialista, primeiro fundador
da Pathways Housing) e Elizabeth Madden (ativista
comunitária e experiência de vida, Irlanda).
 
Na preparação para a Comissão, a UNANIMA
International teve uma contribuição notável nos esforços
conjuntos do Grupo de Trabalho pelo Fim da Privação de
Moradia e no Comitê de ONGs para o Desenvolvimento
Social. Esses grupos dedicaram um tempo significativo
aos trabalhos preliminares da Comissão, à redação do
projeto de resolução e à organização da sociedade civil.
Durante toda a Comissão, a UNANIMA International
trabalhou com nossas delegadas e colegas presentes na
ONU para garantir que as vozes da sociedade civil e os
indivíduos e famílias com experiência de vida fossem
ouvidos. Entre os muitos destaques da Comissão estava a
ex-presidenta da Irlanda, Mary McAleese, como oradora
principal, e Jean Quinn, DW, como representante da
sociedade civil no painel de alto nível sobre o tema
prioritário. Cada uma dessas mulheres falou
eloquentemente, advogando que as vozes das pessoas
que vivem em situação de rua (principalmente mulheres e
crianças) fossem ouvidas e incluídas na conversa, pela
adoção de uma definição global, moradias com suporte 

 
como solução para a privação de moradia e, o mais
importante, que a privação de moradia seja tratada como
aquilo que é: um fracasso dos direitos civis e humanos do
Estado - não das pessoas que sofrem com ela.
 
No final da Comissão, a resolução histórica sobre o tema
prioritário da privação de moradia foi apresentada e
aprovada pelos membros da Comissão. O apoio a vários
dos pontos que a UNANIMA International e nossos
colegas haviam defendido antes e durante as reuniões da
Comissão foi uma grande demonstração de colaboração e
vontade de resolver o problema. Embora a definição
apresentada em Nairobi, na Reunião do Grupo de Peritos,
não tenha sido adotada em sua forma original, a descrição
de privação de moradia no documento final confirmou uma
definição de trabalho e abre caminho para uma possível
definição no futuro. A resolução também abordou a
privação de moradia no contexto de grupos vulneráveis e
diferentes dados demográficos, incluindo mulheres e
crianças, o que foi uma preocupação e um ponto
importante de defesa da UNANIMA International. A
resolução será agora submetida ao Conselho Econômico
e Social das Nações Unidas para aprovação. Parte do
texto poderá, então, seguir para a Assembleia Geral da
ONU. No futuro, espera-se que os Estados-membros
respondam a esses resultados adotando uma ação mais
veemente sobre a questão da privação de moradia. Do
ponto de vista da sociedade civil, devemos agora explorar
como vários países podem implementar com êxito a
resolução.
 
Durante toda a Comissão, a UNANIMA International
também alocou recursos para as mídias sociais,
aumentando o alcance de nosso ativismo globalmente.
Para mais informações sobre as atividades da UNANIMA
International, transmissões ao vivo e links diretos para a
UNTV, visite nossas páginas no Facebook e no Twitter.
Para obter mais informações sobre a Comissão, notas
conceituais oficiais e documentos e resoluções, você pode
visitar o site da Comissão aqui:
https://www.un.org/development/desa/dspd/united-nations-
commission-for-social-development-csocd-social-policy-
and-development-division/csocd58.html

A 58ª Comissão de Desenvolvimento Social (CDSOC58)



Como parte da 58ª Comissão para o Desenvolvimento
Social, a UNANIMA International realizou um evento
paralelo de muito sucesso nas Nações Unidas, na terça-
feira, 11 de fevereiro de 2020. Intitulado: “Rostos ocultos
dos sem-teto na perspectiva de mulheres, meninas e
crianças”. O evento contou com um painel de palestrantes
apresentando uma visão a partir de  diversas perspectivas
e áreas de especialização. Isso permitiu um diálogo aberto
para discutir os fatores que levam à privação de moradia
familiar, boas práticas de vários atores estatais e não
estatais, recomendações de políticas e para dar voz a
mulheres, meninas e crianças que sofreram com a
situação de rua e/ou deslocamento.
 
O evento foi moderado por Irmã Winifred Doherty, principal
representante de ONGs nas Nações Unidas, da
Congregação Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor.
Depois de dar as boas-vindas ao público e agradecer aos
copatrocinadores do evento, ela apresentou Micheal
Tierney, da Missão Irlandesa às Nações Unidas, que fez
as considerações iniciais e deu as boas-vindas à ex-
presidenta da Irlanda, Mary McAleese. Na sequência de
seu discurso inicial à discussão no painel de alto nível da
Comissão para o Desenvolvimento Social do dia anterior,
a presidenta McAleese continuou a expressar sua posição
sobre a privação de moradia, de que "uma moradia segura
e acessível deve ser um direito para todos". Ela falou de
sua experiência em ser deslocada durante o turbulento
período conhecido como “The Troubles”, na Irlanda do
Norte, e instou os governos a tomar medidas em prol dos
sem-teto, aconselhando: "uma pessoa não tem casa? Dê-
lhes uma casa. Essa deve ser a nossa resposta a todas as
crises de moradia".
 
Philip Alston, o Relator Especial da ONU sobre Pobreza
Extrema e Direitos Humanos, foi o próximo orador. Ele se

Evento Paralelo da UNANIMA International - 
Os Rostos Ocultos dos Sem-teto

 
dirigiu ao público por mensagem de vídeo desde a
Espanha e falou sobre a privação de moradia familiar e
suas interseções com a pobreza, especialmente em
relação a mulheres e crianças. A oradora seguinte foi
Keisy Ureleo, de Vanuatu. Ela falou de sua experiência
pessoal com a privação de moradia e deslocamento
após uma erupção vulcânica em sua ilha, que a deixou
inabitável, e a maneira como isso afetou sua
comunidade, especificamente a ela e a seus colegas
ainda na escola. O orador seguinte foi Tony O'Riordan,
CEO do Sophia Housing, Irlanda (fundada por Jean
Quinn, DW), um provedor nacional sem fins lucrativos
de serviços de habitação e suporte. Tony falou de
“Moradia em Primeiro Lugar”, como uma boa prática,
uma abordagem baseada na noção de que a maneira
mais eficaz de ajudar os sem-teto é levá-los para uma
casa própria o mais rápido possível.
 
A oradora final foi a pesquisadora da UNANIMA
International, Kirin Taylor. Ela falou de sua recente
viagem às favelas do Quênia e detalhou a pesquisa
sobre a privação de moradia familiar até agora.
Também falou sobre as publicações da UNANIMA
International: Hidden Faces of Homelessness -
International Research on Families (Faces ocultas na
privação de moradia – Pesquisa internacional sobre as
famílias) e "Privação de moradia familiar: um olhar na
perspectiva da Agenda 2030 das Nações Unidas". Para
concluir o evento, a sala foi aberta para perguntas e
discussões. Foi um diálogo variado e instigante, a partir
de uma diversidade de perspectivas que focalizou a
privação de moradia familiar e a experiência de
mulheres e crianças de maneira efetiva e pungente.
Você pode assistir ao evento completo em nossa página
no Facebook em: https://www.
facebook.com/unanimaintl/videos/1023186921388896



 
"Mulheres, crianças e meninas em situação de rua permanecem entre as populações mais vulneráveis, cujas
circunstâncias são muitas vezes exacerbadas por sua característica falta de acesso à proteção social, serviços
públicos e apoio". 
- Diretora Executiva, Jean Quinn, DW, Painel de Alto Nível sobre o Tema Prioritário
 
““Eles prometeram priorizar os mais abandonados, fornecer moradias acessíveis e acabar com a privação de
moradia. Este grande fórum internacional deve responsabilizá-los pelas promessas que começam aqui ”
- Ex-presidenta da Irlanda, Mary McAleese, discurso principal
 
“A privação de moradia não é apenas o problema de algumas famílias, mas de todos”
- Emeka E Obioha, PHD, Painel de Alto Nível sobre o Tema Prioritário
 
“Gostei muito do meu período na ONU. É muito bom conhecer pessoas de todo o mundo. Fiquei muito nervosa com
o meu discurso, mas estou feliz por ter me saído bem. Foi bom ouvir outras pessoas que sofreram deslocamento e
privação de moradia e que as pessoas também tenham ouvido.”
Keisy Ureleo - Experiência de vida, experiência na Comissão
 
Não me lembro de estar presente num espaço oficial em que o termo "Experiência de vida" fosse usado de maneira
tão livre, aceitável e às vezes curiosa. Este é um termo que ouviremos mais e mais, e acredito que seja graças a
pessoas como Jean Quinn, diretora da UNANIMA International e fundadora do Sophia Housing, na Irlanda, que se
prontificaram para introduzir e normalizar esse termo. Como Jean disse de maneira tão eloquente durante toda a
Comissão, "não fale sobre nós, sem nós" - isso me tocou tanto, que até o incorporei em um dos meus discursos!
 
Essa foi minha experiência de participar da 58ª Comissão para o Desenvolvimento Social. Eu estava lá para falar
sobre minha experiência de vida, que foi uma experiência avassaladora, empoderadora e educacional. Tive o
privilégio de falar em três eventos separados, cada um oferecendo aspectos diferentes da minha experiência. O
mais inesquecível para mim foi quando falei sobre as conexões entre trauma e privação de moradia. Foi surreal
para mim falar sobre meu trauma e como isso afetou minhas circunstâncias pessoais.
Liz Madden - Experiência de vida, experiência na Comissão

 

Experiências e citações notáveis da CDSOC58



 

Por Renaude Grégoire, representante da Congregação das Irmãs de Santa Ana
 
é a minha nona participação na Comissão das Nações Unidas para o Desenvolvimento Social. Este ano, a Comissão, que
reúne os Estados, agências da ONU e grupos da sociedade civil, focou a sua atenção no problema dos sem-abrigo e na
proteção social.  Uma estreia na história das Nações Unidas. Isto deve-se à defesa do Grupo de Trabalho das ONG da ONU
para acabar com a itinerância (UN NGO Working Group to End Homelessness) que a UNANIMA Internacional cofundou. O que
podemos aprender com esta Comissão, tão dinâmica e unida por este tema?  Cinco pontos.
 
Primeiro, ouvir os testemunhos dos sem-abrigo.  Além das pessoas com esta experiência de sem-abrigo que conhecemos
durante esta Comissão, a UNANIMA Internacional lançou duas publicações que destacam as realidades das famílias sem-
abrigo em vários países (deve ser lido - consultar https://unanima-international.org/documents-resources/)
 
Segundo, utilizar a definição de sem-abrigo apresentada na Declaração da Sociedade Civil do Comité de Desenvolvimento
Social da ONG (consultar o NGO Committee on Social Development- https://ngosocialdevelopment.files.wordpress
.com/2020/01/csocd58_civilsocietydeclaration.pdf)
 
Terceiro, ter dados sobre os sem-abrigo (em quantidade e qualidade).
 
Quarto, saber mais sobre as políticas sociais para acabar com o problema dos sem-abrigo por parte de alguns Estados e as
boas práticas implementadas por organizações que trabalham no terreno.  As ligações com a agenda para 2030 também
estiveram presentes nas conversas.  Fiquei particularmente satisfeito por ver uma tabela intitulada COLOCAR UM FIM AO
PROBLEMA DOS SEM-ABRIGO através dos Objetivos de desenvolvimento sustentável (ENDING HOMELESSNESS through
the Sustainable Development Goals).
 
Quinto, toma medidas. Cito uma palestra de Mary McAleese, ex-presidente da Irlanda.  Convidada a falar durante esta
Comissão, graças à liderança da UNANIMA Internacional, ela disse:
 
"Now please help us to help one another in a national and global effort to find and implement the solutions which will consign
homelessness to history and offer each human being the dignity and certainty of a safe, affordable, wholesome place called
home."

Left: UNANIMA International Board Meeting - February 2020
 Back Row: Margaret Fyfe CSB, Hortense Demia SP, Eileen Davey SUSC, Maureen Foltz CCV, Barbara Spears SNJM, Janet

Peterworth OSU, Cathy Sheehan DW, Pereka Nyirenda RSC, Ellen Sinclair SDS, Fran Gorsuch CBS, Margaret Scott AIC, Barbara
Jean Head OSU, Pat Flattery CND.

Middle Row: Barbara Linen SHCJ, Jean Quinn DW, Gloria Caixeta MSC, Sharon Sullivan OSU, Noelene Simmons SM
Front Row: Ces Martin NDS, Renaude Gregoire, Josee Therrien RJM,  Janice Belanger SASV, 

 

Em fevereiro, o Conselho Diretor da UNANIMA International se reuniu na cidade de Nova York para a primeira Reunião do
Conselho e a Reunião Geral Anual de 2020. Após a reunião, as integrantes do Conselho tiveram a oportunidade de
participar da 58ª Comissão para o Desenvolvimento Social e da cerimônia de premiação do Mulher de Coragem, realizadas
na ONU, em homenagem à ex-presidenta Mary McAleese. Abaixo, uma reflexão da diretora Renaude Gregoire:

UNANIMA INTERNATIONAL EQUIPE E CONSELHO



Sojourner Truth House, Gary, Indiana, USA
HISTÓRIAS DA BASE

 
"Toda vez que vejo uma usuária apertando as chaves
de seu novo apartamento, toda vez que recebo um
abraço de uma criança pequena e animada, sinto-me
reenergizada para continuar." Irmã Peg Spindler,
CSA 
 
Integrante da minha congregação, Irmãs de St.
Agnes, Irmã Peg ajudou a fundar a Sojourner Truth
House em Gary, Indiana, EUA, há mais de 21 anos.
O ministério é patrocinado pelas Servas Pobres de
Jesus Cristo de Donaldson, Indiana.
 
Desde 1997, a Sojourner Truth House ajuda milhares
de mulheres e crianças em situação de rua,
fornecendo 11.462 refeições e distribuindo 8.000
quilos de comida e roupas para as pessoas. Sempre
procurando melhorar seus serviços, em 2018, foi
plantada uma horta para fornecer alimentos frescos.
 
A Sojourner Truth House possui uma despensa que
fornece comida e roupas para usuárias de Gary e
para as pessoas no abrigo. Elas atendem mulheres
solteiras em situação de rua e mulheres com filhos
de quatro abrigos em Gary, além de prestarem
serviços para aqueles que estão sendo abrigados por
meio de vários programas. O município de Gary e a
Gateway Permanent Supportive Housing atendem a
2.000 usuárias, em média, todos os meses. Elas
também podem receber aconselhamento, serviços de
apoio, treinamento profissional e de habilidades
básicas, exames e encaminhamentos para
assistência médica, além de ajuda para encontrar
moradia.
 
De acordo com a irmã Peg, “trabalhamos com
mulheres sem-teto e em situação de risco e seus
filhos para levá-las a moradias estáveis de maneira
sustentável e saudável”. Esse desejo de moradia
estável para as usuárias da Sojourner Truth se
tornou realidade em 2016, com a construção do The
Village of Hope, em Gary. Este projeto criativo,
liderado pela Sojourner Truth House, é um complexo
habitacional permanente de 40 unidades, que
oferece moradia de qualidade a preços acessíveis
para residentes qualificadas.
 
 

 
O mais novo programa realizado pela Sojourner
Truth House é o Programa Gateway. Este programa
estava sob os auspícios das instituições de caridade
católicas da diocese de Gary, cujo conselho solicitou
que a Sojourner Truth House assumisse o programa.
Gateway é um subsídio de US$ 480.000 + HUD
(programa do governo para habitação e
desenvolvimento urbano) para adultos e famílias em
situação de rua com problemas de saúde mental
e/ou abuso de substâncias. A Sojourner Truth House
administra o pagamento do aluguel, encontra
proprietários que trabalharão com o programa e
fornece serviços de gerenciamento para os
inquilinos. A adição do programa Gateway se ajusta
naturalmente aos serviços oferecidos pela Sojourner
Truth House e flui naturalmente de sua missão de
abrigar os sem-teto em uma moradia estável, uma
casa por vez.
 



LANÇAMENTO DO SITE E PUBLICAÇÕES
Na reunião do Conselho, em fevereiro de 2020, a UNANIMA International teve o prazer de lançar nosso novo site juntamente
com nossas diretoras. Recomendamos que você visite o site e explore as informações e os recursos que ele oferece. Você
pode encontrá-lo em: https://unanima-international.org/.
 
Entre os muitos recursos estão as publicações da UNANIMA International: Hidden Faces of Homelessness - International
Research on Families (Faces ocultas da privação de moradia – Pesquisa internacional sobre as famílias), uma publicação
que analisa a privação de moradia por meio da análise aprofundada de quatro casos em diferentes países; e “A privação de
moradia familiar na perspectiva da Agenda 2030”, que analisa a privação de moradia no contexto dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável e Direitos Humanos. Cada uma das publicações apresenta informações de especialistas,
provedores de serviços e pessoas com uma experiência de vida, dando-nos uma visão holística da questão de privação de
moradia familiar, com foco especial em mulheres, meninas e crianças. Você pode encontrar esses recursos na seção de
Recursos aqui: https://unanima-international.org/documents-resources/
 
Nosso novo site também oferece a opção de contribuir e/ou apoiar nossa pesquisa de várias maneiras. Veja suas opções
aqui: https://unanima-international.org/get-involved/
 
Devido à situação atual e ao cancelamento dos eventos das Nações Unidas, o Boletim de Notícias da ONU e do Mundo da
UNANIMA International está suspenso até novo aviso. Enquanto isso, você pode manter-se atualizada com todos os
assuntos da UNANIMA International em nosso site e mídia social!

RECURSOS 
ONU Mulheres - Generation Equality, Women’s Rights in Review: 
(Geração Igualdade, Direitos da Mulher em Revisão)
https://reliefweb.int/report/world/five-big-wins-ushered-
landmark-beijing-platform-action
 
UNTV – Você pode assistir a vários eventos da Comissão para
o Desenvolvimento Social aqui:Social Development’s Events 
here: http://webtv.un.org/search?term=CSocD58&sort=date 
 
Para comemorar o 25o aniversário da Declaração de Copenhague 
sobre o Desenvolvimento Social e apoiar o 75o aniversário da ONU e 
CsoD, a ONU DESA lançou, em 11 de fevereiro de 2020, uma linha 
do tempo interativa de marcos no desenvolvimento social inclusivo. 
Você pode acessá-la aqui:
https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/1332560/DESA-Social-
Development-Milestones/?fbclid=IwAR3SR0Zq--pNAqEOhCI
8zICR3GJYaqoiOXp0GKPJ0ehKow5yEaVs46x-yw8 

 
 
 
 
5 de abril - Dia internacional da Consciência
 
7 de abril - Dia Mundial da Saúde
 
22 de abril - Dia Internacional da Mãe Terra
 
23 de abril (quarta quinta-feira de abril)
Dia Internacional das Mulheres em TIC
 
15 de maioDia Internacional da Família
 

Próximos eventos


