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Uma Nota da Nossa Nova Diretora 

Finalmente, cheguei em Nova York no 

início de janeiro e fui calorosamente 

recebida pela equipe UNANIMA que 

estava no aeroporto me esperando. 

Estou me familiarizando com a área 

andando a pé, nos ônibus e no metrô!! 

 

Sou integrante da congregação Filhas 

da Sabedoria, que está espalhada pelo 

mundo inteiro. Estou ativamente 

envolvida na Missão de Justiça 

Internacional da congregação há vários 

anos. Servi no nível da administração 

na congregação, primeiramente como 

Conselheira Provincial e, depois, como Provincial da Inglaterra, Irlanda e Escócia 

durante dez anos. Também servi por oito anos no executivo da Conferência de 

Religiosas da Irlanda e, no meu último ano, como vice-presidente. 

 

Sou uma defensora apaixonada da Justiça, Paz e Integridade da Criação. Durante vários 

anos, estive envolvida com os moradores de rua em Dublin (Irlanda) e, posteriormente, 

como fundadora da Sophia Housing na Irlanda. Neste ano, a Sophia comemora seu 20º 

aniversário como organização. 

 

Sinto-me privilegiada em assumir a função de diretora executiva da UNANIMA 

International. Espero estabelecer novas parcerias com comunidades, ONGs, sociedade 

civil e estados membros na ONU. Estou convencida do valor e do trabalho da ONU, e 

comprometida a levar sua voz e a dos pobres e oprimidos para as atividades e políticas 

da ONU. 

 

Fique à vontade para entrar em contato comigo a qualquer momento e, se eu puder 

ajudar suas comunidades ou apoiá-las de alguma forma, terei grande prazer em fazê-lo. 

Estarei à disposição nesse novo endereço de e-mail: director@unanima-

international.org. 



Com amor e bênçãos, 

Jean Quinn 

 

UNANIMA Recebe Uma Nova Estagiária: Colleen Jackson 

Collen é uma RSC (Irmã da Caridade) da 

Austrália. Com formação em Educação (ela 

iniciou a vida como professora de Educação 

Física!), nos últimos 20 anos ela tem trabalhado 

como psicóloga com interesse especial em luto e 

trauma. Atualmente, ela é conselheira / ativista 

na Foundation House (a fundação vitoriana 

para sobreviventes da tortura), onde oferece 

defesa e aconselhamento especializados em 

tortura e trauma para exilados políticos recém-

chegados. O seu trabalho com exilados políticos 

também se estende a visitas regulares a um 

grupo de exilados políticos do sexo masculino,  

que estão indefinidamente detidos sob as 

determinações políticas da Austrália para 

refugiados, a campanhas de defesa em nome 

deles e ao suporte às esposas e filhos desses 

homens em seus países de origem. Collen 

também está ativamente envolvida em seu 

grupo ACRATH local. 

Ela está muito feliz por se engajar no estágio da UNANIMA, ansiosa por aprendizados 

enriquecedores e esperançosa por contribuir de alguma forma! 

 

Novos Rostos Femininos na Liderança da ONU 

A ONU pode não ter uma secretária geral 

mulher, como muitas esperavam que 

acontecesse, mas isto não significa que a 

instituição tenha de esperar outros cinco 

anos para ver as mulheres se tornarem 

mais visíveis e influentes ali. Em seu 

discurso para a Assembleia Geral após 

proferir seu juramento de posse, o 

secretario geral António Guterres 

mencionou a realização da paridade de 

gênero em sua liderança como uma das 

http://webtv.un.org/meetings-events/conferencessummits/habitat-iii-quito-17-20-october-2016/other-eventsfeatures/watch/secretary-general-designate-ant%C3%B3nio-guterres-statement-after-the-oath-of-office-general-assembly-60th-plenary-meeting/5244662312001
http://webtv.un.org/meetings-events/conferencessummits/habitat-iii-quito-17-20-october-2016/other-eventsfeatures/watch/secretary-general-designate-ant%C3%B3nio-guterres-statement-after-the-oath-of-office-general-assembly-60th-plenary-meeting/5244662312001


principais metas de seu mandato. Ele prometeu alcançar a total paridade de gêneros nos 

escritórios do grupo de gestão sênior e na presidência do conselho executivo da ONU, 

incluindo relatores e enviados especiais do secretário geral, 

até o final de seu mandato. Até o momento, Guterres 

nomeou mulheres para os postos de vice-secretaria geral e 

para chefe de gabinete. Ele também indicou uma mulher 

para um novo cargo no gabinete, criado por ele mesmo: 

assesora especial para políticas. A vice-secretaria geral  

nomeada, Amina Mohammed (topo), assume sua nova 

função tendo sido Ministra do Meio Ambiente da Nigéria, 

assessora especial de Ban Ki-Moon no planejamento para os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e,  

anteriormente, assessora especial da Nigéria sobre os 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Maria Luíza 

Ribeiro Viotti (direita), do Brasil, assumirá como chefe 

de gabinete e Kyung-wha Kang (esquerda), da Coreia do 

Sul, será a pioneira como primeira assessora especial 

para políticas do secretário-geral da ONU. A equipe da 

UNANIMA aguarda para ver quais ondas o espírito 

feminino poderá trazer para esses proeminentes cargos 

de liderança global. Veja este artigo para um relato completo da campanha de Guterre 

por paridade de gênero até o momento. 

 

 

Duas Importantes Comissões da ONU no Horizonte 

Nos meses de fevereiro e março, a sede da ONU receberá duas de suas maiores 

conferências anuais. De 1º a 10 de fevereiro, a 55ª Comissão sobre o Desenvolvimento 

Social (CSocD55) abordará o tema "Estratégias para a erradicação da pobreza". Ela será 

precedida por um fórum de dois dias organizado pela sociedade civil durante o qual a 

comunidade não governamental redigirá uma resolução a ser apresentada na abertura 

oficial da CSocD. 

A 61ª Comissão sobre a Condição da Mulher (CSW61) será realizada de 13 a 24 de 

março. Seu foco será o "Empoderamento econômico das mulheres no mundo em 

transformação do trabalho". 

A UNANIMA estará representada por 10 delegadas na CSocD55 e por 15 delegadas, 

incluindo algumas jovens estudantes, na CSW61. 

 

 

 

https://www.devex.com/news/all-eyes-are-on-guterres-as-he-appoints-several-women-to-top-un-posts-89396#.WIuJQI4IPHY.twitter


Justiça Negada para a Mulher de Coragem da UI  

Neste mês, a família UI estende a mão da compaixão e da solidariedade para a nossa 

Mulher de Coragem 2011 Jessica Ernst. Na época em que  recebeu o prêmio,  Jessica 

estava em meio a uma prolongada batalha judicial contra a EnCana,  empresa produtora 

de gás natural cujo projeto de 

fratura hidráulica (fracking) havia 

contaminado a água potável de sua 

comunidade natal, e contra o 

governo de Alberta, no Canadá. Ela 

também estava movendo uma ação 

legal contra o conselho da agência 

reguladora de energia de Alberta 

(AER, Alberta Energy Regulator), a 

antiga agência estatal (agora, uma 

entidade independente) responsável 

por assegurar a segurança, 

responsabilidade e eficiência da 

exploração energética em sua província. Ernst acusou a AER de não investigar ou 

responder às preocupações apresentadas por ela e de negar-lhe seu direito consitucional 

ao trâmite jurídico para a reparação de queixas.  

Após dez anos de litígio que custaram a Jessica mais de 350 mil dólares, a Suprema 

Corte do Canadá concluiu, por cinco votos a quatro, que a agência governamental AER 

está imune a reclamações de infração constitucional. Laura Track, advogada junto à 

associação BC Civil Liberties que trabalhou como interventora no caso, expressou 

preocupação pelas consequências mais amplas desse veredito. "A (Constituição)", 

afirmou, "garante a todos o direito a um remédio justo e apropriado caso seus direitos 

constitucionais sejam violados, mas a maioria da Corte acaba de afirmar que, em 

algumas circunstâncias, as legislaturas podem proteger determinados tomadores de 

decisões administrativas do  governo contra o escrutínio do Estatuto. Esta decisão tem 

implicações preocupantes para as pessoas país afora  que buscam responsabilizar os 

tomadores de decisão nomeados pelo governo por ações flagrantemente 

inconstitucionais". 

A próxima etapa para Jessica será continuar a mover a ação de negligência contra o 

governo de Alberta e a EnCana através das cortes provinciais de Alberta. Agora, mais do 

que nunca, a comunidade UNANIMA mantém-se firme em seu apoio  a ela nessa 

prolongada batalha pela responsabilizaçao corporativa e governamental.  Para o relato 

completo dos detalhes do veredito e do caso em si, veja  este artigo. 

 

 

 

https://thetyee.ca/News/2017/01/13/Landlord-Loses-Fracking-Case/


 

UI Conversa com GSR sobre Refugiados 

Em janeiro, a assistente executiva da UI Teresa Blumenstein foi contada pelo projeto 

Global Sisters Report da organização National Catholic Report para uma entrevista 

sobre as perspectivas políticas e demográficas para refugiados e migrantes em 2017. O 

artigo resultante foi produzido em reconhecimento da Semana Nacional do Migrante 

nos EUA, que ocorreu entre 8 e 14 de janeiro. Além de falar sobre as próximas 

negociações de um Pacto Global pela Migração Segura, Ordenada e Regular, Teresa 

ficou satisfeita pela oportunidade de jogar alguma luz sobre a intersecção de duas áreas 

de preocupação da UNANIMA: mudança climática e deslocamento humano. Apesar do 

fato de que a população sendo deslojada pela mudança climática anualmente ser mais 

do que o dobro daquela fugindo de conflitos armados, o primeiro grupo recebe 

significativamente menos cobertura na imprensa. Pessoas desalojadas por causa do 

clima também estão vulneráveis a cairem no desamparo da 

política internacional  por não corresponderem à definição 

legal de refugiado e, portanto, sem direito a quaisquer das 

proteções consagradas na Convenção da ONU de 1951 

sobre Refugiados. Como a maioria das pessoas desalojadas 

pelo clima não cruzam fronteiras internacionais, elas não 

estão protegidas por qualquer convenção existente ou futura sobre migrantes e não são 

consideradas responsabilidade da comunidade internacional. A lacuna política é 

particularmente inflamável dada a consciência da comunidade internacional acerca de 

sua culpabilidade compartilhada pela mudança climática, a força motriz por trás do 

deslocamento de grupos. Por essas razões, Teresa está atualmente representando a 

UNANIMA num  comitê de ONGs focado na promoção dos direitos e proteções para 

aqueles desalojados pela mudança climática e o desastre. Encontre o aqui o artigo 

completo do GSR. Para mais informações acerca do trabalho do comitê sobre 

desalojamento induzido pelo clima, veja a página dele no site Comite de ONGs sobre 

Migração. 

 

 

 

Novo Relatório Global sobre o Tráfico de Pessoas 

Enquanto viramos as páginas de nossos calendários para um novo ano, a ONU está 

lançando um novo relatório global sobre o tráfico de pessoas. O relatório identifica 

padrões entre o tráfico e os fluxos migratórios regulares com um país como destino 

comum. Ele também descreve as tendências do tráfico dentro dos países, entre estados 

vizinhos e regiões. Entre as principais conclusões do relatório estão que 71% das vítimas  

do tráfico são mulheres ou meninas, um terço das vítimas são crianças, e que os fatores 

de risco para ser traficado incluem a presença do crime organizado transnacional no 

http://globalsistersreport.org/blog/gsr-today/migration/state-refugee-2017-44361
http://globalsistersreport.org/blog/gsr-today/migration/state-refugee-2017-44361
https://ngo-migration.org/task-force/climate-induced-displacement/
https://ngo-migration.org/task-force/climate-induced-displacement/


país de origem assim 

como a condição 

socioeconômica. 

Uma versão em 

inglês do relatório 

completo pode ser 

encontrada aqui, 

juntamente com os 

resumos executivos 

disponível nos seis 

idiomas oficiais da 

ONU.  

 

 

 

Notícias para a Seção Flash de Notícias são Bem-Vindas! 

Estamos sedentas por notícias do seu canto do mundo. Escreva para Jean em 

director@unanima-international.org para que o seu contingente na ONU saiba quais 

desafios e triunfos você tem encontrado em seu trabalho nesses últimos meses. 

http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/global-report-on-trafficking-in-persons.html
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/global-report-on-trafficking-in-persons.html
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/global-report-on-trafficking-in-persons.html
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/global-report-on-trafficking-in-persons.html
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/global-report-on-trafficking-in-persons.html
mailto:director@unanima-international.org

