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DESCRIÇÃO DA IMAGEM

UM IPÊ AMARELO EMERGE DAS ÁGUAS DOURADAS. 
O REFLEXO DA ÁRVORE NA ÁGUA LEMBRA A IMAGEM 
DE RAÍZES. A ÁRVORE ESTÁ DENTRO DE UM PORTAL 
CIRCULAR, EM UMA GALÁXIA ESCURA, CHEIA DE 
ESTRELAS BRILHANTES. CRISTAIS ENORMES DÃO 
FORMA ÀS MONTANHAS QUE TAMBÉM EMERGEM  
DAS ÁGUAS. AO FUNDO HÁ UM CÉU AZUL COM 
NUVENS BRANCAS. 



Nota: Este fanzine não inclui todos os grupos parceiros que passaram a fazer parte da comunidade FRIDA em  
2020, já que alguns deles decidiram permanecer no anonimato ou manter a sua privacidade por razões de 
segurança devido à natureza do seu trabalho, condições climáticas e governamentais das suas regiões ou 
simplesmente por escolha própria.  

Os movimentos de jovens feministas possuem 
talento, energia criativa abundante, resiliência 
ancestral e uma imaginação radical. 

Começamos o ano celebrando o poder subversivo do ativismo feminista jovem. Na 7ª chamada de 
propostas em 2020 entraram para a comunidade FRIDA 93 novos grupos parceiros —  o maior número 
de grupos de toda a história do FRIDA! Este Zine é uma homenagem às suas histórias e ao ativismo 
feminista que resiste aos sistemas opressores que nos são impostos. Assim, estamos reimaginando, 
transformando e cocriando ativamente os futuros feministas interseccionais que queremos viver e 
prosperar. 

Há 10 anos o FRIDA vem apoiando o ativismo feminista jovem através da concessão  de fundos flexíveis 
e sustentáveis. Inauguramos agora uma nova década e era de aprendizagem constante para podermos 
oferecer ainda mais flexibilidade e adaptar as nossas estratégias para respondermos às necessidades 
imediatas e emergentes dos movimentos, ao mesmo tempo em que mantemos nosso  compromisso 
com a nossa visão de longo prazo. 

Neste próximo ano tudo aquilo que não estiver em sintonia com a vida ficará para trás. Confiamos nos 
nossos aprendizados, como se de feitiços se tratassem, para seguirmos adiante. Ao visualizarmos as 
nossas reflexões como espaços de revolução, estamos honrando todos os desafios que nos fizeram 
crescer, e acolhendo as nossas partes que ainda estão em processo de cura. As nossas raízes são as 
bases das nossas conexões mais profundas, do amor ancestral e das lições que nos mantêm fortes 
na essência para continuarmos crescendo, expandindo e florescendo. A fonte da nossa potência 
reside nas relações que nos mantêm e das quais cuidamos com carinho, e em soltarmos aquelas 
que nos puxam para baixo. Sabemos da nossa responsabilidade como comunidade, e portanto nos 
apoiamos mutuamente gerando uma energia que ultrapassa fronteiras e espaços físicos. À medida que 
avançamos estamos redesenhando o cuidado, a segurança, e novas maneiras de estar em lugares onde 
as nossas fontes de alegria sejam abundantes. 

As etapas e os caminhos que vamos trilhar talvez sejam diferentes, mas temos a certeza de que as 
nossas lutas estão interconectadas e apoiamos e festejamos as conquistas de todas as pessoas. 

Os grupos apresentados neste Zine fizeram parte 
do processo participativo de concessão de fundos 
durante o qual leram as propostas dos demais 
grupos e votaram para que aquelas estratégias que 
consideravam fundamentais para os seus contextos 
recebessem o subsídio do FRIDA. 

Esse processo coletivo cria um espaço de aprendizagem mútua, conexão, solidariedade — pelo apoio 
dado ao trabalho dos demais grupos —  e de decisão conjunta sobre como deveríamos apoiar as nossas 
comunidades. 

No entanto, sabemos que os processos participativos são complexos. Requerem esforço, tempo, 
recursos criativos e dedicação de todas as pessoas envolvidas. Nesse sentido, guiado por princípios 
feministas e com o apoio de integrantes do Comitê Consultivo do mundo todo, o FRIDA continuará 
comprometido com a ampliação do acesso das comunidades para que elas estejam no centro do futuro 
que sonhamos. 

A mobilização da juventude ativista feminista é radical e inovadora, e os subsídios que vão receber 
facilitarão não só a transformação das suas comunidades, mas também a construção de realidades 
feministas que incluam todas as pessoas. Os movimentos de jovens feministas precisam de 
recursos para continuar sonhando juntos, manter o seu trabalho e o seu bem-estar. Contar com um 
financiamento flexível, que respeite a autonomia dos movimentos, também é fundamental para que os 
seus sonhos se concretizem em ambientes de cuidado e sustentabilidade. 

Ao construirmos o mundo que queremos também 
estamos dando forma aos princípios feministas 
que nos inspiram, tornando-os cada vez mais 
interseccionais e inclusivos. 

Este fanzine é uma expressão concreta da realidade que estamos construindo coletivamente, pois 
foi criado de modo participativo e é um espaço onde os grupos que receberam o subsídio do FRIDA 
compartilham as suas mensagens de amor, apoio e agradecimento aos grupos que lhes deram seus 
votos. 

Dedicamos este trabalho a todas as pessoas que fizeram parte do processo participativo de concessão 
de fundos do FRIDA em 2020. Queremos transmitir o nosso agradecimento a cada um dos 1000 grupos 
que nos enviaram propostas, pelo seu esforço criativo e por confiar no FRIDA. Agradecemos as 72 
pessoas — incluindo integrantes do Comitê Consultivo e do time FRIDA e dos grupos parceiros — que 
leram as propostas, selecionaram as que cumpriam os critérios da convocatória e coletivamente 
decidiram quais eram as prioritárias, tendo em conta o contexto de cada região. Nossa gratidão aos 472 
grupos que participaram do processo de votação, acreditaram no processo participativo de concessão 
de fundos, leram e comentaram as propostas dos seus grupos de votação. Finalmente, agradecemos 
aos 93 grupos que receberam o subsídio e aceitaram fazer parte da comunidade FRIDA.

Em solidariedade feminista,

Jovana Djordjevic e Verônica Veloso

Colaborações: Design por Jasmina, design da colagem por @moraismavi, Jessica,  
e integrantes do time de comunicação do FRIDA, Maame Akua Kyerewaa-Marfo,  
Ro-Ann Mohammed e Juliana Câmara.

https://www.elboum.com/
https://www.instagram.com/moraismavi/
http://jessicabartram.ca/


SUL, SUDESTE E LESTE ASIÁTICOS E PACÍFICO 
(ANTIGA REGIÃO ÁSIA E PACÍFICO)



DESCRIÇÃO DA IMAGEM

PESSOAS JOVENS COM VESTIDOS E DE MÃOS DADAS 
CAMINHAM SOBRE UM ENORME TAPETE RUMO AO CÉU. 
NUVENS AMARELAS E UMA LUA CHEIA PREENCHEM O 
CÉU AZUL AO FUNDO. UM PÁSSARO VERDE ESCURO 
VOA EM DIREÇÃO ÀS FLORES ROSA-ALARANJADAS NO 
CANTO DIREITO DA IMAGEM. 
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Hello Frida Family Hope there are ways that we can learn 
from each other, grow together, walk together as well. 
We learned a lot reading all the applications, and it was 
good to learn about all the very vital and energetically 
committed initiatives that all of you are leading. In 
solidarity! mmm Thank you so much for your support! We were so 

encouraged when we received the most votes. This is 
our first time being awarded an international grant and 
only our second funder ever. Since we started we have 
remained underground and self-funded through our 
activities. With the onset of COVID-19 it has been very 
difficult to continue. This fund means we can continue  
to provide services online and to small groups — even  
if they don’t generate revenue.

We are proud of human rights activists around 
the world who are dedicated to building a just and 
equitable society, regardless of gender. We believe 
that the power of girls can bring about social change.

We would like to thank for your trust upon us. We are 
very hopeful that the project will be milestone for 
strengthening the movement of young women with 
disabilities in Nepal!

Thank you for trusting us with this amazing opportunity. 
We wish you all the best and look forward to working 
together with you in future.

If we come together, anything is possible. Coming from 
a place of stigma and taboo, being frowned upon several 
instances, we realised there is always help and hope 
around us and amazing people willing to love and help.

Thank you very much for choosing our community in 
the youth women’s community competition. we love 
you. all of you great. you are young feminists who work 
on different issues and face different challenges. even 
so, together we must keep trying to create a new world, 
a just world without oppression.



SRI LANKA

VIETNAM

VANUATU

CIRCLE-WING 
OF YOUNG 
FEMINIST GROUP

DEGENDERATION 
CONFEDERATION

JUSTICIA 
FEMINIST NETWORK

SISTA

Dear Young feminist teams,thank you so much for 
adding value to our works in the ground,without you we 
shouldn’t get this opportunity to move forward,Thanks 
a lot to support us and our team is looking forward to 
working with you all in future to make changes and 
bring new creative things in feminists movements,also 
especially the teams working for child education,climate 
changes,our team having plans on working in 
challenges on climate changes . Thank you and sharing 
lot of loves and solidarity . Awaiting to link with the 
teams in order to make our journey more valuable.

This is a great honor for us to being voted by you. Thank 
you for believing in us, giving us a chance to making 
this world better with you. If you need support such as 
sharing experience, knowledge, skills,... please feel free 
to reach us. We would love to support you. Sending love 
and hugs to all friends and colleagues. Together, we can 
make this world becomes a better place for us, and for 
future generations. 

We express our gratitude and love for those who synced 
well and supported our thoughts and initiative, and chose 
us for the successful implementation of our passion 
for ensuring gender justice.The role of women feminist 
lawyers are fundamentally shaping the grounds of equality 
and equity at the policy level in this supremely unequal, 
unjust, and complex societal structure based open 
patriarchy. With this initiative, we will build a stronger 
feminist network and stand in solidarity with all who 
understands the importance of youths and women plays 
in framing the future of a nation !

Thank you to everyone who voted for us — it has been 
a dream to be part of the FRIDA community and we are 
honoured to be part of this journey with you! Tank yu 
tumas bak agen from Vanuatu! Sista x

PHILIPPINES

SAMOA

SINGAPORE

LABAN 
KABABAIHAN

SISTERS OF 
HOPE

BEYOND
THE HIJAB

We are very grateful to have your support to our 
initiative for the young women in Mindanao, Philippines. 
Though we are from different contexts and experiences 
on the advocacy for young women’s rights, but we can 
work collectively with passion and love in order to make 
big change that we want to attain for the young women 
sector. As a new member of the FRIDA community, we 
hope to meet and to learn from each of us in whatever 
means. Stay positive spirit for all of us!

To the survivors of sexual and domestic abuse out there, 
RISE UP and Say NO MORE. There is HOPE. To my family 
of Young Feminist, BE ENCOURGED, because together, 
we can change a life, one girl child at a time.

Thank you so much to the amazing groups that do 
brilliant work for women in their own communities, we 
feel so touched for your belief and votes and a strong 
sense of solidarity and connection to all those who 
are doing whatever they can to push back against the 
violence of oppression for women and all those who are 
marginalised. Our struggles are intimately connected to 
yours, and we will do our very best to do justice to your 
kind votes and trust in us.

LOVE 
NOTES



“ A visibilidade das mulheres jovens com 
deficiência e da sua capacidade é a nossa 
maior conquista. A partir da fundação da 
organização, a participação e a liderança 
das mulheres jovens com deficiência, em 
diferentes setores como o esporte, vêm 
se tornando mais visíveis do que nunca. 
O governo local, outras comunidades e a 
sociedade civil passaram a acreditar mais 
na capacidade das mulheres jovens  
com deficiência.”

ACCESS PLANET
ORGANIZATION

NEPAL
FACEBOOK https://www.facebook.com/Access-Planet-690606924346719/?eid=ARBwjmvMurpuhymsrZV8dkxrxS1k7tbHt_lE-lr
YLzBhIOpYIGzyaE9AO7my9TGoTrQLFNo5GfuT8lOB&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_

source=100001429086327&fref=tag

2015

Fundada em setembro de 
2015, a Access Planet visa uma 

sociedade em que todas as 
pessoas, incluindo as mulheres 

com deficiências, possam 
conduzir suas próprias vidas 
com autonomia. A missão da 
organização é empoderar as 
pessoas com deficiência — 

para que se tornem integrantes 
da sociedade independentes, 

capazes, produtivas e 
responsáveis — fomentando 

espaços equitativos no âmbito 
na educação, oportunidades 
econômicas, a participação 

social e cultural mediante 
programas de capacitação, e 

a realização de campanhas de 
promoção e defesa.

Localização Fundação

https://www.facebook.com/Access-Planet-690606924346719/?eid=ARBwjmvMurpuhymsrZV8dkxrxS1k7tbHt_lE-lrYLzBhIOpYIGzya E9AO7my9TGoTrQLFNo5GfuT8lOB&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100001429086327&fref=tag
https://www.facebook.com/Access-Planet-690606924346719/?eid=ARBwjmvMurpuhymsrZV8dkxrxS1k7tbHt_lE-lrYLzBhIOpYIGzya E9AO7my9TGoTrQLFNo5GfuT8lOB&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100001429086327&fref=tag
https://www.facebook.com/Access-Planet-690606924346719/?eid=ARBwjmvMurpuhymsrZV8dkxrxS1k7tbHt_lE-lrYLzBhIOpYIGzya E9AO7my9TGoTrQLFNo5GfuT8lOB&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100001429086327&fref=tag


“ Cada vez que uma leitora nos escreve dizendo 
que se sente menos sozinha, e que fazia tempo 
que estava buscando um espaço como o 
nosso, sentimos que cumprimos com a nossa 
missão por termos ajudado mais uma mulher 
muçulmana a se sentir menos isolada. Isso 
é ainda mais frequente quando falamos de 
questões pouco discutidas ou estigmatizadas, 
como por exemplo o caso das muçulmanas 
provenientes de grupos religiosos minoritários, 
temas como a violência doméstica, ou 
até mesmo o sentimento de não se sentir 
“suficientemente muçulmana”! Valorizamos 
muito as histórias de todas as pessoas, e como 
trabalhamos principalmente com a escrita — 
o que pode ser intimidador — é sempre meio 
mágico quando alguém se enche de coragem e 
compartilha a sua história conosco.  
A conexão e a mágica que surge quando  
o fazem é inegável e ver a resposta que recebem 
é emocionante.”

BEYOND THE 
HIJAB

SINGAPURA

WEBSITE http://beyondhijab.sg

2014

Beyond the Hijab foi fundado em 
2014 com a missão de criar e 

fomentar espaços onde as mulheres 
muçulmanas de Singapura possam 

compartilhar as suas histórias e 
perspectivas em primeira pessoa. 

Num contexto em que as mulheres 
muçulmanas — duplamente 

discriminadas — são silenciadas, 
esta iniciativa é algo que continua 

sendo necessário. Além disso, 
visam abordar a diversidade 

de experiências da sua própria 
comunidade de modo significativo e 
acolhedor, especialmente daqueles 

casos mais estigmatizados e 
estereotipados. Acreditam que 
devagarinho e com amor estão 
construindo uma comunidade 
que poderá ajudar as mulheres 

muçulmanas a se sentirem mais 
representadas, compreendidas e 

menos isoladas.

Localização Fundação

http://beyondhijab.sg


“ Como profissionais do sexo, mulheres 
trans* e dalit (nomenclatura do sistema de 
castas da Índia), conseguir fundos sempre 
foi muito difícil, e portanto o nosso grupo 
sempre fez mais com menos. Contamos 
com um espaço de trabalho onde apoiamos 
pessoas trans* não assumidas publicamente, 
oferecemos capacitação para pessoas 
trans*, e geramos atividades artísticas, 
envolvendo e aproximando mais pessoas 
trans* desse campo. Organizamos o prêmio 
Trans*Achievers, que destaca pessoas trans* 
da comunidade como modelos a seguir, 
tornando visíveis algumas barreiras que 
podem ser quebradas.” 

BORN2WIN

ÍNDIA

INSTAGRAM https://www.instagram.com/born2wintrust/

2013

O grupo, fundado em 2013, visa o 
empoderamento, a educação e a 
empregabilidade da comunidade 

trans* em Tamil Nadu, das 
trabalhadoras do sexo, das 

pessoas portadoras do HIV e das 
comunidades marginalizadas 

dentro da própria comunidade 
trans*. O grupo está formando 

lideranças dentro da própria 
comunidade visando a resolução 
de problemáticas, e apoiando as 

trabalhadoras do sexo para que elas 
mesmas conduzam os processos de 
mudança. A reabilitação e realocação 

de pessoas trans* e profissionais 
do sexo foi um dos destaques do 

trabalho do grupo.

Localização Fundação

https://www.instagram.com/born2wintrust/


“ Suhanya é a filha mais nova de uma família que 
foi duramente afetada pelo Tsunami. A família foi 
retirada de Kallady e levada para o assentamento 
suíço localizado em Batticaloa. Seu pai saía para 
trabalhar e trazia algum dinheiro para casa. Bebia 
diariamente e molestava as crianças e a mãe. 
Devido a esse ambiente de insegurança criado pelo 
pai, ela abandonou os estudos antes de concluir 
o ensino fundamental, se apaixonou e casou com 
um homem antes de completar 16 anos. Depois 
disso, seu marido ficou desempregado, começou 
a assediá-la por causa de dinheiro, e ela passou a 
ser vítima de violência doméstica. Suhanya veio 
nos conhecer, nós a auxiliamos, a colocamos 
em contato com as autoridades devidas (polícia, 
comissão de assistência jurídica) e também a 
ajudamos a retomar os estudos. Atualmente ela 
está estudando e trabalha meio período.”

CIRCLE WING OF YOUNG
FEMINIST GROUP

SRI LANKA 2019

O grupo Circle Wing of Young 
Feminist foi fundado em 2019. E 

qual é a sua visão? Uma sociedade 
formada por mulheres e lideranças 

feministas jovens, vibrantes, 
competentes e responsáveis. A sua 

missão é alcançar prosperidade 
e harmonia comunitária para as 

mulheres no Sri Lanka. Lutam para 
ampliar a capacidade e fomentar 
a coordenação estratégica das 

Organizações Cívicas de Mulheres 
com outras organizações de 

mulheres, e de jovens meninas e 
meninos. Acreditam que um bom 
governo e uma sociedade vibrante 
de mulheres, meninas e meninos 

educados e engajados devem 
andar de mãos dadas. Fomentam a 
inclusão, o diálogo organizado e a 

responsabilização.

Localização Fundação



“ Aconteceu na metade de 2019, as pessoas 
da rede do nosso grupo e mais colegas 
começamos a falar sobre a discriminação, a falta 
de transparência e os casos de desilgualdade 
ocorridos durante o trabalho desenvolvido por 
uma ONG com ativistas locais. Durante anos 
evitamos falar sobre essa história grave. Mas 
quando o fizemos, a nossa iniciativa provocou 
que outras pessoas também se posicionassem 
conosco. No entanto, a organização se recusou 
a admitir a verdade e não se responsabilizou 
por nada ou se desculpou. Não disseram 
absolutamente nada, e nos deixaram de fora 
dos seus eventos. Algumas pessoas dizem que 
o nosso grupo errou, mas nós sabemos que 
vencemos, porque não tivemos medo de falar  
a verdade, nem de lutar pela coisa certa.  
Foi um período difícil. Termos falado foi 
desgastante, mas no fim tivemos muito  
orgulho da nossa atitude.”

DEGENDERATION
CONFEDERATION

VIETNÃ 

FACEBOOK https://www.facebook.com/DeGenderationConfederation

2019

Em 2019 fundaram o grupo, 
formado por feministas e ativistas 

LGBTIQ, para lutar contra o absurdo 
chamado “teoria de gênero”, e 

defender a posição política de todos 
os grupos do movimento, evitando 
que sejam silenciados ou deixados 
para trás. Nos próximos cinco anos 

(2019-2024) o DGC irá focar na 
defesa dos direitos das pessoas 

intersex, grupos não binários 
minoritários e queer, realizando 
atividades de conscientização 

para organizações comunitárias e 
cívicas sobre diversidade sexual e 

metodologias de construção social 
do gênero. Ao mesmo tempo, o DGC 

estabelece espaços para a troca 
de conhecimento, ferramentas, e 

experiências, não só para fomentar 
a mobilização social conjunta, mas 
também para servir de plataforma 

de visibilização de desigualdades e 
discriminações.

Localização Fundação

https://www.facebook.com/DeGenderationConfederation


“ Queremos compreender a experiência de diferentes 
mulheres e todas essas realidades. As mulheres 
realizam mais de 70% do trabalho no campo, nas 
florestas, e na construção urbana, e no entanto 
ficam de fora dos processos de tomada de decisão. 
Queremos desafiar a mídia propagandista e o 
discurso dominante, principalmente trazendo as 
perspectivas das mulheres para o espaço público 
presencial e online”, dizem. Durante a crise de 
COVID, começaram a sentir necessidade de maior 
aproximação e de ampliar a sua prática solidária. 
Com o confinamento, trabalharam em uma coleção 
coletiva e participativa de experiências de mulheres, 
que revelou que as vidas das mulheres, suas 
lutas e responsabilidades não estavam realmente 
confinadas, senão mais ativas do que nunca. 
Portanto, o grupo se juntou para se fortalecer 
e estar ainda mais conectado para resolver 
problemas, refletir e agir, concordar e discordar, 
e para acolher as narrativas das mulheres como 
maneiras válidas de entender o mundo. “Atualmente 
a nossa conquista é estarmos nos organizando de 
maneira não-formal e usando o nosso tempo para 
garantir que os nossos valores e ações sejam fruto 
das necessidades das mulheres e do planeta neste 
momento”, dizem.

DHAARCHIDI

ÍNDIA

FACEBOOK https://www.facebook.com/DeGenderationConfederation

2018

O Meandering Mountain Mahilayein 
teve início em 2018, e desde então 
o seu trabalho cresceu e foi sendo 

enfocado. Começaram fazendo 
um trabalho de conscientização 

de jovens e publicando uma 
revista de histórias locais. Estão 
se consolidando como um grupo 
de mulheres jovens que trabalha 
coletivamente para entender, dar 
resposta, articular publicamente 
e amplificar as vozes e histórias 
das mulheres da sua região. O 

grupo está localizado em uma área 
predominantemente rural que está 
crescendo rapidamente, sendo a 
mão de obra migrante a principal 

responsável por  
esse “desenvolvimento”. 

Localização Fundação

https://www.facebook.com/DeGenderationConfederation


1.  Convidam os movimentos de mulheres para 
denunciar e visibilizar os casos de violência 
sexual no colégio interno Ploso pesantren.

2.  Colocam os casos nas pautas da mídia local 
e nacional do país.

3.  Realizam protestos em frente às delegacias 
de polícia.

4.  Como resultado, os casos ocorridos no 
Ploso vem sendo mais discutidos no país. 

FRONT SANTRI
MELAWAN KEKERASAN

INDONÉSIA
LINKTREE https://linktr.ee/for.mujeres

FACEBOOK https://www.facebook.com/profile.php?id=100046293133068
INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CD5OXVGgesu/?igshid=7hti1tcnsrbg

2018

Sua missão é fortalecer e potenciar 
a capacidade de mobilização de 

estudantes para a eliminação 
da violência sexual e abusos, 

especialmente em grupos religiosos 
islâmicos, como os Pesantren 
(colégios internos islâmicos) e 

outras instituições educacionais da 
Indonésia. A sua visão é alcançar um 

mundo em que todas as formas de 
violência sexual e dominação sobre 
a mulher e grupos marginalizados 

— especialmente grupos de jovens — 
sejam abolidas. Esta visão é o ponto 
de partida do coletivo. Seu objetivo 
é a conscientização sobre o abuso 

sexual para encorajar mulheres 
jovens e estudantes a lutar contra 

a violência sexual e outros tipos de 
violações da integridade humana, 

visando construir uma comunidade 
saudável onde as mulheres jovens 

se sintam à vontade e tenham 
espaço para se expressar, criar e 

crescer, e para quebrar o estigma e a 
discriminação ao redor das questões 

de gênero e sexualidade.

Localização Fundação

https://linktr.ee/for.mujeres
https://www.facebook.com/profile.php?id=100046293133068
https://www.instagram.com/p/CD5OXVGgesu/?igshid=7hti1tcnsrbg


“ O nosso grupo coorganizou o 3º Fórum dos 
Direitos das Meninas por ocasião do Dia 
Internacional da Menina com o financiamento 
e o apoio técnico do Princess Center. Mais 
de 100 adolescentes de diferentes partes da 
Mongólia participaram do Fórum. O encontro 
foi organizado sob o tema dos direitos e a 
discriminação contra as meninas e consistiu em 
três painéis de discussão. No primeiro painel 
do fórum, integrantes do grupo apresentaram 
temas como “Quais são os direitos das 
meninas?”, “Discriminação contra as meninas” 
e “Discriminação e violação dos direitos das 
meninas”. No segundo painel, meninas de 
diferentes grupos (uma mãe adolescente, uma 
menina com deficiência, uma órfã, uma menina 
do campo e outra LGBTQI) compartilharam as 
suas histórias de discriminação com as demais 
jovens participantes. No futuro, planejamos 
tomar medidas para abolir o teste de virgindade 
imposto às meninas, porque se trata de uma 
violação dos seus direitos.”

GIRLS RIGHTS
CLUB

MONGÓLIA

FACEBOOK https://www.facebook.com/girldaymongolia

2018

Em 2017 o Princess Center implementou 
pela primeira vez na Mongólia o “Programa 
de Liderança para Meninas”. Através deste 

programa, elas aprenderam sobre os 
direitos humanos e a igualdade de gênero 
e a frequente violação dos seus direitos. 
Sobre este último ponto, é importante 

mencionar que as próprias meninas têm 
sido responsabilizadas pela situação, por 
dizerem que ela é normal. Nesse contexto 

nasceu o Girls Rights Club em 2018, a partir 
da iniciativa de uma ex-aluna do Programa 
de Liderança para Meninas. A missão do 
grupo é contribuir para a criação de uma 
sociedade acolhedora para as meninas 
contando para isso com a participação 

significativa de meninas empoderadas da 
Mongólia. O principal objetivo do grupo é 

transformar a sociedade atual para alcançar 
uma sociedade não violenta, que valorize 

os direitos das meninas e mulheres, e 
também uma sociedade que conte com 

a participação e a iniciativa de lideranças 
empoderadas e de meninas ativistas de 
direitos humanos que gerem mudanças 

positivas na sociedade.

Localização Fundação

https://www.facebook.com/girldaymongolia 


“ Desde a sua criação em maio de 2018,  
a organização HER Pakistan teve impacto 
na vida de mais de 15.000 pessoas ao redor 
do planeta através de atividades online 
e presenciais. A nossa maior conquista 
ocorre quando meninas e mulheres tímidas 
e hesitantes começam a falar abertamente 
sobre questões pessoais como menstruação, 
parto, fertilidade e até violência doméstica. 
Essas mulheres e meninas que antes não 
tinham coragem de falar sobre assuntos 
ligados aos seus corpos, passaram a ter 
autoestima com relação aos seus corpos  
e desenvolveram amor próprio. A cada sessão 
com a comunidade, ou na escola, vemos como 
as mulheres passam a se sentir mais seguras 
com relação aos seus corpos e também o 
efeito do acesso à informação e do cuidado 
da saúde — que são alguns dos seus direitos 
básicos — as torna mais empoderadas  
e independentes.”

HER PAKISTAN

PAQUISTÃO

WEBSITE http://herpakistan.com/

2018 

HER Pakistan é uma organização sem 
fins lucrativos, dirigida por mulheres e 
jovens, que empodera pessoas sobre 

temas como a menstruação através de 
ações educacionais, serviços, e realizando 

campanhas de defesa. A organização 
foi fundada em maio de 2018 por duas 
irmãs radicadas no Paquistão. O seu 
programa de educação comunitária 

consiste em sessões de conscientização 
junto às comunidades mais vulneráveis 

e marginalizadas, onde as mulheres 
não têm acesso à educação sobre a 

saúde ou a produtos menstruais. O seu 
programa de Educação Escolar para a 
Puberdade prepara adolescentes, seus 
pais e professores para as mudanças 

e os desafios ligados à puberdade. 
Sua comunidade online no Facebook, 

chamada “Oh, My Period!” (Ai, a minha 
menstruação!) é um espaço digital de 

acolhimento seguro para todas as pessoas 
que menstruam no mundo todo, onde 
elas podem falar sobre qualquer coisa 
relacionada à menstruação e aprender 
umas com as outras. A sua campanha 

contra a COVID oferece apoio às pessoas 
no que tange às suas necessidades de 
saúde menstrual; demos assistência às 
necessidades de mais de 2.300 ciclos 

menstruais. Também estamos oferecendo 
coletores menstruais às pessoas na linha 
de frente dos hospitais que vêm lutando 

incansavelmente contra a pandemia  
de COVID-19. 

Localização Fundação

http://herpakistan.com/


“    Justicia se declara como uma rede 
feminista. E é a primeira vez que uma rede 
assim é estabelecida em Bangladesh. A 
sociedade do nosso país é conservadora 
e religiosa e as feministas são fortemente 
estigmatizadas, humilhadas e agredidas. 
Uma das nossas histórias de sucesso é 
termos conduzido pela primeira vez em 
Bangladesh, em áreas afastadas e com 
uma resposta muito positiva, a campanha 
das Nações Unidas, HeForShe. Através da 
iniciativa, integrantes do grupo e aliades 
perceberam a importância estratégica 
de trazer os homens para o debate para 
o cumprimento da agenda feminista. A 
nossa rede de feministas não depende 
exclusivamente de um financiador único 
para desenvolver o seu trabalho e ativismo. 
E este é justamente o segredo da Justicia 
“só fazemos aquilo que acreditamos e 
acreditamos na justiça de gênero!”

JUSTICIA FEMINIST
NETWORK

BANGLADESH
FACEBOOK https://www.facebook.com/justicia985/

2016

Justicia é uma rede feminista de 
profissionais que trabalham no 

âmbito jurídico. O principal objetivo 
da rede é conectar e fortalecer a 

conexão entre as profissionais do 
âmbito legal feministas e jovens 

estudantes de direito. Justicia visa 
reunir advogadas feministas em 
uma mesma plataforma de troca 

de oportunidades, experiência 
e conhecimento, com o objetivo 
de ampliar as suas capacidades 

para que elas não fiquem para trás 
com relação aos colegas homens, 

contribuindo ativamente para 
catalisar os processos de justiça 

de gênero na sociedade. Com essa 
essência e uma paixão pela justiça 
de gênero, em 2016 um grupo de 

advogadas feministas fundou a rede 
feminista Justicia, única do estilo  

em Banglasdesh.

Localização Fundação

https://www.facebook.com/justicia985/


“  Realizamos mais de 100 oficinas online e 
presenciais sobre direitos de autor, direção 
cinematográfica, e escrita criativa. Produzimos 
conteúdo cinematográfico e sete zines que reuniram 
a criatividade LGBTQ2I malaia. Tudo isso com 
financiamento próprio, conseguido através de 
contribuições de fundadores, mais de 1000 afiliades, 
durante mais de 50 grandes eventos, quando 
apresentamos mais de 300 performers a milhares 
de participantes da comunidade LGBTQ2I. Ao longo 
de todo esse processo mantivemos políticas de 
privacidade rigorosas para garantir a segurança de 
todas as pessoas participantes e operamos sem 
a interferência das autoridades. Fortalecemos a 
liderança feminista principalmente empoderando 
mulheres, pessoas trans e jovens para que elas 
mesmas liderem a mudança e apresentem soluções 
às suas próprias questões com relação aos seus 
direitos. Por exemplo, o grupo de discussão de 
mulheres KL Queer Woman organizou uma oficina 
histórica com o único advogado trans da Ordem de 
Advogados da Malásia, oferecendo aconselhamento 
profissional a mais de 40 mulheres LBT sobre como 
defender e garantir o cumprimento dos seus direitos.”

KL QUEER SPACE

MALÁSIA
WEBSITE bit.ly/klqueerspaceKL

2016

O Queer Space foi fundado em 
outubro de 2016 como um evento de 

performance de todos os gêneros 
(artísticos e sociais), sexualidades 

e origens étnicas. Em abril de 2018 
abriu seu primeiro espaço presencial 

durante seis meses, passando em maio 
de 2019 para um espaço maior. Trata-

se de um espaço presencial queer 
afirmativo focado na conscientização, 

ações de defesa e promoção, prestação 
de serviços, fortalecimento de redes 
e no empoderamento para mitigar a 

violência e a discriminação vividas pelas 
pessoas LGBTQ2I em Kuala Lumpur. 

O grupo incentiva a criatividade como 
catalisadora da coesão comunitária 

e da resolução de traumas. O 
isolamento social é combatido com 
uma programação em linha com a 

comunidade. Criam-se mais espaços de 
encontro e colaboração, fortalecendo 

assim as iniciativas de mulheres LGBTQ2I 
que empoderam a comunidade para 

garantir os seus direitos. Celebramos 
a diversidade, apoiamos a tomada 

de decisão comunitária, cultivamos 
liberdade de expressão, e desenvolvemos 
laços afetivos valiosos. Nossos serviços 
incluem trabalhos de expressão criativa, 
troca de conhecimento, estabelecimento 

de redes, oficinas, grupos de apoio 
emocional, apoio psicológico  

e capacitação.
Localização Fundação

http://bit.ly/klqueerspaceKL


“ O Laban Kababaihan é um grupo solidário, 
embora diverso e interseccional: as nossas 
integrantes pertencem a uma ampla faixa 
etária e têm diferentes origens culturais e 
étnicas. Praticamos o princípio do respeito  
e da sensibilidade pela individualidade e 
diversidade de contextos das integrantes, 
enquanto trabalhamos juntas pelas nossas 
questões e agendas coletivas.”

LABAN KABABAIHAN

FILIPINAS 2018

O Laban Kababaihan foi fundado 
em 2018 por algumas líderes locais 

de diferentes comunidades de 
Mindanao, Filipinas. Trabalham pelos 
direitos das mulheres muçulmanas, 

indígenas e migrantes realizando 
atividades, ações e campanhas de 
defesa. Seus principais objetivos 

são: 1) aumentar a conscientização 
e fortalecer a capacitação das 

mulheres para o desenvolvimento de 
atividades, campanhas e programas 

sobre as questões das mulheres; 
2) oferecer espaços para a troca de 
experiência e o fortalecimento da 

solidariedade; 3) realizar campanhas 
amplas pela proteção das mulheres 

e contra qualquer forma de violência; 
4) promover o quadro eco-socialista 
feminista na sociedade e 5) apoiar a 
colaboração e a solidariedade com 
outras identidades de gênero para 

uma defesa mais ampla dos direitos 
das mulheres e da igualdade  

de gênero.

Localização Fundação



“   A Sista foi fundada em 2016 como uma revista 
digital. Com o passar dos anos, o nosso trabalho 
se expandiu e passou da comunicação para 
a implementação. Em 2018 demos início à 
nossa experiência como uma organização 
beneficente. Em 2019 fizemos o nosso registro 
legal! Acreditamos que a coisa mais incrível 
que fazemos é mantermos vivo o debate sobre 
sobre a igualdade de gênero e promovermos 
o autocuidado e amor próprio durante os 365 
dias do ano nas redes sociais! Falamos sobre 
questões que são consideradas tabu e quebramos 
barreiras criando e inovando. Recentemente 
implementamos uma biblioteca online, que 
oferece recursos sobre a temática de gênero, 
com o objetivo de facilitar e ampliar o acesso a 
informação.  Mas também nos divertimos! Por 
exemplo, fazendo o ensaio de moda Sista Gat 
Style que mostra a diversidade das mulheres de 
Ni-Vanuatu, o qual também usamos para destacar 
outras questões como os direitos das mulheres, 
empoderamento, etc.”

VANUATU 2016

SISTA
A Sista é uma organização 

beneficente fundada em 2016 em 
Vanuatu. Guiada por princípios 

feministas, tem como objetivo usar 
as artes, a mídia e a comunicação 

para empoderar mulheres e meninas, 
promover a conscientização e realizar 
ações e campanhas de defesa sobre 
questões que afetam as suas vidas. 
A Sista visa contribuir para que haja 
mais igualdade de gênero e respeito 

na sociedade de Vanuatu. A sua visão 
é um mundo onde as mulheres e as 
meninas possam usufruir dos seus 
direitos e participar ativamente das 

tomadas de decisão que influenciam 
as suas vidas. A sua missão é 

trabalhar com mulheres e meninas 
para promover a justiça de gênero  

e a representatividade das mulheres  
em Vanuatu.

Localização Fundação



“ Fui abusada sexualmente pelo meu pai biológico 
aos nove anos de idade. Contei à minha mãe, 
mas ela ficou do lado do meu pai, então contei a 
um amigo que informou sobre o caso às pessoas 
que me ajudaram. Hoje tenho 21 anos, e atuo 
como embaixadora contra o abuso sexual infantil, 
apoiando outras meninas que passaram pela 
mesma situação para que saibam que sempre 
há uma luz no fim do túnel. Quando eu passei a 
morar em uma casa de acolhimento em 2012, eu 
era uma criança cheia de raiva. Mas eu consegui 
encontrar paz nos lugares mais inesperados. 
Cavar o solo me acalma e ver as minhas plantas 
crescerem me deixa feliz. Batizei o jardim com o 
meu próprio nome: Jardim da Paz da Leilua. Em 
2019 eu viajei a Londres para receber o Prêmio de 
Inovação da Comunidade das Nações pelo meu 
Jardim da Paz, e conheci o Príncipe Harris. Cerca 
de 300 crianças vítimas de abuso encontraram 
paz no meu jardim, e juntas estamos construindo 
uma geração de jovens feministas.” 

SISTERS OF HOPE

SAMOA
FACEBOOK https://www.facebook.com/samoavictimsupportgroup/ 

2018

O grupo foi fundado em 2018 por 
sobreviventes de violência sexual que 
encontraram acolhimento no abrigo 

Camps oh Hope operado pelo Grupo 
de Apoio às Vítimas de Samoa. A 

missão dessa irmandade é promover 
um ambiente familiar entre as 

integrantes, essencial para que elas 
possam superar a realidade cruel de 

terem sido vítimas de abuso sexual. O 
trabalho de base do grupo acontece 

quando as sobreviventes passam 
a viver na casa de acolhimento. Lá 
forma-se uma rede de apoio entre 
irmãs que possibilita a reabilitação 

das meninas e a sua eventual 
reintegração na comunidade. Na 

casa de acolhimento elas também 
aprendem sobre a sororidade para 
a vida fora da segurança daquele 

espaço. Ao longo dos anos, 
integrantes do grupo se tornaram 

embaixadoras contra o abuso sexual, 
ministrando palestras em escolas, em 
encontros de jovens e na mídia como 

plataformas de conscientização.

Localização Fundação

 https://www.facebook.com/samoavictimsupportgroup/


EUROPA CENTRAL E DO LESTE, CÁUCASO, 
ÁSIA CENTRAL E SETENTRIONAL



DESCRIÇÃO DA IMAGEM

CINCO PESSOAS OLHAM PARA A C MERA E SEGURAM UMA 
BANDEIRA COM AS CORES DO ARCO-ÍRIS. SEUS PUNHOS 
ERGUIDOS SIMBOLIZAM FORÇA. ESTÃO RODEADAS DE 
FLORES AMARELAS. NO FUNDO DA IMAGEM HÁ UM CÉU 
ROXO E AZUL ESCURO, UMA LUA MINGUANTE, E TRÊS 
PÁSSAROS VERDE, AMARELO E VERMELHO.



KOSOVOSOCIAL LAB
Thank you all for believing in our idea 
and giving us the opportunity to start 
working in something that we have 
planned for a long time. We are united 
and we are one, no matter where we 
are physically. — Social Lab Team.

LATVIAN
Latvian Drag  
King ColLECTIVE
We are so thankful to everyone who voted for our group 
for us to be the lucky ones to receive this amazing grant! 
It was so inspiring to read all the proposals from nearby 
countries that face very similar governmental and societal 
oppression as us and to see that there  
ARE groups that are actively fighting against them.  
We cannot express how much it means when fellow 
activists acknowledge our work as important and 
beneficial. It has been tough but so very worth it!  
Thank you from the Latvian Drag King Collective!

ARMENIA
FEMHOUSE
ARMENIA
In these days of the pandemic, we find ourselves in  
a situation that requires a lot of effort and patience. 
Many of us face even more difficulties, problems, and 
limitations due to the lockdown. With this message of 
solidarity and care, we wanted to share our positive 
energy and stubborn spirit with you. Please do not forget 
about self-care, mutual support and empathy, which 
is even more important these days. Last but not least, 
thank you for all your support and encouragement! Warm 
energies and love to all of you. Stay well!

GEORGIAGRLZWAVE
It is a great honor for us to receive this grant from Frida, 
especially as all other groups from our region had such 
interesting and important projects submitted. Thanks  
to everyone who voted for us, we hope we will not let you 
down and achieve all the goals we set for ourselves.  
We want to share our love and support with all those queer 
and women-run organizations, especially during these 
hard times. We want to show our solidarity with everyone 
in need and especially, LGBTQ+ activists in Poland, as 
they are being repressed because of the government’s 
anti-LGBTQ+ attitude.

LOVE 
NOTES

RUSSIAN 
FEDERATION

ДЕВОЧКИ ДЛЯ 
ДЕВОЧЕК 
(GIRLS FOR GIRLS)

Дорогие подруги, дорогие сестры! Спасибо вам за то, Дорогие подруги, дорогие сестры! Спасибо вам за то, 
что вы поверили в нас и отдали свои голоса нам. Вы что вы поверили в нас и отдали свои голоса нам. Вы 
дали нам возможность быть с вами, бороться за свои дали нам возможность быть с вами, бороться за свои 
права, сопротивляться и быть самими собой. Для нас права, сопротивляться и быть самими собой. Для нас 
это очень важно и мы оправдаем ваше доверие и хотим это очень важно и мы оправдаем ваше доверие и хотим 
сказать вам, что мы очень любим и ценим вас всех!сказать вам, что мы очень любим и ценим вас всех!

MACEDONIALATCHO DIVE
All women and girls should seek for their rights, fight 
against the discrimination. Be motivated, educate yourself 
as much as you all can, be a role model in your community 
and raise you voice whenever needed, possible. We are 
all worth and we should always stay together, because 
together we are stronger and louder. < 3

ROMANIA
CLUB SPORTIV 
OCAZIONAL
We really appreciate your support and 
we will do our best not to disappoint 
you! No matter what you do, just do it, 
at least you’re moving in a direction.



“ O nosso grupo é formado por 
três ativistas com opiniões 
diferentes e campos de ação 
diferentes. Nem sempre 
pensamos do mesmo jeito, e 
muitas vezes nos deparamos 
com questões sobre as quais 
nunca tínhamos pensado. E isto 
não atrapalha o nosso ativismo, 
ao contrário, o fortalece. 
Aprendemos a nos comunicar 
entre nós, abordar conflitos de 
maneira construtiva, incluindo 
(e isto é especialmente 
importante). E em tempos 
de disputas e cisão pessoal 
e ideológica entre ativistas, 
a nossa experiência é uma 
história de sucesso.” 

Розовый круг
(PINK CIRCLE/CÍRCULO ROSA)

FEDERAÇÃO 
RUSSA

2019

O grupo se conheceu  
na comunidade de ativistas  
de São Petersburgo, e logo 

definiu os valores comuns pelos 
quais gostaria de lutar: abordar 
a igualdade de gênero na Rússia 

e no mundo, a justiça social, 
os direitos das pessoas com 
deficiência e também LGBT+ 
através da arte e de projetos 

educativos.

Localização Fundação



“ A sensação de comunidade 
durante a festa de natal que 
organizamos foi super forte, e 
os comentários que recebemos 
sobre o nosso trabalho foram 
muito bons. Algumas mulheres 
nos disseram que a sua percepção 
sobre a comunidade LGBT mudou 
para melhor depois de jogarem 
futebol com a gente. Além disso, o 
nosso time conquistou o terceiro 
lugar numa competição amadora 
e foi uma alegria só.” 

CLUB SPORTIV
OCAZIONAL

ROMÊNIA

FACEBOOK https://www.facebook.com/csocazional/

2018

Em janeiro de 2018 o grupo ficou 
sabendo do primeiro torneio 
LGBT da Romênia. Em nome 

da causa uma das integrantes 
reuniu pessoas do seu núcleo 

de amizades e fez a inscrição de 
um time misto. Assim surgiu o 
Club Sportiv Ocazional (Clube 

Esportivo Ocasional). No começo 
não se reuniam regularmente, 
mas logo perceberam que não 

havia muitos espaços onde 
as mulheres pudessem jogar 
futebol, e portanto sentiram a 

necessidade de se organizar de 
maneira mais periódica, passando 

a se encontrar semanalmente. 
O futebol é divertido e queriam 

torná-lo mais acessível a todas as 
mulheres que de outra maneira 
não teriam a oportunidade de 

jogar. Começaram a se encontrar 
em parques e outros espaços 

públicos, e tiveram que enfrentar 
preconceito e bullying, mas 

não desistiram, e usando uma 
abordagem simpática nas redes 

sociais conseguiram inclusive 
aumentar a adesão. A missão 

do grupo é oferecer um espaço 
seguro para as mulheres jovens 
de diferentes contextos jogarem 

futebol.

Localização Fundação

https://www.facebook.com/csocazional/


“ A abertura da FemHouse Armenia e 
principalmente de dois dos seus espaços 
—  a FemLibrary e o Queer Café — foi um 
marco para nós. Foi um processo de esforço 
coletivo, participação e cuidado lindo, 
empoderador, emocionante, e inspirador. De 
um modo geral, várias dezenas de pessoas 
(exatamente 155) da Armênia e até do exterior 
fizeram parte desta poderosa aventura de 
abrirmos a primeira biblioteca feminista e 
café queer do país, inciativa que representou 
uma grande conquista especialmente para 
as comunidades queer e lésbica da armênia. 
Outra HERstory importante na Armênia foi a 
criação de clubes de leitura e a organização 
de iniciativas autônomas na FemHouse. Na 
casa ocorrem conversas fechadas e abertas, 
preparativos para ações públicas e reuniões 
de trabalho em colaboração com diverses 
aliades e ativistas. Nos dois últimos anos, a 
FemHouse organizou cerca de 62 grandes 
eventos. Cada um contou com a presença de 
7 a 60 pessoas, dependendo do público alvo, 
formato e âmbito.”

FEMHOUSE
ARMENIA

ARMÊNIA

FACEBOOK https://www.facebook.com/armfemlibrary/

2017 

O coletivo nasceu em 2017 
quando um grupo de ativistas 

feministas jovens queer, 
escritores e artistas passaram 

a refletir sobre a sua longa 
contribuição ao movimento 

feminista e a outros movimentos 
sociais, e perceberam que 

era necessário construir um 
espaço chave que reunisse 
o ativismo feminista, a arte 
e o conhecimento. A ideia 

desta iniciativa comunitária 
nasceu de longas conversas 

entre diferentes ativistas 
feministas, queer, anarquistas, 

ambientalistas e antimilitaristas 
sobre a importância da 

colaboração entre os 
movimentos, do fortalecimento 

do poder coletivo, e do 
pensamento interseccional 

feminista. O espaço foi criado 
em 2018 como um lugar 
para sonharem, traçarem 

estratégias, e cocriarem a partir 
de um centro feminista feito de 
coragem, cuidado e resistência.Localização Fundação

https://www.facebook.com/armfemlibrary/


“ Em menos de um ano mais de 
33.000 pessoas já nos seguem nas 
redes sociais. A resposta às nossas 
publicações é muito boa, com 
um alcance de mais de 300.000 e 
mais de 100.000 visualizações por 
semana. Também conseguimos 
alguma repercussão na mídia. Mas 
o principal é que frequentemente 
recebemos mensagens carinhosas 
das pessoas que nos seguem, 
agradecendo por termos criado 
esta plataforma e nos apoiando 
de diferentes maneiras. Cada 
mensagem recebida dizendo 
que a gente conseguiu ajudar 
alguém, de alguma maneira, ou 
que demos alguma informação que 
precisavam, nos motiva e nos ajuda 
a sermos cada vez melhores.”

GRLZWAVE

GEÓRGIA

FACEBOOK www.facebook.com/GrlzWave/

2019 

O Grlzwave foi fundado no dia 
9 de setembro de 2019 por 
três mulheres feministas. O 

nosso objetivo é estimular as 
pessoas jovens, especialmente 

as meninas e as pessoas 
queer, a se sentirem bem na 
própria pele, falar sobre os 
problemas que enfrentam e 

sobre quem realmente querem 
ser, independentemente da 
expectativa da sociedade. 
Queremos que as pessoas 

jovens lutem pela mudança da 
sociedade e de pensamento, 
e assim possam viver em um 

mundo livre de estereótipos. A 
nossa missão é abrir o debate 
sobre assuntos que ainda são 

vistos como tabu no nosso país, 
representar os grupos excluídos 
e criar um espaço seguro para 

todas as pessoas.

Localização Fundação

http://www.facebook.com/GrlzWave/


“ Conseguimos conectar com outras 
organizações locais que trabalham 
com jovens em situação de rua e elas 
têm sido muito receptivas, detectando 
os problemas e mostrando-se abertas 
a colaborar, especialmente no que 
tange o trabalho de campo. Para 
nós é muito importante fazermos 
essas parcerias porque com essas 
organizações podemos debater 
a importância de abordarmos as 
questões das pessoas jovens LGBTIQ+ 
em situação de rua e também aprender 
com a sua experiência.”

INITIATIVE FOR FIGHTING LGBTIQ* 
YOUTH HOMELESSNESS

ESLOVÊNIA 2019 

O grupo foi fundado em 2019. 
A sua missão é aumentar a 

conscientização sobre jovens 
LGBTIQ+ em situação de 

rua, proporcionar-lhes um 
espaço seguro, e facilitar seu 
acesso a outras organizações 
e instituições relevantes que 

oferecem serviços. A sua visão 
é alcançar uma sociedade na 

qual a juventude LGBTIQ+ conte 
com redes de apoio fortes, se 

sinta acolhida pela comunidade 
independentemente das suas 
circunstâncias e experiências, 
saibam onde buscar ajuda em 

situações de crise (de habitação) 
e se sintam fortes para fazê-lo.

Localização Fundação

(INICIATIVA PARA A JUVENTUDE LGBTIQ* EM SITUAÇÃO DE RUA)



“ A nossa magia reside na diversidade 
do nosso grupo — ampla faixa etária, 
experiências, métodos e abordagens 
ativistas, personalidades e identidades. 
E isto é visível nas nossas conquistas: 
publicamos um livro educativo 
antidiscriminação intitulado ‘LGBTQIAP 
de A a Z’ que chegou a mais de 9.000 
jovens queer da Polônia; visitamos 
cidades pequenas, autodeclaradas 
‘zonas livres de pessoas LGBT’, onde 
oferecemos formação a mais de 200 
pessoas sobre direitos LGBTQ+; 
distribuímos mais de 20.000 adesivos 
com slogans queer por todo o país; 
organizamos protestos e ações de 
rua; demos apoio a inúmeras pessoas 
jovens queer — oferecendo formações, 
empoderando os grupos queer, e 
assessoria jurídica nos casos de 
prisão. As nossas ações promoveram 
a unificação e a radicalização das 
organizações LGBT.”

LOBBY LGBT

POLÔNIA

WEBSITE https://lobby.lgbt

2019 

O grupo foi fundado em 2019 
e está em processo de se 

constituir formalmente como 
uma organização. Trabalham 

pela comunidade queer através 
do apoio mútuo e com uma 

empatia radical, empoderando 
e mobilizando movimentos 
e grupos de ativistas queer, 

realizando ações de formação e 
ativismo direto na esfera pública. 

Posicionam-se firmemente 
contra o patriarcado, o 

capitalismo, a misoginia, e todas 
as formas de discriminação e 

exclusão sistêmicas. Visam um 
mundo onde as pessoas queer 
estejam protegidas da violência 

e da discriminação, se sintam 
seguras, e possam realizar todo 

o seu potencial. Um mundo onde 
a comunidade queer possa agir 

livremente e prosperar. 

Localização Fundação

https://lobby.lgbt


“ A Guerra na Perspectiva das Crianças’’ 
foi o nosso primeiro grande projeto, e 
foi muito bem recebido. Publicamos 
um livro de ensaios escrito por quinze 
jovens críticas de literatura da ex-
Iugoslávia. A nossa ideia era destacar 
a perspectiva das mulheres e das 
crianças nas narrativas sobre guerra 
nos países da antiga Iugoslávia, desde 
a Segunda Guerra Mundial até os 
dias de hoje. Este livro significou o 
começo da nossa colaboração regional, 
que continuou nos nossos projetos 
posteriores. A cada projeto o grupo 
foi crescendo, mais pessoas entraram 
para colaborar local e regionalmente. 
Todos os anos nos reunimos para 
compartilhar os resultados desse 
projeto conjunto e fazermos planos 
para o futuro. O trabalho de criarmos 
uma rede forte de críticas de literatura 
na região é fundamental para o nosso 
objetivo de erradicar os valores 
nacionalistas e misóginos presentes  
no nosso âmbito cultural.”

REBEL READERS 

SÉRVIA

FACEBOOK https://www.facebook.com/bookvica.net/

2014 

O grupo foi fundado em 2014 
com a visão de fortalecer o 

movimento literário feminista 
na região da antiga Ioguslávia, 

especialmente no campo 
da crítica literária. Desde 
então, vem encorajando 

mulheres jovens a participar 
da esfera pública com as suas 

interpretações feministas sobre 
a literatura e destacando o papel 
das mulheres como escritoras. 
Vem oferecendo capacitação 
alternativa sobre temas como 

leitura crítica e feminismo, 
queer, anticolonialismo e 

marxismo para mulheres jovens 
e integrantes da comunidade 
LGBTQ+. Além disso, o grupo 

desenvolveu uma rede regional 
de críticas feministas com 
quem trabalha em muitos 

projetos e criou dois sites onde 
regularmente publicam críticas, 

ensaios e entrevistas sobre 
literatura para pessoas de todas 

as idades.

POBUNJENE ITATELJKE

Localização Fundação

https://www.facebook.com/bookvica.net/


“ A nossa magia é termos começado 
este trabalho unicamente com a 
nossa força de vontade e  desejo de 
mudança, e não termos tido problemas 
de invisibilidade. Conseguimos que o 
nosso trabalho, que visa mudar a vida 
de meninas e mulheres ciganas da 
margem esquerda do rio Danúbio em 
Belgrado, fosse reconhecido.”

ROMA WOMEN OF PALILULA
(MULHERES CIGANAS DE PALILULA)

SÉRVIA

INSTAGRAM https://instagram.com/udruzenje_romkinje_palilule?igshid=12wdwhxdeaumebookvica.net/

2015 

A organização Roma Women of 
Palilula foi fundada em 2015, 
em Borca, Belgrado. Centra-
se na promoção dos direitos 

humanos e das minorias, 
sobretudo da população de 

mulheres ciganas, protegendo-
as contra a violência, a 

discriminação e a homofobia. 
Sua visão é que as mulheres 

pertencentes a minorias 
possam ser autônomas, 

respeitadas e tratadas com 
igualdade na sociedade. Através 

do ativismo e do trabalho 
comunitário, a organização 

empodera e educa meninas e 
mulheres de minorias a lutar 
pelos seus direitos, viver sem 

violência, discriminação 
 e homofobia.

Localização Fundação

https://instagram.com/udruzenje_romkinje_palilule?igshid=12wdwhxdeaumebookvica.net/


“ A nossa maior conquista é sermos mulheres 
jovens de Kosovo trabalhando na promoção 
e defesa dos direitos sexuais e reprodutivos. 
É difícil abordar as questões ligadas à saúde 
sexual na nossa comunidade, mas através 
da tecnologia, utilizando o nosso aplicativo 
chamado ‘Shnet’, conseguimos chegar a um 
maior número de pessoas jovens.”

SOCIAL LAB

KOSOVO

FACEBOOK https://www.facebook.com/SocialLabPrishtina/

2016

O Social Lab foi fundado em 
2016. A sua visão é a criação 
de uma sociedade igualitária 

na qual as mulheres e pessoas 
jovens tenham acesso a 

oportunidades e recebam a 
atenção que merecem. A sua 

missão é criar espaços virtuais 
e presenciais seguros onde 
as mulheres jovens possam 

falar sobre as questões que as 
preocupam e empoderá-las para 
que participem ativamente dos 
processos de desenvolvimento 

de políticas públicas em Kosovo.

Localização Fundação

https://www.facebook.com/SocialLabPrishtina/


“ Mulheres e meninas fortes, motivadas, 
determinadas, treinadas e educadas que 
decidem, lutam e reivindicam os seus 
direitos, necessidades e tudo aquilo 
que lhes pertence. Somos um grupo 
que busca monitorar a situação das 
mulheres e meninas ciganas, transformar 
a sociedade, além de querermos ser um 
exemplo e motivar todas as mulheres e 
meninas de grupos étnicos.”

THE ASSOCIATION FOR
ROMA WOMEN DEVELOPMENT

MACEDÔNIA

WEBSITE http://www.latchodive.org

2018

A Associação para o 
Desenvolvimento das Mulheres 

Ciganas - Latcho dive foi 
fundada em 8 de abril de 2018. 

Foi fundada para suprir a 
ausência de organizações de 
mulheres ciganas operando 

em nosso país. A situação das 
mulheres e meninas ciganas vem 
melhorando, mas ainda há muito 
trabalho a ser feito. As mulheres 

e meninas ciganas vivem em 
famílias patriarcais com valores 
fortes e tradicionais. A visão da 
associação é que as mulheres e 
meninas ciganas da República 
da Macedônia sejam tratadas 
com igualdade como cidadãs, 

tornem-se financeiramente 
independentes, e participem 
ativamente da vida pública e 

política. A missão da associação 
é promover e melhorar a situação 

e o bem-estar das meninas e 
mulheres ciganas da República 

da Macedônia.

LATCHO DIVE

Localização Fundação

(ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO  
DAS MULHERES CIGANAS - LATCHO DIVE) 

http://www.latchodive.org


“ Olhando para trás quando o primeiro 
festival de Drag King ainda estava só 
no papel, teria sido impossível prever a 
grande comunidade que surgiria a partir 
dali, os laços de amizade que seriam 
feitos e a potência da performance drag 
para o ativismo. Tem sido maravilhoso 
ver a alegria e a expectativa nos olhos 
do nosso público quando assistem as 
performances drag king, e também 
acompanhar a criação e a transformação 
de personagens plurais, fruto da 
imaginação corporal de cada uma das 
pessoas que está atuando. Mesmo 
que uma única pessoa tivesse tirado 
algum proveito de quando falamos da 
masculinidade AFAB (sigla em inglês 
para “designada mulher ao nascer”), 
o trabalho do ano todo já teria valido a 
pena, mas tem sido incrível acompanhar 
novas pessoas entrando para o coletivo 
e ver o nosso trabalho inspirando jovens 
kings nos países vizinhos como a Estônia 
e a Lituânia. Agora estamos a todo vapor 
com a produção do vídeo Drag King 
History 101 e do festival que realizaremos 
no próximo outono!”

THE LATVIAN DRAG KING 
COLLECTIVE

LETÔNIA

FACEBOOK https://www.facebook.com/DragKingLV/

2019 

O coletivo The Latvian Drag 
King foi criado com o propósito 
de organizar o primeiro festival 

Drag King letão em 2019 em 
Riga, na Letônia. O festival 

reuniu performances de drag 
kings (experimentação teatral de 
masculinidade e personificação). 
A missão do coletivo é construir 
uma sociedade mais inclusiva na 
Letônia através da visibilização 

e conscientização sobre as 
pessoas da comunidade LGBT+ 
e sobre as  questões de gênero. 

Buscam propor uma releitura 
sobre a ideia tradicional da 

masculinidade, ampliando os 
espaços seguros mediante o 
drag, a educação e o debate, 

liderando sem medo a luta 
contra leis discriminatórias e 

preconceitos na Letônia.  
A plataforma quer ainda reunir 
ativistas e artistas da Letônia  
e dos Balcãs para fortalecer  

o ativismo LGBT+ e o  
ativismo feminista.

(COLETIVO DRAG KING DA LETÔNIA)

Localização Fundação

https://www.facebook.com/DragKingLV/


“ Até o momento temos trabalhado  
no desenvolvimento de mecanismos 
educativos para abordar questões 
fundamentais relacionadas com 
o gênero, a sexualidade, a saúde 
reprodutiva e sexual, e também a 
paz e a transformação de conflitos. 
Com essa metodologia pudemos 
chegar a milhares de adolescentes 
no Azerbaijão e empoderar as suas 
mobilizações comunitárias.”

Y PEER AZERBAIJAN 

AZERBAIJÃO

INSTAGRAM https://www.instagram.com/ypeerazerbaijan/
FACEBOOK https://www.facebook.com/ypeerazerbaijan/

2013 

O grupo foi fundado em 2013 
para fomentar a solidariedade 

entre pessoas jovens com 
identidades interseccionais e 

lutar contra a violência de gênero 
e a discriminação, promover 

os direitos das mulheres e das 
pessoas queer, a saúde sexual 
e a liberdade visando construir 
uma sociedade mais saudável, 
segura e justa no Azerbaijão e 
em todo o sul do Cáucaso. A 

principal missão do nosso grupo 
é empoderar e fortalecer as 

capacidades das pessoas jovens, 
especialmente das mulheres e 
pessoas queer no Azerbaijão, 

erradicar todo tipo de violência, 
discriminação e desiguldade 
de gênero e melhorar a saúde 

mental, física e sexual através do 
engajamento ativo e significativo. 
Esta organização não hierárquica 

dirigida por mulheres jovens e 
pessoas queer visa transformar 

o contexto local, regional e 
global de desigualdade de 

gênero e cultura de violência 
oferecendo recursos e formação 

para mulheres jovens e queer, 
com o objetivo de inverter as 

dinâmicas de poder e acabar com 
a opressão de gênero. 

Localização Fundação



“ O Yunka é um grupo muito especial de 
meninas adolescentes na Ucrânia. Nós 
nascemos com HIV! O nosso grupo se 
destaca pela sua atitude cuidadosa, 
compreensão da potência e das 
capacidades de cada uma de nós, e pelo 
desejo de nos tornarmos um time pró-
ativo e forte. Estudamos Assistência 
Jurídica para apoiar as crianças e 
adolescentes soropositivas do país, 
lutamos pela desestigmatização e 
para erradicar a discriminação contra 
as adolescentes soropositivas, e lhes 
oferecemos aconselhamento e apoio.”

Группа девочек-
подростков _Юнка (YUNKA)

UCRÂNIA 2020 

O grupo ucraniano Yunka foi 
fundado em 2020 com o objetivo 

de mobilizar líderes e ativistas, 
oferecer-lhes apoio baseado 

na sororidade, e engajar a 
comunidade de meninas através 
de uma visão moderna, potente 

e pró-ativa do ativismo como 
força-motriz da luta contra o 
estigma e a discriminação de 
adolescentes soropositivas.

Localização Fundação



 

“ O nosso grupo foi criado recentemente e 
portanto ainda não podemos nos gabar 
de grandes conquistas. Mas todas nós 
sabemos que estamos lutando juntas 
contra as adversidades, em um contexto 
em que os direitos das mulheres e 
meninas são violados diariamente. 
E agora estamos nos enchendo de 
coragem para enfrentar algumas normas 
estaduais: um dos maiores problemas 
nas escolas é o código de vestimenta — 
embora sejam muito desconfortáveis, 
somos obrigadas a usar saias 
compridas. Os agentes de segurança 
nas entradas das escolas não permitem 
a nossa entrada se não cumprirmos essa 
regra. Portanto, estamos planejando 
diferentes maneiras de resistir a essa 
imposição e fazer valer os nossos 
direitos e interesses. Esperamos poder 
compartilhar os desfechos felizes desta 
e de outras histórias em breve.”

Девочки для
  девочек 
(MENINAS POR MENINAS/Girls for girls)

RÚSSIA 2019 

O grupo foi criado no final de 
março de 2019 em Grozny 

— onde uma das integrantes 
cursa o segundo ano do ensino 

médio — para defender os 
direitos das meninas em idade 

escolar. Juntaram-se não só 
para defender seus próprios 

direitos, mas também os 
direitos de outras estudantes do 

ensino fundamental, visto que 
seus direitos são igualmente 

violados. Seu objetivo principal 
é combater a discriminação de 
gênero, o bullying escolar e o 
tratamento desigual. Querem 
ser respeitadas como todas 

as pessoas, e trabalham para 
promover os seus direitos e 
interesses, e também para 
proteger outras meninas.

Localização Fundação



“ Somos o único grupo de iniciativa  
trans na Ásia Central.”

МырзАйым  
(THE MYRZAIYM TRANSGENDER INITIATIVE GROUP/ 
INICIATIVA TRANSGÊNERO MYRZAIYM)

QUIRGUISTÃO 2020 

O grupo Iniciativa Transgênero 
MyrzAiym foi criado no final de 
2017. Atualmente são a única 
iniciativa trans no Quirguistão 

fundada por pessoas trans. 
Atualmente uma das principais 

prioridades e atividades do 
grupo hoje é fortalecer a 

comunidade trans como um 
todo, e também pessoas e 
ativistas individualmente.

Localização Fundação



SUDOESTE DA ÁSIA E NORTE DA ÁFRICA



DESCRIÇÃO DA IMAGEM

TRÊS MENINAS JOVENS SE DIVERTEM E FAZEM 
ESPORTE. VESTEM COLETES AMARELOS E VÉUS ISL 
MICOS BRANCOS. ESTÃO RODEADAS DE FLORES 
LARANJAS E AMARELAS. NO FUNDO HÁ RUÍNAS DE 
UMA CIDADE ANTIGA E UM CÉU ROSA E AZULADO 
COM UMA LUA QUARTO MINGUANTE. A IMAGEM ESTÁ 
EMOLDURADA COM UM MOSAICO COLORIDO.



YEMEN

LEBANON

LIBYA

JORDAN

Yemeni Feminist 
Movement

نون التضامن

HERA

TAKATOAT

ANONYMOUS

We are so overwhelmed and grateful for all the support 
from FRIDA fund and the groups that voted for us. We 
can’t begin to express how thankful we are. Beyond that, 
we feel so blessed to be part of an amazing community 
with common goals and values. We are so inspired 
by all the groups and are in awe by all the great work 
that is being done and will continue to be done. All the 
love, support and solidarity from us, Yemeni Feminist 
Movement Tea

نحن ممتنات ونقدر هذا الدعم ، ونعد اننا سنكون على 
قدر ثقتكن ونتحدى اوضاعننا كنساء في مجتمع ابوي 

وكمواطنات في بلد يشهد ظروفا صعبة وإستثنائية على كل 
المستويات وعدنا ان نكون إستثنائيات ، نتطلع الى العمل 
معكن وحشد الجهود لنصنع التغيير الذي نستحقه كنساء 

 الهي اعطيني القوة لتغيير االشياء التي استطيع والقوة لتقبل 
االشياء التى ال استطيع تغيرها والحكمة ألعرف الفرق 
بينهما (  ليس من السهل ان تكون امرأة.دائما عليك ان 

تكوني مثالية ,جميلة,ذكية,صغيرة.. ال احد يهتم بما تشعرين 
من الداخل ولكننا نفعل ونحن نعلم انك انت فقط من يملك 

من القوة لتغير االشياء والشجاعة للمحاولة مرة اخرى 
والحكمة للوصول..فخورون بكم جميعا واعلموا انكم لستم 

وحدكم..لم تكونوا يوما وحدكم  كل الحب والدعم فريق هيرا 
التطوعي.

We believe that Takatoat will grow stronger and louder 
with your trust and support. Solidarity is always the key 
to lift each other up!

نشكر كل المجموعات التي شاركت و وثقت في عملنا و 
أمنت بأهدافنا المستقبلية، نتمنى لكن.م كل النجاح و مسيرة 

موفقة في مشارعيكن.م المستقبلية , حب كويري نسوي 

LOVE 
NOTES

YEMENW.T.B.S.
كم نحن سعداء بوجود مجموعات نسوية بهذه العظمة والقوة 

من الحراك النسوي الفاعل الذي يجعلنا اكثر قوة وعزيمة 
في المضي نحو هدفنا في السعي للوصل الى مجتمع العدالة 

االجتماعية الذي يضمن مشاركة المرأة في بناء وتنمية 
المجتمع ويكفل كافة حقوقها تصويتكم لنا كان بمثابة الجدار 

القوي الساند لنا والذي يجعلنا نقف بثبات امام عواصف 
التحديات ونمضي قدماً في تحقيق اهدافنا تقديري واحترامي 

لكل المجموعات النسوية الذي صوتت لنا وتحية لكل 
النسويات في هذا العالم



PALESTINIAN 
TERRITORY

TURKEY

TURKEY

ASIA-PACIFIC

SUDAN

جمعية زاخر لتنمية
 قدرات المرأة الفلسطينية

FEMIN AMFI

WE PLAY EQUAL

Queer Women-Run 
Community Group

NOON MOVEMENT

رسالتي للمجموعات الصديقة التي صوتت لمجموعتنا هي 
رسالة شكر  وتقدير علي جهودكم ودعمكم لمجموعتنا 

وثقتكم في عملنا  ونحن سعداء بان نكون جزء من 
فريدا ونتمتي ان يكون هناك تواصل بيننا لتبادل االفكار 

والمعلومات و الخبرات التي تخدم مجتمعاتنا وتحقق اهدافنا 

We live in a period in which women’s solidarity has 
reached an international level. Thousands of women 
from all over the world are empowering each other and 
our struggle. As young feminists, we are aware of the 
importance of the support and solidarity you give us. 
We found the strength we needed to hit the road in the 
struggles and experiences of feminists before us. We 
continue to learn from each other every day. On this 
journey, we are happy and excited to find our way with 
you.Our solidarity will increase the resistance against 
the patriarchy. Long live women’s solidarity!

We’d like to say a huge thank you to everyone  
who has believed in our project. With your support,  
we are confident that we will make our promised  
impact to contribute towards gender equity come  
true. We will particularly be more dedicated to fight 
gender-based violence during the shadow pandemic 
besides COVID-19.

Thank you, sisters, for your support. Although we have 
never met, everyone is fighting for feminism in our 
hometowns. It is this power of women and femme that 
has broken down the barriers of national boundaries, 
races and cultures. We are in community with each 
other and your strengths and energy are empowering us. 
Sisters! Come on! 

Words are feckless to express how grateful we are, it’s 
a great honor for us to be supported by such groups as 
we saw the intersectionality in the goals, vision, hopes 
and dreams, what made us believe that feminism is some 
sort of a global sisterhood that doesn’t believe in the 
patriarchal political boarders,we shall remember all the 
groups, the inspiring visions we will do our best to bring 
these visions to reality in our our country and we hope 
that one day we would all celebrate them together.

LOVE 
NOTES



W.T.B.S
“ As mulheres constituem a metade da sociedade 
e são o seu elemento mais importante. Como 
tal, deveriam usufruir de todos os seus direitos, 
porém isso é difícil na nossa sociedade, já que 
os costumes e as tradições impõem políticas 
de exclusão, marginalização e perseguição das 
mulheres. Como meninas jovens, essa dura 
realidade foi a motivação que nos fez quebrar o 
silêncio e prometer para nós mesmas que não 
íamos parar até que o cumprimento dos nossos 
direitos como mulheres estivesse garantido, e 
isso não foi fácil. Sofremos assédio e passamos 
por dificuldades. A sociedade conservadora 
nos acusou de termos atentado contra a ética, 
de promovermos a emancipação das meninas, 
e também de apoiarmos países pagãos. Mas a 
nossa força de vontade é a nossa maior motivação 
e os nossos direitos são os nossos princípios, 
por isso, mesmo sem termos todos os recursos 
necessários, continuaremos fazendo o nosso 
trabalho com muito empenho. ‘É melhor acender 
uma vela do que maldizer a escuridão’ e nós 
somos essa vela que vai iluminar nosso céu e 
ajudar todas as mulheres a recuperarem os seus 
direitos. Elas são a nossa causa e a razão pela qual 
não abandonaremos a luta.”

IÊMEN

FACEBOOK https://twitter.com/FeministHawa
FACEBOOK https://www.facebook.com/somaliyouthfederation/

2017

Fundado na cidade de Ibb, no Iêmen, 
o W.T.B.S é um grupo feminista criado 

por meninas que acreditam que os 
direitos das mulheres do país fazem 

parte do progresso da sociedade 
e que rejeitam a sua alienação e 

exclusão social por parte dos homens. 
Sua visão é criar uma comunidade 

na qual haja justiça social e que 
garanta a participação das mulheres 
nos processos de desenvolvimento. 

Sua missão é incluir as mulheres 
no processo de desenvolvimento 

social através da sua proteção, 
empoderamento, e capacitação em 

todos os campos e também realizando 
campanhas de promoção e defesa 

sobre todas as questões que exijam 
justiça social. Desde a sua fundação 
o grupo vem trabalhando na defesa 

dos direitos da mulher e combatendo 
o matrimônio infantil. Durante o ano 
de 2017 o foco do seu trabalho foi a 
conscientização de meninas e suas 
famílias sobre o matrimônio infantil. 
Além disso, o grupo trabalhou em 

parceria com instituições e iniciativas 
para a juventude no combate à 

violência de gênero. Apesar do atual 
cenário de alerta e das dificuldades, 

continuam trabalhando com  
muita dedicação.

Localização Fundação

https://twitter.com/FeministHawa
https://www.facebook.com/somaliyouthfederation/


“ Criamos o ‘T - for Taking Action’ (E - de  
Entrar em Ação) para abordar as questões  
das mulheres social, política e culturalmente,  
e planejar protestos contra a opressão  
das mulheres. Estabelecemos uma rede 
eficiente de escritoras, formadoras de opinião 
e influenciadoras e organizamos cursos para 
estimular as mulheres a escrever, publicar 
artigos de opinião, e se envolver com  
o jornalismo.”

GRUPO  
METRAS DA 
PALESTINA

مجموعة 
شابات متراس

PALESTINA 2019 

O grupo Metras de mulheres jovens 
foi fundado em 2019 com o objetivo 

de amplificar as vozes, visões e 
ideias das mulheres jovens da 

Palestina sobre questões culturais, 
sociais e políticas. Além disso, 

buscam empoderá-las no âmbito 
do jornalismo e da mídia visando a 
produção de materiais críticos e de 

pesquisa substanciais.

Localização Fundação



“ Vocês nunca nos dizem o que fazer. 
Vocês nos mostram o que somos 
capazes de fazer”, nos disse uma das 
pessoas que participou em um dos 
nossos projetos. Termos nascido e 
crescido em um ambiente difícil, no 
qual enfrentamos muitos desafios, nos 
fez ganhar experiência para lidarmos 
com as dificuldades presentes na nossa 
sociedade. A sociedade determinou 
como somos e isso nos tornamos; mas 
vivendo aprendemos sobre os nossos 
pontos fracos e como superá-los, porque 
também pudemos conhecer os nossos 
pontos fortes. As dificuldades e os tempos 
duros nos uniram, moldaram a nossa 
personalidade e nos tornaram quem 
somos. Conhecemos esta sociedade 
cruel e a enfrentamos como ninguém. 
Talvez seja isso que torna o nosso 
trabalho especial e importante, porque 
compartilhamos as nossas vidas e 
sentimentos com outras pessoas criando 
redes e espaços seguros para pessoas 
como nós.” 

HERA

LÍBIA

FACEBOOK https://www.instagram.com/hera_lby/

2015 

Hera foi idealizada em 2015 quando 
o grupo começou a desenvolver 

projetos autofinanciados. Em 
2017 registaram-se oficialmente 

como uma organização. Há muitos 
problemas em seu país, mas a forma 

como as mulheres são tratadas é 
a questão mais preocupante. Há 
opiniões diversas sobre como as 

mulheres devem agir ou pensar, e no 
entanto essas decisões devem ser 

tomadas por cada uma das mulheres 
individualmente. Acreditam que 

as mulheres têm a capacidade e o 
poder de fazer grandes coisas. E 

talvez elas não saibam, mas através 
do nosso trabalho poderão quebrar 

barreiras intelectuais e aquelas 
marcadas por costumes e tradições 
arcaicas. Visam alcançar igualdade 
de gênero, conciliação e paz social. 

Localização Fundação

https://www.instagram.com/hera_lby/


“ FiminAmfi organizou um protesto em frente 
a uma loja chamada Watsons, na qual uma 
mulher de 17 anos fora acusada de ter 
roubado um batom e despida. O protesto 
viralizou, o responsável foi despedido e 
a empresa se desculpou. Em um período 
em que os ataques contra a Convenção 
de Istambul aumentaram, o FeminAmfi 
reforçou a sua atividade realizando uma 
ação no Departamento da Família e Políticas 
Sociais. Devido à divulgação das imagens, 
sofremos violência policial, e como forma 
de apoio várias organizações de mulheres 
reivindicaram a ação. Demonstramos 
mais uma vez o poder da solidariedade. 
Divulgamos vários casos de acadêmicos 
assediando estudantes na universidade, e a 
iniciativa acabou se tornando um movimento 
#metoo de mulheres jovens universitárias. 
Contamos com a colaboração de mulheres 
acadêmicas durante todo o processo. Durante 
as comemorações anuais do dia 8 de março 
continuamos entrando em áreas restritas  
para mostrar que a luta feminista não  
tem fronteiras.”

FEMINAMFI

TURQUIA

TWITTER https://twitter.com/FeminAmfi 
INSTAGRAM https://www.instagram.com/feminamfi/?hl=tr

2016 

O FeminAmfi teve início como um 
grupo de jovens feministas em 
2016, depois do assassinato de 
Özgecan Aslan em 2015. Aquele 

ano foi marcado por ataques contra 
a existência, a vida, a liberdade 
e a identidade das mulheres, e 

por tentativas de destruição das 
suas conquistas. Essas formas de 
violência foram em grande medida 

invisibilizadas pela repressão 
patriarcal. Conscientes da importância 

de agir coletivamente e sintonizadas 
com o seu tempo, o seu objetivo 
principal é ampliar o movimento 

feminista universitário e fortalecer 
a solidariedade e a mobilização das 
mulheres. A organização foi criada 

para erradicar as desigualdades 
que afetam as diversas identidades 
e orientações sexuais. Enquanto o 
discurso de ódio e a discriminação 

contra as diferentes orientações 
sexuais continuam sendo reforçados 

no ambiente cultural e político 
em que vivem — preconceituoso, 

violento e dominado pelos homens 
— elas continuam lutando contra 

a abordagem heterosexista e 
monosexista para com as pessoas 

LGBTi+ e outros vários tipos  
de violência. 

Localização Fundação

https://twitter.com/FeminAmfi
https://www.instagram.com/feminamfi/?hl=tr


NOON AL 
TADAMON

“ Nossa principal história de sucesso é termos 
conseguido ultrapassar as barreiras políticas 
e sócio-religiosas do nosso país, e criarmos 
um grupo de feministas diverso, oriundas 
de diferentes contextos  culturais, políticos, 
geográficos, e religiosos. Outra história 
inspiradora é a nossa contribuição para o 
empoderamento profissional, a criação de 
oportunidades de  trabalho e a educação de 
muitas mulheres. Quando fundamos o grupo, 
uma das participantes nos contou que era 
uma ex-soldada que tinha lutado na guerra 
do Líbano, e compartilhou sua experiência 
conosco. Seu depoimento, que abordou um 
conflito no qual muitas das pessoas presentes 
tinham perdido pessoas queridas e seu meio de 
vida, foi recebido com atenção e acolhimento. 
Continuamos escrevendo histórias feministas  
de sucesso.”

O Noon Al Tadamon foi criado 
com fundos da Oxfam em 2018. 
Sua visão é criar um movimento 

feminista efetivo no Líbano. 
Seus objetivos são aumentar a 
conscientização das mulheres; 
fortalecer as capacidades das 
mulheres rurais em todos os 

âmbitos; estimular a participação 
política das mulheres; empoderá-

las através da formação e da 
profissionalização; oferecer-lhes 

apoio psicológico e promover 
oportunidades educativas para  

as mulheres.

LÍBANO 2018 
Localização Fundação



“ Deixamos a nossa marca no movimento 
feminista do Sudão em um momento 
crucial para o país (governo de transição), 
pois conseguimos unir os grupos e as 
organizações de direitos das mulheres. 
Talvez não sejamos o primeiro grupo a 
lutar por justiça social para a comunidade 
LGBTQ+AI, mas somos o primeiro a exigir 
justiça social veementemente. Uma das 
nossas contribuições durante a revolução 
foi conseguir que duas pessoas do nosso 
grupo fossem candidatas ao parlamento  
no primeiro ano do governo de transição.”

NOON MOVEMENT 

SUDÃO

FACEBOOK https://www.facebook.com/pg/NoonmovementSD/posts/

2018 

O Noon Movement foi fundado 
durante a revolução de dezembro 
no Sudão. Diante da negligência 
massiva dos atores políticos com 
relação à agenda das mulheres, 

decidiram se mobilizar. Perceberam 
que o atual e principal movimento 

em defesa dos direitos das 
mulheres do país não atendia ou 

representava os seus sonhos, 
esperanças, e que sua agenda 

não era radical, e, portanto, não 
era um movimento de base. O 
Noon Movement acredita que 
ter conhecimento é ter poder, 
e portanto trabalha para criar 

uma nova base de conhecimento 
formada pelas novas gerações, 

quebrando assim os ciclos 
tradicionais de poder.

Localização Fundação

https://www.facebook.com/pg/NoonmovementSD/posts/


“ Devido ao contexto no qual nasceu 
o grupo, é quase impossível para 
nós pensarmos em uma ‘história de 
sucesso’. No entanto, sentimos que 
nosso poder reside no fato de que 
cada uma das pessoas do grupo 
vem de um círculo ativista diferente, 
e que, independentemente das 
decepções do passado, queremos 
embarcar nesta nova aventura ao 
lado de pessoas novas. Acreditamos 
que a nossa magia reside na nossa 
capacidade de continuarmos 
acreditando nos processos e 
sonharmos coletivamente.”

Organize for
Gender Culture

TUNÍSIA 2019 

O grupo foi fundado em 2019 
com o objetivo de tornar 

acessível o conhecimento sobre 
gênero baseado em paradigmas 

interseccionais e feministas. 
Acreditam que já é hora de que o 
conhecimento feminista e queer 

da Tunísia e do norte da África seja 
recompilado, compartilhado, e 

estudado. Sentem que se trata de 
uma responsabilidade histórica, 

que têm a obrigação de deixar um 
legado da sua experiência para as 
próximas gerações e que devem 

contribuir para escrever essa 
história feminista, interseccional  

e internacional. 

Localização Fundação



“ O Takatoat é um coletivo que trabalha 
pela formação de um movimento 
de jovens feministas na Jordânia, 
desafiando as dinâmicas de poder 
do país. Desempenhamos um papel 
importante na mobilização social ao redor 
das questões ligadas aos direitos das 
mulheres, e recentemente, depois de uma 
jovem ter sido assassinada pelo seu pai, 
desenvolvemos um trabalho fundamental 
realizando campanhas de defesa no terreno 
e online contra crimes de honra.”

TAKATOAT

JORDÂNIA

WEBSITE www.takatoat.org

2019 

Takatoat é um coletivo feminista 
independente e não governamental 

com sede na Jordânia. É dirigido 
por um grupo de ativistas feministas 
jovens que trabalham para difundir 

o conhecimento feminista; criar 
espaços para mulheres e meninas; 
apoiar a sua luta solidária contra a 

cultura, práticas, políticas e normas 
patriarcais dominantes; aumentar 

a sua participação em todos os 
setores e garantir que usufruam 

dos seus direitos, e estejam 
protegidas de todas as formas 

de violência de gênero; e tenham 
acesso à liberdade, à justiça e à 
igualdade. Trabalham para criar 

uma comunidade segura onde as 
mulheres e as meninas possam pôr 

em prática a solidariedade e usufruir 
da sua força, liberdade, direitos  

e igualdade.

Localização Fundação

http://www.takatoat.org


“ Em pouquíssimo tempo, e praticamente sem 
dinheiro, trilhamos um longo caminho. O nosso 
objetivo é gerar impacto a cada nova etapa do 
percurso, fomentando a criatividade sobre as 
questões de gênero e usando o design thinking: 
Lançamos uma campanha em grande escala nas 
redes sociais para estimular o diálogo e a ação; 
Através da série de oficinas chamada “Treinar 
quem Treina” oferecemos formação sobre 
ações contra a violência de gênero, alterando as 
normas e os papéis de gênero a 60 treinadoras/
es de futebol, impactando potencialmente 
cerca de 10.000 adolescentes; Fizemos mais 
de 10 alianças para ampliar o movimento; 
Trabalhamos com adolescentes de ambos os 
gêneros pois acreditamos que somente assim o 
nosso objetivo poderá ser cumprido; somente se 
trabalharmos com toda a juventude poderemos 
gerar um reequilíbrio de poder entre os gêneros. 
E é por isso que gritamos bem alto “somente dá 
certo se jogarmos em grupo!”

WE PLAY EQUAL

TURQUIA 2019 

O grupo We Play Equal foi fundado 
em 2019 com a missão de combater 

a violência e a desigualdade de 
gênero, usando o poder socialmente 
transformador do esporte. Aumentar 
a igualdade de gênero  não significa 

apenas mudar as estatísticas de 
gênero, mas realmente transformar 

a cultura da comunidade e a sua 
percepção sobre a justiça de gênero. 

O principal objetivo da iniciativa é 
combater a violência doméstica e o 

assédio sexual contra as mulheres, e 
contribuir para a igualdade de gênero 

aumentando a conscientização, 
inspirando ações coletivas e 

estimulando a mudança cultural.

Localização Fundação



“ A Yemeni Feminist Movement é a primeira 
plataforma feminista online do gênero no 
Iêmen. Temos orgulho de sermos uma das 
primeiras plataformas a dialogar nas redes 
sociais sobre feminismo e igualdade de 
gênero no país. Nosso trabalho é sensível e 
arriscado, e portanto sentimos uma enorme 
realização quando organizamos campanhas 
de promoção para divulgar a história das 
mulheres iemenitas. Temos feito muito isso, 
principalmente contando casos de violência 
de gênero e crimes de honra, exigindo justiça 
para as vítimas por meio de campanhas 
digitais. Além de trabalharmos pela justiça 
social, o foco do nosso trabalho é também o 
empoderamento das mulheres, razão pela qual 
recentemente lançamos a série de entrevistas 
“Mulheres brilhantes do Iêmen” no IGTV, 
que apresenta o trabalho e as realizações de 
mulheres de destaque no país. Trabalhamos 
para continuarmos sendo uma plataforma que 
apresenta histórias de mulheres iemenitas 
incríveis, que normalmente não recebem 
reconhecimento público.”

YEMENI FEMINIST 
MOVEMENT

IÊMEN

INSTAGRAM https://instagram.com/yemenifeministmovement

2013

A plataforma online Yemeni Feminist 
Movement foi lançada inicialmente 

em 2013, mas em poucos  meses foi 
retirada do ar por causa de ataques 

e ameaças. Foi então relançada 
em 2019 com a missão de educar 

e mudar mentalidades através 
da promoção do feminismo e do 

empoderamento da mulher. Visam 
alcançar uma sociedade que apóie 

mais as mulheres e na qual haja mais 
igualdade de gênero. Para cumprir 
com os seus objetivos trabalham 
para aumentar a conscientização, 
oferecer recursos e compartilhar 
conhecimento contando histórias 

nas redes sociais.

Localização Fundação

https://instagram.com/yemenifeministmovement


“ O nosso grupo se distingue pelo fato de que 
todas as integrantes são voluntárias jovens que 
decidiram desafiar os obstáculos e as dificuldades 
para demonstrar as suas capacidades natas. 
Somos jovens formadas que, devido à alta taxa de 
desemprego e à crise na Palestina, não tivemos 
a sorte de encontrar um trabalho. Na Palestina a 
vida em sociedade é muito importante, e portanto, 
apesar das dificuldades econômicas, sociais e 
políticas das comunidades no país, ao fazermos 
trabalho de campo pudemos visibilizar a nossa 
presença e atividade. Algumas das maiores 
conquistas do grupo são: mantermos uma 
boa relação com financiadores; confirmarmos 
a necessidade de intervenção social; nossa 
notoriedade e reconhecimento por parte de outras 
instituições e da própria sociedade, especialmente 
por trabalharmos sobretudo com grupos 
marginalizados; fazermos parcerias e redes com 
associações regionais e globais.”

ZAKHER - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS 
CAPACIDADES DAS MULHERES PALESTINAS/Zakher -  
Association for the Development of Palestinian 
WOMEN CAPABILITIES

TERRITÓRIOS 
PALESTINOS

FACEBOOK https://www.facebook.com/Zakher.Association/

2013

O grupo foi fundado em 2013 na cidade de 
Gaza, Palestina, utilizando uma abordagem 

pioneira criada por um grupo de pessoas 
empreendedoras da Palestina, e com o 
objetivo de aumentar e desenvolver as 

capacidades das mulheres de maneira a 
gerar um impacto positivo nas famílias e na 

sociedade. Posteriormente as suas atividades 
se ampliaram e passaram a incluir programas 
de empoderamento e participação da mulher 
na sociedade. Sua visão é oferecer diversos 

serviços para empoderar as mulheres, 
fortalecer o desenvolvimento infantil, e 

promover e defender os seus direitos visando 
um desenvolvimento sustentável. Sua missão 
é o desenvolvimento e o empoderamento de 
mulheres e crianças em situação de exclusão 

da região oriental de Gaza, especialmente 
através de programas de capacitação de 

crianças e empoderamento das mulheres. 
Nosso grupo está comprometido com 
o cumprimento da sua visão e missão 

através da promoção dos direitos humanos, 
igualdade e justiça, participação ativa e 

do empoderamento de grupos excluídos. 
Nossos objetivos são abordar as questões 

das mulheres palestinas, o desenvolvimento 
das suas próprias capacidades e aumentar 
a sua participação na sociedade. Educar as 
mulheres nos campos da maternidade e do 

cuidado com a infância. Implementar projetos 
de desenvolvimento que visem empoderar 

economicamente as mulheres. Incentivar as 
mulheres a se engajar nas questões das s 

uas comunidades.

)جمعية زاخر لتنمية قدر
ات المرأة الفلسطينية( 

Localização Fundação

https://www.facebook.com/Zakher.Association/


ÁFRICA OCIDENTAL, 
ORIENTAL, MERIDIONAL  
E CENTRAL



DESCRIÇÃO DA IMAGEM

SEIS PESSOAS USANDO MÁSCARAS COLORIDAS FAZEM 
UM GESTO COM AS PALMAS DAS MÃOS ENQUANTO 
OLHAM PARA A C MERA. ESTÃO AO LADO DE UMA 
MÁQUINA DE COSTURA E MOSTRAM UM TECIDO QUE 
COSTURARAM. ESTÃO EM MEIO A FLORES AMARELAS E 
UM CACTO FLORIDO, TAMBÉM COM FLORES AMARELAS. 
NO FUNDO HÁ UM CÉU ESTRELADO E UMA LUA 
CRESCENTE. NA PARTE DE CIMA DA IMAGEM HÁ UM 
TECIDO ESTAMPADO PRETO, LARANJA E AMARELO.



LOVE 
NOTES

THE DEMOCRATIC 
REPUBLIC OF THE 
CONGO

MADAGASCAR

NEW HOPE GIRLS

COLLECTIVE 
RAISING

Nous NEW HOPE GIRLS remercions tous ces groupes 
qui ont placés l’amour en vers nous et leur demandons 
de continuer dans l’amour.

We have bounded from afar but we are bound in our 
vibrant soul and spirit and in actions for social justice, 
equity, freedom and love. We are sending vibes of love 
and solidarity to you all. ( we want to remain anonymous).

GHANA

BURKINA FASO

BURUNDI

KENYA

ISEGURI INITIATIVE

KAMBI KAKATA

GIRLS FOR 
GIRLS

Participatory 
Research and 
Development 
Programme

ISEGURI INITIATIVE wish to express our gratitude all the 
group who voted for us during grant section God richly 
bless you for your support, thank you. Charity A Nketiah

Nous sommes heureuses de faire partie d’un 
mouvement mondial de jeunes filles dédié à la cause 
de la jeune fille, socle de l’umanité naissante et dont 
nous voulons juste, équitable, inclusive, paisible. 
Notre reconnaissance va à l’endroit de FRIDA et de 
ses partenaires qui ont décidé de consacrer des 
moyens pour aider de petits groupes qui ne verraient 
pas forcement le jour sans cela ou qui peineraient à 
émerger. L’équipe de FRIDA a certainement travaillé 
durant une période de confinement. Merci Nous disons 
un grand coucou aux filles qui, malgré les différentes 
difficultés ont voté. Nous restons en contact. Merci.

Girls for Girls salue l’engagement, l’abnégation et le 
sens élevé d’objectivité aux groupes qui ont voté à 
notre subvention.

To all those feminist organizations who voted in our 
favour and those who never voted for us, we thank you 
all. We are one large family that works to change the 
narrative of young women, girls and transgender youth. 
We thank you for giving us a chance to make disabled 
girls voices be heard.



LOVE 
NOTES

MOZAMBIQUESABER NASCER
O nosso muito obrigado a todas e todos que votaram no 
nosso grupo e confiaram em nós. Está oportunidade vai 
servir para de forma direta ajudar a erradicar a violência 
obstétrica, que vem tirando a dignidade e oprimindo as 
mulheres. Khanimambo

NIGERIA

MALAWI

MALAWI

RWANDA

INTERSEX NIGERIA

TIWALE

GREEN GIRLS
PLATFORM

Health and 
Equal Rights 
Organisation 
(H.E.R.O.)

Intersex Nigeria is appreciative of your votes that has 
given us this support we received to enable us carry 
out work and mission. We pledge our commitment in 
utilizing the resources to our best ability to achieve the 
community interest. We also know that not all groups got 
the funds not because they aren’t qualified but because 
they have to sacrifice for others. We are grateful for this 
opportunity. Thank you!

Thank you for giving our work such support and trust. 
Your support is all the encouragement for us to work even 
harder and break toxic norms in our society. Knowing you 
are rooting for us is power. We are rooting for you too.

Thank you so much for voting for our group and for 
showing us that we are not alone in the fight for a just 
world where young feminist are engaged, included and 
heard in their environmental activism. It was inspiring 
reading all your work. Once again, thank you for trusting 
our work and choosing us to advance environmental 
activism in Malawi Green Girls Platform- Malawi

As H.E.R.O., we thank all of our sister organisations who 
supported us in this FRIDA grant process. Thank you for 
believing in us and our work. Know we appreciate your 
passion and commitment to our common work. We are in 
this together!



LOVE 
NOTES

SOMALIAHAWA FEMINIST 
COALITION
We convey a message of love and solidarity to all young 
feminists groups who have recognized the worthiness 
of our application and voted us to receive the grant. We 
extend our gratitude to you and affirm our affection and 
total optimism to our shared vision of creating a world 
free from oppression and violence. We are excited to 
be part of a community of young feminist groups to 
exchange ideas, learn from each other and establish 
bonds of love and sisterhood. With warm regards,  
Hawa Feminist Coalition Bosaso, Somalia

SOUTH
AFRICA

SIERRA 
LEONE

SOUTH
SUDAN

BLACK WOMXN 
CAUCUS

LADIES WITH VISION

Rise Initiative 
for Women’s 
Right Advocacy

To all the people who have contributed and continue to 
contribute to the development of this movement, we 
remain inspired by your teachings. Black Womxn Caucus 
reflects the lives and experiences of the womxn who 
have labored for it. As we enter another stage of growth, 
we remain focused on building a continental feminist 
movement, that advocates for and with the people we 
lead. We will continue to build Black Womxn Caucus to 
take new heights. Let us dare to dream bigger than our 
realities because feminism says we can.

On behalf of the entire Ladies With Vision team, we 
say a big thank you to the groups that voted for us. We 
appreciate the fact that you believe in us! Our team 
will do its best to work assiduously in implementing 
all task as proposed, we will not disappoint you. For 
those who could not get the grant, please don’t relent, 
keep pressing, you will surely see light at the end of 
the tunnel. Thanks for all the love and support! Lots of 
love from Ladies With Vision Sierra Leone.

On behalf of RiWA and young feminist in South Sudan, 
we would like to say the world is a better place because 
there is always a female out there helping others and 
who is always trying to make this world a better place 
to live. Whether it’s through their actions, votes or 
comments, these folks deserve our appreciation. Thank 
you all for trusting us with your vote to receive this 
grants. RiWA Team



LOVE 
NOTES

UNITED 
REPUBLIC OF 
TANZANIA

THE PINK BOX 
INITIATIVE
We would like to say a huge THANKS to all groups 
that voted for our group to receive this grant. As we 
read through each of your projects in your respective 
countries during the voting stage, we were astonished by 
each of your accomplishments and we’re so proud of you. 
We promise to never let you down and use the grants for 
the benefits of the adolescent girls and young women 
living in vulnerable conditions in Rwanda and Tanzania! 
Sending lots and lots of love!

ZAMBIA

UNITED 
REPUBLIC OF 
TANZANIA

ZAMBIA

Trans Feminist 
Womens* Organization 
from Zambia

GOLDEN MAMAS 
GROUP

KU MWANACHI
FOUNDATION

To all young feminist groups that with great confidence 
voted for the young trans feminist group from Zambia 
in the application process of this grant cycle we would 
like to express our gratitude & thanks to you. Our work 
collectively is and will always remain incredibly vital in 
dismantling systems that exclude and don’t include us. 
We send strength, love, light & great thanks to you. Like 
you all we will continue doing the work of radical social 
& systematic transformation and once more are thankful 
for your confidence in our beginning. We hope for 
collaboration & learning with you

Dear Colleagues, thank you so much for the vote of 
confidence to our group. It is not because we deserve 
it, but because of the passion and motivation you have 
for the sake of equality and safety women and girls 
around the world. We promise to work collaboratively 
with every partner to achieve our goal in a collective 
power of young Feminists.

Please don’t give up! No matter how hard it may seem to 
not have gotten funding this time around, it will serve as 
a learning experience and give you a heightened insight 
on what to do the next time around. Having applied for 
the third time and being successful, I can assure you 
that you’re one step or chance away from achieving your 
desires. Keep striving. You’re unstoppable! ;-) 



“ Nosso grupo foi formado em janeiro de 2020 
e funciona oficialmente desde fevereiro de 
2020. Apesar das dificuldades provocadas 
pela atual pandemia, e da falta de fundos 
e equipamentos, o nosso grupo conseguiu 
se auto-organizar. Criamos uma plataforma 
interativa para nos reunirmos, discutirmos 
nossos objetivos e o tipo de trabalho que 
queremos fazer.” O grupo estabeleceu redes 
de trabalho com organizações nacionais 
e regionais para fomentar oportunidades 
de colaboração atuais e futuras, e recebeu 
orientação de organizações feministas 
regionais e nacionais sobre como mobilizar-
se como um grupo de feministas jovens. 
“Tivemos a oportunidade de entender de 
que maneira gostaríamos de nos organizar 
e contribuir como grupo. Também, e graças 
ao FRIDA, estamos tendo a possibilidade de 
viver uma experiência de concessão  
de fundos.” 

AFRICAN TRANS
#WOMENS ALLIANCE

ZÂMBIA 2020

O grupo African Trans #Womens 
Alliance, da Zâmbia, foi 

fundado em janeiro de 2020 
visando abordar as questões 
das mulheres trans no país, 

através da articulação das suas 
próprias necessidades vitais 
comunitárias, em um espaço 

onde tenham voz e participem 
das decisões sobre o trabalho do 
grupo e a maneira de colocá-lo 

em prática. Sua visão é alcançar 
igualdade e equidade para as 

minorias de gênero na Zâmbia. 
Sua missão é a criação de 

espaços permanentes e seguros 
que atendam as necessidades 

das minorias de gênero ao longo 
da vida.

Localização Fundação



“ Saber Nascer é vista é tida como uma 
organização que garante e promove 
a humanização do atendimento 
obstétrico, e muitas mulheres abraçam 
está iniciativa pois veem em nós uma 
maneira de defender os seus direitos  
no contexto do obstétrico.”

SABER NASCER

MOZAMBIQUE 2019

O grupo foi fundado no ano 
de 2019, e tem como: Missão, 

promover a prevenção e 
erradicação da violência contra 

as raparigas e mulheres, 
com maior foco na violência 

obstétrica através da promoção 
de acções educativas e 

estimulando a humanização nos 
serviços de obstetrícia assim 

como formar mais profissionais 
de saúde naquela área, desde 
o pré natal, parto e pós parto 
em Humanização Obstétrica. 

A nossa visão é humanizar 
os serviços de obstetrícia em 
todo o País, de modo a tornar 
uma referência como entidade 

assistencial em acções de boas 
práticas nas questões dos 

direitos humanos das raparigas 
e mulheres respeitando elas 

como sujeitas de direitos, assim 
como nas questões de respeito 

dos direitos sexuais  
e reprodutivos.

FACEBOOK https://www.facebook.com/ProjetoSaberNascer/

Localização Fundação

https://www.facebook.com/ProjetoSaberNascer/


“ BWC fundou um movimento com mais de 
200 mulheres para combater a violência 
de gênero. Black Women Caucus (BWC) é 
membro fundador da Marcha #TotalShutDown 
(#EliminaçãoTotal) contra a Violência de Gênero 
e o Feminicídio, que culminou no Encontro 
Presidencial Contra a Violência de Gênero. O 
BWC organizou a marcha #SandtonShutdwon, 
na bolsa de valores de Johannesburgo, 
cujo objetivo era entregar ao setor privado 
uma petição de financiamento para a luta 
contra a violência de gênero. O BWC criou 
ainda a #CrisisOfCare  —  linha de ajuda pelo 
Whatsapp — que oferece serviços e apoio 
emocional durante a epidemia de COVID-19. 
O Black Girls In Caucus (BGC) realizou a 
campanha de educação popular feminista 
no ensino médio #MakeOurSchoolsSafe 
(#TornemosNossasEscolasSeguras) voltada 
para erradicar formas recorrentes de violência 
nas escolas. O projeto #Bereka Mosadi 
(mulheres trabalhadoras) de distribuição 
de alimentos atendeu 120 famílias de 
quatro comunidades diferentes durante o 
confinamento nacional devido à COVID-19.”

Black Womxn 
   Caucus

ÁFRICA DO SUL 2017

Sua missão é realizar campanhas 
de promoção e defesa, mobilizar 

e educar para alcançar uma 
sociedade livre de violência contra 
mulheres e crianças. Sua visão é 

empoderar através do feminismo. 
Seus princípios organizacionais 
são a participação democrática; 

igualdade de direitos; colaborações 
múltiplas; diversidade e inclusão; 

empoderamento; Ubuntu; e a 
educação comunitária. O Black 

Womxn Caucus é um movimento 
apartidário estabelecido em 18 de 

maio de 2017. O movimento foi 
formado em resposta à violência de 
gênero e ao feminicídio de mulheres 
(incluindo a comunidade LGBTQIA+, 
razão pela qual utilizam a letra x na 

palavra womxn — mulher, em inglês), 
e crianças da África do Sul. Desse 

modo, a violência de gênero e o 
feminicídio são temas fundamentais 

na sua luta como movimento 
de mulheres — sobreviventes e/

ou potenciais vítimas dessas 
agressões. Combatem a violência 

de gênero e o feminicídio com 
estratégias de intervenção em 
todas as esferas — econômica, 

política, social, física, geográfica e 
psicológica — para desestabilizar 
o sistema que promove a violência 

contra mulheres e crianças.

INSTAGRAM https://www.instagram.com/blackwomxncaucus_ingwe/ 
FACEBOOK https://web.facebook.com/blackwomxncaucus/ 

TWITTER https://twitter.com/BWC_ingwe

Localização Fundação

https://www.instagram.com/blackwomxncaucus_ingwe/
https://web.facebook.com/blackwomxncaucus/
https://twitter.com/BWC_ingwe


“ Uma das nossas conquistas 
foi termos tido a coragem de 
levar as nossas realidades para 
espaços potentes de troca, 
união e transformação da nossa 
narrativa como ativistas jovens. 
Conforme fomos vivenciando as 
estruturas sistêmicas e lidando 
com os desafios ao longo do 
caminho, como ativistas e seres 
humanos tivemos a oportunidade 
de desenvolver nosso 
autoconhecimento, processos 
de cura e solidariedade, reflexão, 
diálogo e ações coletivas — de 
todas as pessoas, para todas as 
pessoas e com todas as pessoas.”

COLLECTIVE RAISING

MADAGASCAR 2018 

O Collective Raising foi fundado 
em 2018 como um espaço 

alternativo de ativismo e 
mobilização em Madagascar. 

A partir das suas próprias 
experiências e realidades, o 

grupo percebeu que não existia 
uma plataforma na qual a 

juventude ativista pudesse se 
reunir para colocar em prática 
processos de autodescoberta, 
autocuidado, apoio coletivo e 
diálogo em torno do ativismo 

comunitário e individual, e 
também das suas próprias 

vidas. Um lugar onde pudessem 
cocriar realidades pessoais 
e coletivas de crescimento 

sustentável. O coletivo acredita 
que é fundamental contarem com 

espaços alternativos liderados 
pela juventude, com e para a 

juventude, a partir de onde dar 
resposta às suas realidades, 
preparar suas lideranças, se 
fortalecer coletivamente e 

também o próprio ativismo. Sua 
visão está ancorada na cocriação; 

visam coliderar as ações 
coletivas e se mobilizar para a 

transformação social.Localização Fundação



“ Para que as meninas possam voar com 
as suas próprias asas, principalmente as 
meninas rurais do Burundi, focamos as  
nossas intervenções na participação de 
meninas jovens, respeitando seus valores, 
objetivos e prioridades.”

GIRLS FOR GIRLS

BURUNDI 2018 

Girl for Girl foi fundado em 
2018. A sua visão é o bem estar 
das meninas do Burundi, e que 
elas possam usufruir dos seus 
direitos e viver com dignidade, 
como todas as pessoas. A sua 
missão é melhorar o nível de 
vida — através da ascensão 
social e econômica —  das 
meninas rurais no Burundi 
(vítimas de violações dos 

direitos humanos), com base 
em avaliações participativas 

sobre as suas necessidades, e 
mediante o desenvolvimento 
de projetos participativos e 
programas para fortalecer 

as suas capacidades: 
principalmente as capacidades 

de meninas rurais; meninas 
órfãs de guerra e vítimas de 

agressão sexual; meninas com 
deficiência, profissionais do 

sexo, meninas mães e meninas 
não alfabetizadas.

FACEBOOK https://www.facebook.com/girlsfor.burundi.7

Localização Fundação

https://www.facebook.com/girlsfor.burundi.7


“ A nossa história de sucesso é o caso 
de cinco garotas que participaram 
da Iniciativa de Fortalecimento de 
Capacidades que organizamos. 
A realidade de cada uma dessas 
meninas era diferente, por exemplo, 
gravidez na adolescência, casamento 
precoce e forçado, vítimas de bullying 
e preconceito. Chegaram ao nosso 
centro em momentos distintos, mas 
todas estavam passando por situações 
traumáticas. Após vários treinamentos 
e sessões de aconselhamento entre 
agosto de 2019 e março de 2020, elas 
praticamente se recuperaram. Fizeram 
cursos sobre competências para a vida, 
empreendedorismo, liderança, finanças 
básicas, e habilidades profissionais 
como costura e bordado. Agora são 
capazes de defender os seus próprios 
direitos e possuem estabilidade 
financeira. Além disso, as meninas 
também têm planos de abrir uma 
empresa de design de moda.”

GOLDEN MAMAS GROUP

TANZÂNIA 2019

O Golden Mamas foi fundado 
e registrado em 2019 durante 

o 14º Festival de Gênero, 
organizado pelo Tanzania 

Gender Networking Program 
(TGNP, em inglês). Sua visão é 

alcançar uma comunidade com 
conhecimentos e habilidades 

suficientes para combater 
qualquer forma de violência. 

Sua missão é empoderar e dar 
apoio a meninas adolescentes 
e mulheres jovens vítimas de 
qualquer forma de violência, 

além de ajudá-las a prosperar  
na vida.

INSTAGRAM https://instagram.com/goldenmamas1?igshid=1stq739eztxmc

Localização Fundação

https://instagram.com/goldenmamas1?igshid=1stq739eztxmc


“ Nossas realizações até o momento são: 
1.  Capacitação de 10 lideranças femininas jovens 

sobre as negociações da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima 
(UNFCCC, sigla em inglês) e sobre os processos 
da Conferência das partes (COP, sigla em inglês).

  2.  Emissão ao vivo de 24 programas de rádio. 
Capacitação de 48 meninas e mulheres jovens 
ativistas em comunicação, oratória e participação 
e direção desses programas. Participação 
semanal ativa de 250 meninas em um grupo de 
whatsapp mediado por cerca de 24 lideranças de 
mulheres jovens. 

  3.  Participação ativa de mulheres jovens em espaços 
de criação de políticas públicas. 

  4.  Cerca de 200.000 árvores plantadas em dois 
anos, capacitação sobre a criação de viveiros 
para 120 lideranças jovens, participação de 4.000 
meninas e mulheres jovens em atividades de 
conscientização e cultivo de plantas. 

  5.  Ampliação do conhecimento de mulheres jovens 
sobre: mudança e justiça climática, sobretudo 
com relação aos direitos humanos; liderança; 
ações de promoção e defesa; comunicação 
efetiva; e mobilização. 

  6.  Formulação e atualização dos clubes sobre justiça 
climática das escolas.”

GREEN GIRLS
PLATFORM

MALAWI 2016

A Green Girls Platform foi fundada 
em 2016. Sua visão é promover 

oportunidades sustentáveis para 
que as meninas e mulheres jovens 
do Malawi e suas famílias possam 
sair da pobreza e sejam resilientes 
ao clima. Trabalham para garantir 

que as questões de gênero e 
os direitos das mulheres façam 
parte da agenda climática local, 
nacional e global, fomentando a 
participação ativa de meninas e 
mulheres jovens em programas 

ambientais e sobre mudança 
climática nas estruturas públicas 

locais e nacionais; fortalecendo as 
suas competências sobre gênero, 

direitos humanos, políticas e 
práticas ambientais; ampliando 
a sua capacidade de conseguir 
financiamento para iniciativas 

lideradas por mulheres e redes 
impulsadas por elas nesse âmbito.

FACEBOOK Green Girls Platform 
INSTAGRAM @girlsplatform 

TWITTER @girlsplatform

Localização Fundação

http://www.instagram.com/girlsplatform
http://www.twitter.com/girlsplatform


“ A Somália tem taxas de mortalidade 
materna, estupro, mutilação genital feminina, 
violência contra mulheres e meninas, e 
casamento infantil extremamente altas. A 
situação é agravada pela baixa participação 
das mulheres na política e nas esferas de 
tomada de decisão, além da cultura de clã 
que promove uma hierarquia e autoridade 
masculina rígida. Como primeiro movimento 
feminista na Somália, composto por 
integrantes com experiências e capaciades 
diversas, promovemos a conscientização e 
facilitamos o acesso a serviços jurídicos para 
2.300 sobreviventes de violência de gênero, 
e também lutamos por uma melhor proteção 
legal para mulheres e meninas. Além disso, 
integrantes do nosso grupo com experiência 
em costura ensinaram 311 mulheres jovens a 
fazerem seus próprios absorventes higiênicos 
laváveis e reutilizáveis utilizando materiais 
acessíveis, com o objetivo de oferecer-
lhes uma solução eficiente e sustentável de 
proteção sanitária e higiene menstrual.”

HAWA FEMINIST
COALITION

SOMÁLIA

TWITTER https://twitter.com/FeministHawa
FACEBOOK https://www.facebook.com/somaliyouthfederation/

2018 

A Hawa Feminist Coalition foi 
fundada em 2018 por jovens 
feministas — com menos de 

35 anos — com o objetivo 
de promover a segurança, 
igualdade, justiça, direitos 
e dignidade de meninas e 

mulheres jovens na Somália — 
grupo populacional mais afetado 
pelas dificuldades exacerbadas 

pela pobreza, conflitos, 
restrições religiosas e culturais 
que promovem uma autoridade 
masculina rígida. Para alcançar 

esses objetivos, a missão da 
Hawa Feminist Coalition é 

mobilizar e promover a união 
entre mulheres e meninas 

somalis para que haja igualdade 
de gênero e que elas possam 
usufruir dos seus direitos em 

todos os níveis e viver com 
dignidade na Somália.

Localização Fundação

https://twitter.com/FeministHawa
https://www.facebook.com/somaliyouthfederation/


“ Desde a sua criação, a H.E.R.O. vem apoiando 
atividades locais e nacionais voltadas para a 
promoção e proteção dos direitos humanos 
de minorias sexuais em Ruanda. Amamos 
este trabalho, e o nosso compromisso 
entusiasmado com as pessoas que atendemos 
tem sido reconhecido. Em 2018 criamos 
vários grupos de acolhimento LGBTQ+ em 
Kigali. Em 2019 começamos a trabalhar 
para empoderar meninas em situação de 
abandono escolar, que tinham sido rejeitadas 
por suas famílias devido à sua orientação 
sexual e perdido seu núcleo de apoio. Também 
trabalhamos muito na reconciliação familiar 
dessas meninas. Além disso, estabelecemos 
alianças de colaboração significativas com 
várias organizações locais cuja missão de 
apoio aos direitos LGBTQ+ é semelhante à 
nossa. Como resultado dessas colaborações 
positivas, em julho de 2020 a H.E.R.O. foi 
indicada para assumir a liderança e facilitação 
de um programa emergencial de distribuição 
de alimentos para as pessoas mais vulneráveis   
dentro da comunidade LBTQ+ e para mulheres 
profissionais do sexo.”

Health and Equal Rights 
Organisation (H.E.R.O.) 

RUANDA

FACEBOOK H.E.R.O.Rwanda
INSTAGRAM @h.e.r.o_rwanda

2018 

Fundada em agosto de 2018, 
a missão da Health and 

Equal Rights Organization 
(H.E.R.O.) é servir como uma 
plataforma de promoção da 

saúde, do bem-estar e de 
proteção dos direitos das 

pessoas menos privilegiadas, 
incluindo a comunidade LBTQ 

e as profissionais do sexo, 
mediante a realização de 

ações de promoção e defesa, 
educação e empoderamento. 

Sua visão é uma sociedade 
ruandesa que respeita, aceita e 
promove a autorrealização das 
pessoas menos privilegiadas, 

independentemente da sua 
orientação sexual, identidade  
de gênero, status, deficiência  

ou idade.

Localização Fundação

http://www.facebook.com/H.E.R.O.Rwanda
http://www.instagram.com/h.e.r.o_rwanda


“ Termos criado a primeira organização 
liderada por pessoas intersex na 
Nigéria — e portanto uma plataforma 
de conexão, troca e apoio mútuo para 
as pessoas intersex — foi como  
um sonho que se tornou realidade.  
A Intersex Nigeria também participou 
de fóruns intersex regionais e 
globais, estimulando o crescimento 
da comunidade e conexões incríveis 
que nos ajudarão a cumprir o nosso 
propósito e a alcançar os nossos 
objetivos. Estarmos em contato com 
muitas pessoas intersex na Nigéria 
e estarmos chegando a muitas mais 
é um grande passo para nós, pois 
queremos conquistar os nossos 
direitos de mãos dadas.”

INTERSEX NIGERIA
A visão da Intersex Nigeria 
é a integração, a afirmação 

e o respeito total pelas 
pessoas com variações nas 

características sexuais (corpos), 
sua existência, direitos e cultura 

na sociedade. A missão da 
Intersex Nigeria é contribuir para 
a criação de um ambiente social 

livre de todas as formas de 
violência e discriminação contra 

as pessoas intersex por meio 
da conscientização, criação 

e implementação de políticas 
médicas, administrativas  
e legais, procedimentos e 

práticas respeitosas e inclusivas 
para todas as pessoas com 

variações nas características 
sexuais (corpos).

NIGÉRIA 2019

FACEBOOK Intersex-Nigeria

Localização Fundação

http://www.facebook.com/Intersex-Nigeria


“ Desde o seu início, a Iseguri já capacitou 
e apoiou mais de 500 mães solo 
adolescentes em trabalhos agrícolas 
climaticamente inteligentes, visando 
melhorar a nutrição e renda familiares. 
A organização também apoiou mais de 
1.000 pequenas agricultoras, que se 
tornaram economicamente independentes, 
passaram a ter mais acesso aos recursos 
de produção e portanto mais voz ativa. 
A Iseguri organizou um programa 
educacional para pequenas agricultoras 
sobre o Coronavírus em suas áreas de 
operação, abordando o impacto do vírus 
na agricultura e medidas de prevenção. 
As pequenas agricultoras, adolescentes 
e mães solo receberam treinamento 
sobre como usar máscaras, lavar as mãos 
regularmente com sabão e água corrente, 
usar desinfetante para as mãos e métodos 
de distanciamento social.”

ISEGURI INITIATIVE
A Iseguri Initiative foi fundada 

em 14 de janeiro de 2013. 
Sua visão é que mulheres 
empoderadas vivam em 
um ambiente saudável e 

sustentável. Sua missão é 
melhorar a vida de mulheres 

rurais, mães adolescentes 
e mães solo por meio do 

fortalecimento dos seus direitos, 
produção agrícola sustentável 

e conservação ambiental, e 
promovendo educação pública 

— sobre casamento infantil e 
forçado — e suas implicações na 
sociedade para as comunidades 

rurais da região de Oti.

GANA 2013
Localização Fundação



“ Sienou Minsita, mulher de 25 anos do 
vilarejo de Kounga, entrou para o Kambi 
Kakata em junho de 2019. Um mês antes 
a sua primeira e única filha perdera 
a vida aos de 18 meses de idade em 
decorrência de uma excisão (mutilação 
genital feminina). A criança tinha sido 
levada para Niouri — vila localizada na 
fronteira com o Maliburkinabe — onde 
sua avó materna reside, para passar pelo 
processo de amputação. Em lágrimas, 
Sienou Minsita contou a história à sua 
prima, Alimata Sienou — integrante 
fundadora do Movimento Kambi Kakata 
— que a convidou para se juntar ao grupo 
e colaborar na transmissão da mensagem 
forte do movimento. No mês de agosto 
seguinte, Kambi Kakata produziu uma 
peça de teatro em Kounga. Sienou Minsita 
atuou emocionada, pedindo às mulheres 
que se oponham definitivamente à 
mutilação genital feminina. O Kambi 
Kakata possibilitou que a dura realidade 
de uma vítima fosse compartilhada 
publicamente e que com isto ela se 
engajasse em uma luta revigorante.”

KAMBI KAKATA

BURKINA 
FASO

2018

O Kambi Kakata foi fundado 
em 2018. Sua missão é 

potenciar a capacidade e 
aumentar os recursos das 

meninas e mulheres jovens 
das suas comunidades com 

idades entre 10 e 30 anos para 
a realização de um ativismo 

direto e efetivo. Seu propósito 
é apoiar o surgimento de 

lideranças resilientes jovens 
—  constituídas por meninas 
e mulheres jovens das suas 
comunidades —  voltadas 
para a ação e a defesa de 

direitos. Visam empoderar 
as jovens para “erradicar” 

todas as práticas prejudiciais 
contra as meninas, como o 

casamento precoce ou forçado, 
e a mutilação genital feminina 

(meta 5.3 dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 

das Nações Unidas). Seu 
objetivo é apoiar meninas 
resilientes, ativas e com 

capacidade de liderança; 
promover e defender os seus 

direitos em geral e seus direitos 
de saúde sexual e reprodutiva; 
apoiar as políticas nacionais 
sobre gênero e melhorar as 

condições de vida de meninas  
e mulheres.

Localização Fundação



“ Desde o começo das nossas atividades 
já ajudamos economicamente — direta 
e indiretamente —  mais de 1.500 
mulheres na Zâmbia mediante a sua 
capacitação como empreendedoras 
e sobre  finanças, e facilitando seu 
acesso a terras para seu agronegócio. 
Das mulheres que atendemos, 50% 
tinham abandonado o ensino médio 
e agora voltaram para escola,  estão 
trabalhando como vendedoras e 
agricultoras durante o dia e são alunas 
no período da noite. Além disso, 
graças à venda dos produtos do seu 
agronegócio, mulheres vulneráveis 
passaram a ter a possibilidade 
econômica de colocar todos os seus 
filhos na escola, e não só os seus filhos 
homens (na sociedade zambiana, em 
tempos de restrições financeiras, 
normalmente são priorizadas as 
necessidades de uma criança do sexo 
masculino em detrimento daquelas de 
uma criança do sexo feminino).”

KU MWANACHI 
FOUNDATION 

ZÂMBIA 2016

A Fundação Ku Mwanachi foi 
criada em 2016 com a missão 
de contribuir para erradicar a 
pobreza, a fome e a violência 
de gênero contra as mulheres 

na Zâmbia. Seu objetivo é 
atender as mulheres que 

não conseguem prosperar 
no mercado de trabalho — e 
que portanto continuam a 

viver em pobreza extrema, e 
são vítimas de abusos físicos 
e sexuais — e também seus 
filhos pequenos que, devido 
a restrições financeiras, ao 

invés de frequentarem a escola 
(a educação é um direito) 

costumam ter que acompanhá-
las nos mercados enquanto 

elas trabalham vendendo. Sua 
visão é também promover a 
igualdade de gênero e criar 
oportunidades para que as 

mulheres prosperem e sejam 
bem sucedidas.

FACEBOOK https://web.facebook.com/Ku-Mwanachi-Foundation-915632848566278

Localização Fundação

https://web.facebook.com/Ku-Mwanachi-Foundation-915632848566278


Ladies With Vision é uma organização 
sem fins lucrativos fundada em 10 de 
abril de 2018 para apoiar, empoderar, 
inspirar, promover os interesses das 
mulheres, meninas e pessoas menos 
privilegiadas, incluindo órfãs e com 
deficiência em Serra Leoa.

LADIES WITH VISION

SERRA 
LEOA

WEBSITE www.ladieswithvision.com
FACEBOOK https://www.facebook.com/ladieswithvisionsierraleone/ 

TWITTER https://twitter.com/Ladies_WV
INSTAGRAM https://www.instagram.com/ladieswithvisionsl/

YOU TUBE https://www.youtube.com/channel/UCZi4A_ehzjExxkfFSdJ0vlQ?view_as=subscriber

2018 

As atividades e realizações da 
organização incluem: doação 
de alimentos para a Escola de 
Pessoas Cegas de Bombali, 
localizada no norte de Serra 
Leoa (2018); campanha de 

conscientização sobre o estupro 
em 6 escolas na área oeste; 

maratona contra o estupro em 
colaboração com as Mulheres 

de Serra Leoa (2019); doação de 
alimentos, produtos de higiene 
pessoal e palavras de força às 

mulheres em situação de prisão 
do Centro Correcional Feminino 

na zona rural ocidental, em 
comemoração ao Dia Internacional 
da Mulher de 2020; a realização de 
um vídeo de sensibilização sobre 

igualdade de gênero; contribuição 
para pagar os gastos hospitalares 
de uma mulher com cisto ovariano 

em Bo, no sul de Serra Leoa 
(2019); e durante a pandemia de 

COVID-19 a doação de alimentos 
e produtos de higiene pessoal 

em casas de acolhida, máscaras 
faciais para profissionais de saúde 

e a realização de um vídeo de 
sensibilização em inglês e em mais 

idiomas que foi veiculado pelos 
meios de comunicação locais.

Localização Fundação

http:// www.ladieswithvision.com
https://www.facebook.com/ladieswithvisionsierraleone/
https://twitter.com/Ladies_WV 
https://www.instagram.com/ladieswithvisionsl/
https://www.youtube.com/channel/UCZi4A_ehzjExxkfFSdJ0vlQ?view_as=subscriber


“ O New Hope Girls vem trabalhando para 
que meninas trans soropositivas e crianças 
afetadas pela AIDS recebam atenção de 
qualidade e apoio nutricional e psicológico 
sem discriminação. Essa atenção visa o 
bem-estar de meninas trans e crianças 
vivendo com HIV/AIDS em seus contextos, 
e que elas possam viver em harmonia 
com a sua condição de saúde. Desde 
2019 o New Hope Girls concentra o seu 
trabalho na conscientização e educação 
de meninas adolescentes e mulheres 
jovens trans sobre saúde, direitos sexuais 
e reprodutivos e AIDS.”

NEW HOPE GIRLS

REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA 
DO CONGO

2019 

A organização New Hope Girls 
foi fundada em 23 de abril de 

2019. Sua visão é criar um 
mundo onde haja igualdade de 

gênero, todos os seres humanos 
tenham saúde e possam usufruir 

dos seus direitos sexuais e 
reprodutivos. Sua missão é 
trabalhar pela inclusão das 

jovens trans e pela promoção 
dos seus direitos e bem-

estar por meio da informação, 
treinamento, pesquisa, educação 

e intervenções inovadoras.

Localização Fundação



“ O Participatory Research and Development 
Programme (PRDP em inglês / Programa de 
Pesquisa e Desenvolvimento Participativo) é uma 
organização de mulheres fundada por um grupo 
de meninas e mulheres com deficiência, cujo 
objetivo é alcançar o desenvolvimento inclusivo 
mediante a promoção de políticas, legislação 
e práticas de inclusão. O PRDP tem obtido 
resultados na inclusão social de mulheres e 
meninas com deficiência em termos econômicos: 
lançaram as Comunidades de Poupança e 
Empréstimo Interno, visando fortalecer as 
capacidades de gestão comercial e financeira 
das mulheres, contribuindo para que elas possam 
economizar e utilizar recursos próprios para 
fazer empréstimos entre si e ganhar com os 
rendimentos. Atualmente 15 meninas e mulheres 
com deficiência contam com empréstimos para 
pequenas empresas visando aumentar o seu 
lucro. A assessoria permanente oferecida às 
participantes, e a promoção de uma cultura de 
poupança entre as mulheres, tornam o programa 
especialmente eficaz. “Com os nossos esforços e 
o apoio do governo local, pudemos conceder 15 
bolsas de estudo para meninas com deficiência e 
fornecer 10 cadeiras de rodas para pessoas com 
deficiência na comunidade.”

PARTICIPATORY RESEARCH
AND DEVELOPMENT

QUÊNIA 2016

O Programa de Pesquisa e 
Desenvolvimento Participativo 

foi lançado em 2016 com o 
compromisso de capacitar mulheres 

e meninas excluídas, oferecendo-
lhes acesso a informações cruciais, 
habilidades, ferramentas e recursos 

econômicos para que possam 
defender seus direitos, liderar o 

desenvolvimento das suas próprias 
comunidades e realizar todo o 
seu potencial. A ideia era criar 

espaços onde mulheres e meninas 
com deficiência — beneficiárias 

do programa — se sentissem 
confortáveis   e tivessem a liberdade 

de se expressar sem medo de 
julgamentos ou ofensas, intimidação, 

ameaça, estigma e discriminação. 
A visão do PRDP é uma sociedade 

em que os direitos das pessoas 
vulneráveis sejam respeitados, 

garantidos, protegidos e também 
na qual essas pessoas possam 

viver com dignidade para alcançar 
todo seu potencial. Sua missão é 

proteger e promover os direitos e a 
dignidade de mulheres e meninas 

com deficiência, vulneráveis   e 
excluídas, por meio da educação, 
fortalecimento econômico, ações  

de defesa e promoção  
e conscientização.

FACEBOOK https://web.facebook.com/Participatory-Research-and-Devel-
opment-Programme-171300579719281

PROGRAMME

Localização Fundação

https://web.facebook.com/Participatory-Research-and-Development-Programme-171300579719281
https://web.facebook.com/Participatory-Research-and-Development-Programme-171300579719281


RELLA WOMEN’s 
FOUNDATION

UGANDA 2017

A Fundação Rella Women visa 
uma Uganda que promova, 

proteja e respeite os direitos 
humanos das mulheres lésbicas, 
bissexuais e queer. Sua missão 
é promover os direitos dessas 
mulheres oferecendo serviços 

vinculados aos direitos sexuais e 
reprodutivos, mediante a criação 
de espaços seguros, a realização 
de ações de promoção e defesa, 

o fortalecimento dos movimentos 
e suas lideranças e da justiça 

econômica. A fundação gere a 
House of Hope Rella (Casa da 
Esperança Rella), um espaço 
seguro e de acolhimento para 

mulheres LBQ com dificuldades 
da Uganda, e o entorno ideal 

de moradia temporária, até que 
consigam encontrar moradia 

permanente, interrompendo assim 
o ciclo repetitivo da situação de 
rua. Este programa visa oferecer 

apoio a mais de 50 mulheres LBQ 
em situação de rua, durante um 

ano, período para que elas possam 
se recuperar e encontrar moradia 

permanente, interrompendo assim 
o ciclo repetitivo da situação de rua 
e da violência de gênero contra as 

mulheres LBQ.

WEBSITE www.rellawf.org

Localização Fundação

http://www.rellawf.org


Até chegar a atual fase do projeto, a 
presença da Rise no Sudão do Sul já trouxe 
muitas aprendizagens. Fazer parcerias 
com ONGs de direitos humanos locais 
e estabelecer diálogos com as pessoas 
atendidas, as partes interessadas, e as 
estruturas locais tem sido uma fonte 
interna de aprendizagem significativa. O 
empoderamento econômico é um primeiro 
passo eficaz para promover a autonomia 
econômica, e as reuniões das pessoas 
envolvidas têm servido como fórum social 
ativo para discussões abertas sobre as 
questões de gênero. A Rise também 
organizou um time de futebol feminino 
chamado Crown Football Club, cujo 
objetivo é oferecer apoio às mulheres no 
âmbito do esporte mediante a prestação 
de serviços de saúde sexual reprodutiva e 
ampliando a representação das mulheres. 
Finalmente, vale destacar que a Rise 
Initiative for Women’s Right Advocacy - 
RiWA pôde realizar seu registro como uma 
organização nacional junto à Comissão de 
Alívio e Reabilitação do Sudão do Sul.

RISE INITIATIVE FOR
WOMENS RIGHT ADVOCACY

SUDÃO 
DO SUL

2018

A Rise Initiative for Women’s 
Right Advocacy (RiWA) é 

uma organização feminista 
de direitos humanos, criada 

fevereiro de 2018, que 
visa o fortalecimento das 
capacidades de mulheres 

excluídas, e se dedica a 
atender às necessidades 
das mulheres vulneráveis 
no Sudão do Sul. A RiWA 

nasceu da necessidade de 
ativar o potencial inexplorado, 

a mais-valia e a capacidade 
estratégica das mulheres de 
comunidades periféricas na 

luta por uma política de apoio e 
uma sociedade de pessoas com 

vidas saudáveis e produtivas.

WEBSITE https://web.facebook.com/
TWITTER https://twitter.com/RiwasouthsudanRiWASouthSudan

Localização Fundação

https://web.facebook.com/ 
https://twitter.com/RiwasouthsudanRiWASouthSudan


“ Apesar da atual pandemia global, 
conseguimos realizar sete programas 
comunitários em Ruanda e na Tanzânia, 
e fornecemos alimentos e absorventes 
reutilizáveis para mais de 300 meninas 
adolescentes e mulheres jovens, em 
uma quantidade suficiente para que 
não tenham gastos com com este 
produto de higiene pessoal durante 
dois anos. Continuamos firmes e 
fortes com o nosso trabalho apesar 
da atual circunstância e, respeitando 
as medidas de distanciamento social, 
seguimos realizando programas 
comunitários. Somos um time forte de 
jovens feministas que trabalha duro 
e diariamente pelos interesses de 
meninas e mulheres!”

The Pink Box 
Initiative 

TANZÂNIA 2017

A iniciativa The Pink Box foi 
fundada em janeiro de 2017. 

Sua visão é dar forma ao futuro 
de meninas adolescentes 
e mulheres jovens — em 

situação de vulnerabilidade — 
desde as salas de aula até as 
comunidades. Sua missão é 

capacitar meninas adolescentes 
e mulheres jovens — em situação 
de  vulnerabilidade — oferecendo 

informação permanente sobre 
higiene menstrual, promovendo 
a conscientização sobre o abuso 

sexual e o seu fortalecimento 
financeiro, com o objetivo de 

que elas possam tomar decisões 
responsáveis e esclarecidas 

sobre a sua saúde sexual, 
reprodutiva e  

independência financeira.

INSTAGRAM https://www.instagram.com/the_pink_box_initiative/
WEBSITE https://www.thepinkboxinitiative.org/

Localização Fundação

https://www.instagram.com/the_pink_box_initiative/ 
https://www.thepinkboxinitiative.org/


“ O fato de sermos um grupo liderado 
por jovens sempre nos deu muita 
flexibilidade e facilidade. Tratamos de 
nos adaptar para encontrar soluções 
que sejam boas para todas as pessoas 
do grupo permanentemente, usamos a 
criatividade para resolver as coisas, e nos 
divertimos fazendo isso. Começamos o 
nosso trabalho realizando atividades de 
microfinanciamento, passamos para a 
capacitação em moda, organizamos aulas 
de educação tradicional e, em seguida, 
educação baseada em habilidades 
não tradicionais. Atualmente estamos 
usando o nosso conhecimento sobre 
moda e costura para criar e oferecer 
máscaras aos trabalhadores/as dos 
serviços essenciais em todo o Malaui. Os 
programas básicos do grupo ainda são 
centrais para o nosso trabalho, mas por 
causa do momento que estamos vivendo 
decidimos usar a criatividade para 
proteger a nossa existência e aumentar 
nosso impacto.”

TIWALE

MALAWI

WEBSITE www.tiwale.org
INSTAGRAM https://www.instagram.com/tiwalecbo/

2012

Fundado em 2012, a missão 
do Tiwale é o incentivo mútuo 

ao desenvolvimento de 
processos de aprendizagem, 

cura e crescimento para o 
fortalecimento de capacidades 
e de projetos sustentáveis que 

transformem positivamente 
nossas comunidades. Sua visão 

é uma comunidade saudável  
e próspera de apoio e 
crescimento mútuo.

Localização Fundação

http://www.tiwale.org
https://www.instagram.com/tiwalecbo/


CARIBE



DESCRIÇÃO DA IMAGEM 

  
CINCO PESSOAS ESTÃO SENTADAS EM CADEIRAS EM 
CÍRCULO E PRÓXIMAS UMAS DAS OUTRAS. UMA DELAS 
ESCREVE ALGUMA COISA E AS OUTRAS SE APROXIMAM 
PARA VER. JUNTO DELAS HÁ MUITAS PLANTAS VERDES 
COM FLORES VERMELHAS E BORBOLETAS COM ASAS 
VERMELHAS, PRETAS E AMARELAS. AO LADO HÁ TAMBÉM 
UNS TAMBORES. O CÉU É AZUL, COM NUVENS BRANCAS  
E UMA LUA NOVA.



LOVE 
NOTES

JAMAICA

GirlsCARE — 
Climate 
Action for 
Resilience and 
Empowerment
With what is happening in the world at this time, we are 
grateful to be a part of a community that empowers, 
affirms, and validates the work that we are doing.

JAMAICA

DOMINICAN 
REPUBLIC

HAITI

Empowering Our 
Women SLU - Girls 
Helping Girls

COLESDOM- 
Comunidad 
de Lesbianas 
Inclusivas 
Dominicanas

Nègès Kreyòl

With the many challenges we have faced globally 
throughout the year as a people, the members of our 
organization would like to express our sincere gratitude 
to you for your support and recognition. With your vote 
we are now able to impact the lives of many other women 
in our country. “Each time a woman stands up for herself 
she stands up for all women” — Maya Angelou, this is 
why each and every vote is significant and treasured by 
us. Forever Thankful Empowering Our Women SLU

Muchas Gracias Compañeras Feministas ! Esos voto 
de confianza que le dieron a COLESDOM apoyará a 
transformar la vida de juventudes. Articularemos la 
conciencia feminista para desvincular la violencia del 
amor romántico.

Nous aimerions remercier chacun des groupes qui ont 
voté pour que nous puissions recevoir cette subvention. 
Merci parce que grâce à ce don beaucoup de vies vont 
être changé et nous contribuerons largement pour 
l’égalité et l’équité ici en Haïti. Nous voulons également 
vous féliciter pour le grand travail effectué pour les filles 
et les femmes de l’Amérique latine et des Caraïbes. 
Continuez à travailler car nous avons beaucoup à faire. 
Merci Frida, merci les filles. Nous sommes super excitées 
de faire partie de la communauté de Frida.



LOVE 
NOTES

SAINT VINCENT 
AND THE 
GRENADINES

PUERTO RICO

PUERTO RICO

RedRootSVG

EDITORIAL 
CASA CUNA

C.E.P.G.

We are so grateful for the persons that voted for us, 
when we got the results we could not have responded 
immediately because we were bursting with excitement, 
we appreciate all the love and support from everyone, 
this experience was a wonderful one, we look forword to 
working with and meeting the other groups very soon, 
thanks again. <3 Humbly RedRootSVG 

Agradecemos inmensamente a cada una de las 
personas que han apoyado nuestro proyecto. ¡La 
futura será interseccional, con apoyo mutuo y 
solidaridad o no será!

Gracias a todas esas personas que confiaron en nosotres 
y en nuestras labor. Ante esta realidad pandémica que 
estamos viviendo, nuestra ciudadanía se ha visto afectada 
y abandonada por el gobierno de Puerto Rico. Ahora solo 
nos tenemos a nosotras para sacar el país adelante. Cada 
voto que hicieron por nuestro proyecto fue una semilla 
que crecera en la oportunidad de que estudiantes pobres 
puedan tener acceso a todo tipo de educación incluyéndo 
con perspectiva de género. El voto que que hiceron por 
nuestro proyecto puede salvar vidad y dar oportunidad en 
Puerto Rico hoy. ¡Se va a cer! ¡Gracias!

CUBA
Coalición 
Feminista 
Cubana
Agradecemos infinitamente a todos los grupos que 
votaron por la COALICIÓN FEMINISTA CUBANA... 
Gracias a ustedes, companerxs, podremos ayudar 
y aportar nuestro grano de arena a la ardua lucha 
por reivindicar nuestros derechos, esos que nos han 
arrebatado el patriarcado y todos los mecanismos 
de dominio y sometimiento. Enfrentarnos explícita y 
contundentemente a todos los intentos de robar nuestra 
voz, nuestros sueños, nuestros derechos, será la mejor 
manera de retribuir la confianza que depositaron en 
nuestras propuestas y nuestra labor. ESTAMOS AQUÍ 
PARA USTEDES, ABSOLUTA Y SORORAMENTE!!!!



“ O que nos torna especiais é a maneira 
como incluímos a comunidade em nossas 
atividades e programas diversos. O que 
nos deixa mais felizes são os depoimentos 
das pessoas atendidas, e ajudá-las a 
transformar as suas vidas, já seja evitando 
abortos inseguros ou facilitando o 
acesso a métodos anticoncepcionais. 
Atendemos meninas que tinham feito 
abortos clandestinos, e outras que usavam 
produtos de higiene menstrual totalmente 
inadequados; todas elas puderam mudar  
os seus hábitos de vida.”

Nègès KREYÒL

HAITI 2015

A Négés Kreyól foi criada em 
2015 para combater todo tipo de 

discriminação, desigualdade social, 
abuso físico, sexual e verbal exercidos 

contra meninas e mulheres jovens 
rurais haitianas. Sua missão é apoiar 
e acompanhar meninas e mulheres 
jovens haitianas de comunidades 

rurais e carentes para que elas passem 
a ter controle sobre suas próprias 
vidas e se tornem independentes. 

A organização visa transformar 
setores como — educação, 

saúde e desenvolvimento social 
—  com o objetivo de alcançar uma 
sociedade mais igualitária e menos 
discriminatória para as meninas e 

mulheres jovens das comunidades 
rurais do Haiti. Almejam que as 

mulheres jovens rurais se tornem 
pessoas autônomas, com confiança 

em si mesmas, tenham controle 
sobre seus corpos, sejam capazes de 
tomar decisões e responsabilizar-se 
por suas escolhas. A Négés Kreyól 

fornece ainda informação sobre 
saúde sexual e reprodutiva com o 

objetivo de reduzir as taxas de DST. 
Finalmente, a organização visa 

reduzir significativamente a taxa de 
mortalidade de mulheres jovens rurais 
através do combate de procedimentos 

inseguros de interrupção voluntária  
da gravidez.

FACEBOOK https://www.facebook.com/asosyasyonnegeskreyol/
INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/B5SzJ6Ulyke/?igshid=aaro5ims2py9

Localização Fundação

https://www.facebook.com/asosyasyonnegeskreyol/
https://www.instagram.com/p/B5SzJ6Ulyke/?igshid=aaro5ims2py9


“ Criamos um manual sobre perspectiva de 
gênero dirigido a ativistas que queiram educar 
jovens. ‘Por ti, amor’ é dedicado à mãe da 
pessoa que fundou o coletivo. O manual 
contém informações práticas; conteúdo sobre 
gênero e violência de gênero, linguagem 
inclusiva, direitos sexuais e reprodutivos; e 
jogos de tabuleiro para facilitar o processo de 
aprendizagem. Contamos com a assessoria 
da organização El Pueblo Crítico para a 
realização deste trabalho. Em março de 2020 
realizamos oficinas de treinamento que foram 
concluídas por mais de 10 organizações e 
aproximadamente 50 pessoas. Nosso manual já 
chegou a países como Venezuela, Chile, Porto 
Rico e Estados Unidos da América. Gostaríamos 
que essa publicação servisse de inspiração para 
que as pessoas desenvolvam projetos como 
os nossos em todo o mundo, pois acreditamos 
que a opressão das mulheres e pessoas da 
comunidade LGBTTIQ+ é um problema global 
que deve ser abordado coletivamente.”

El Colectivo Educativo 
por la Perspectiva de 
Género (C.E.G.P)

PORTO 
RICO

2019

A organização El Colectivo Educativo 
por la Perspectiva de Género foi 

fundada em 2019 em Mayagüez, Porto 
Rico, pela pessoa responsável por 

sua coordenação, Luís José Morales 
Ortiz. Morales Ortiz é ativista, artista 

drag, estudante e docente, e dedicou a 
sua juventude à luta pela garantia dos 
direitos ligados à educação, direitos 

das mulheres e da comunidade 
LGBTTIQ+. C.E.P.G. oferece reforço 

escolar de inglês, espanhol e 
matemática — com perspectiva 
de gênero — para estudantes de 
escolas públicas e comunidades 

carentes. O C.E.P.G trabalha para que 
esses estudantes possam chegar 
à universidade, façam as matérias 

que realmente queiram cursar, sem 
medo de julgamentos de estereótipos 

de gênero, e que contem com as 
ferramentas necessárias para lutar 

contra o patriarcado e suas opressões. 
O trabalho do coletivo também 

possui uma perspectiva de educação 
popular; cria e realiza oficinas, bem 
como assessora jovens estudantes 

na universidade que querem se tornar 
ativistas. Finalmente, o C.E.P.G. realiza 
ainda um trabalho artivista através do 

projeto Haus of Martell.

FACEBOOK https://www.facebook.com/asosyasyonnegeskreyol/
INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/B5SzJ6Ulyke/?igshid=aaro5ims2py9

Localização Fundação

https://www.facebook.com/asosyasyonnegeskreyol/ 
https://www.instagram.com/p/B5SzJ6Ulyke/?igshid=aaro5ims2py9


“ Embora a organização Coalición Feminista 
Cubana seja bastante jovem, e tenha tido que 
enfrentar enormes dificuldades provocadas 
pela pandemia no mundo todo — que afetaram 
sobretudo as mulheres — gostaríamos de 
destacar as nossas lutas e as conquistas até 
aqui. Podemos dizer que conseguimos reunir 
um grupo considerável de mulheres de toda 
a ilha: de diferentes gerações, orientações 
sexuais, identidades de gênero, posições 
políticas, raças e realidades organizacionais. 
Um grupo de mulheres que desejam ser 
e viver como ‘mulheres orgulhosamente 
transgressivas’. Mas a nossa maior conquista 
este ano — ano da nossa fundação — é o nosso 
trabalho eficaz na realização de campanhas de 
promoção e defesa para dar voz às mulheres 
rurais. Nesse sentido, graças ao nosso 
trabalho de conscientização e prevenção da 
violência contra as mulheres fizemos alianças 
estratégicas com organizações e projetos 
feministas em diferentes regiões da ilha.”

Coalición 
feminista cubana

CUBA 2019

A Coalición Feminista Cubana foi 
fundada em 2019. O seu plano ABC 
é: A) Realizar alianças estratégicas 

para a democracia e para a promoção 
de uma cultura de não-violência, 

articulando e promovendo a 
SORORIDADE e o diálogo entre as 

mulheres. B) Apoiar as mulheres que 
enfrentam discriminação e foram 

vítimas de violência; denunciar 
e tornar visível a violência de 

gênero e o feminicídio em Cuba, 
além de acompanhar as vítimas 
e suas famílias — especialmente 
mulheres rurais — e potenciar o 

desenvolvimento de habilidades que 
lhes permitam viver e trabalhar com 

dignidade e satisfação, para que 
alcancem o seu desenvolvimento 

pessoal pleno. C. Promover e 
assessorar a criação e gestão de 
projetos comunitários eficazes e 
prósperos, e também de novos 

negócios, dirigidos por mulheres.

FACEBOOK Coalición Feminista Cubana

Localização Fundação



“ Em 2018 começamos o processo legal para 
nos tornarmos uma organização, porém, 
não conseguimos o reconhecimento do 
Estado Dominicano. Essa experiência 
nos mostrou a importância de contarmos 
com apoio cívico, de organizações 
governamentais e servidores públicos, 
e atualmente  essas pessoas estão nos 
ajudando com esse processo. Também 
nos levou a realizar campanhas e ações 
de defesa nacionais e internacionais para 
pressionar o governo dominicano a tomar 
medidas — implementação de políticas 
públicas inclusivas — para proteger  as 
comunidades marginalizadas.  Prevemos 
que a confirmação do nosso registro legal 
como organização saia até o final de 2020. 
O segredo das nossas conquistas são: 
perseverança, disciplina, amor, paixão, 
força, energia, apoiarmos as pessoas e 
organizações com as quais colaboramos e 
nos concentrarmos na nossa missão e visão 
para assim atingirmos os nossos objetivos.”

Comunidad de Lesbianas 
Inclusivas Dominicanas

REPÚBLICA  
DOMINICANA

2017

A COLESDOM nasceu em 29 de 
maio de 2017. Sua visão é ser a 
organização líder na defesa dos 

direitos humanos da comunidade 
lésbica, bissexual, transgênero, 

intersex e queer (LBTIQ), mantendo 
uma abordagem representativa 

de ativistas e mediante a criação 
de alianças estratégicas entre 

governos e sociedade civil. Sua 
missão é promover a inclusão social 
da comunidade lésbica, bissexual, 
trans, intersex e queer (LBTIQ), e 

trabalhar para que se tornem menos 
vulneráveis à pobreza oferecendo 

apoio biopsicossocial, treinamento, 
orientação e coordenação de 
serviços a fim de promover o 

empoderamento desses grupos e 
também de políticas públicas que 
reduzam a discriminação, além de 

leis com enfoque de  
direitos humanos.

WEBSITE https://www.colesdom.org/ 
FACEBOOK https://web.facebook.com/Colesdomrd/?_rdc=1&_rdr 

INSTAGRAM https://www.instagram.com/colesdomrd/?utm_source=ig_profile_share&igshid=f5gphi50hbzf

Localização Fundação

https://www.colesdom.org/
https://web.facebook.com/Colesdomrd/?_rdc=1&_rdr  
https://www.instagram.com/colesdomrd/?utm_source=ig_profile_share&igshid=f5gphi50hbzf


“ Oferecemos um espaço para a realização 
de oficinas, materiais, abrigo temporário 
e transporte para fomentar a participação 
social e a liderança de pessoas trans, queer, 
não binárias, intersex, negras, afrodescentes, 
desempregadas, pobres, profissionais do 
sexo e mulheres ativistas. Trabalhamos 
pelos interesses de comunidades excluídas 
redistribuindo recursos, facilitando a geração 
de renda dessas populações e fornecendo 
abrigo e alimentos em situações emergenciais. 
Utilizamos a arte para realizar intervenções 
públicas e de movimentos sociais, e ocupamos 
espaços artísticos para garantir o bem-estar 
físico e emocional da comunidade LGBT+. 
Finalmente, oferecemos ferramentas e 
compartilhamos conhecimento para encorajar 
a mobilização das comunidades. Trabalhamos 
com um modelo organizacional horizontal e 
realizamos reuniões para facilitar a liderança, 
a participação e o consenso entre as pessoas 
que participam das nossas iniciativas. Nessas 
reuniões priorizamos a voz das pessoas trans, 
negras e não binárias.”

EDITORIAL 
 CASA CUNA

PORTO
RICO

2018

A Casa Cuna é um projeto com foco 
na transformação, libertação e cura 
coletiva, que utiliza a arte como sua 

principal ferramenta de trabalho. 
Trabalhamos para descentralizar 
e difundir a arte e a literatura, e 

para fomentar a força comunitária 
através da autogestão, do apoio 
mútuo, trabalho colaborativo e 

organização comunitária baseada 
na liderança. Nosso projeto está 
principalmente voltado para as 
comunidades marginalizadas, 

negras, pobres, estudantes, jovens 
e, mais especificamente, para as 

comunidades trans, não binárias e 
LGBTQIA+. A ECC foi fundada em 

setembro de 2018 por Ketsia Ramos, 
artista transdisciplinar não binária. 

No início das nossas atividades 
chegamos a oferecer espaços 

para artistas independentes de 
comunidades marginalizadas visando 

seu fortalecimento financeiro, e 
também trabalhamos na divulgação 

de conteúdos literários para erradicar 
preconceitos de gênero e normas 
patriarcais, como foi o caso com 
a Revista Molotov. Desde então 
o projeto continuou a crescer e 
a se transformar para atender 

às necessidades imediatas das 
comunidades atendidas.

WEBSITE www.editorialcasacuna.com 
INSTAGRAM https://www.instagram.com/cceditorial/ 

FACEBOOK https://www.facebook.com/cceditorial/ 

Localização Fundação

http://www.editorialcasacuna.com  
https://www.instagram.com/cceditorial/  
https://www.facebook.com/cceditorial/


“ A missão do nosso grupo é conscientizar  
e educar as mulheres jovens em Santa Lúcia 
sobre os tópicos de liderança, empoderamento, 
agressão e assédio sexual, saúde sexual 
reprodutiva, saúde mental e direitos das 
mulheres, independentemente de sua idade, 
sexo, raça, religião, sexo orientação, histórico 
socioeconômico, bem como, promover 
a construção da comunidade e serviço 
comunitário em Santa Lúcia. Nossas atividades 
recentes incluem uma campanha de doações 
em uma casa em Castries, um seminário de 
higiene menstrual na comunidade para meninas 
pobres entre as idades de 12 e 19 anos, onde 
elas receberam um kit de higiene menstrual 
com as ferramentas necessárias para ajudá-las 
com seus ciclo menstrual, uma cesta de comida 
doada para mães solteiras em comunidades 
socioeconômicas deprimidas, uma venda 
de bolos para arrecadação de fundos para 
aumentar a conscientização sobre o mês da 
história das mulheres e uma campanha de  
mídia social para enfatizar mulheres notáveis 
que tiveram um impacto significativo em  
nossa sociedade.”

SANTA LÚCIA

INSTAGRAM https://www.instagram.com/empoweringourwomenslu

2018 

GIRLS HELPING GIRLS
EMPOWERING OUR WOMEN SLU

O grupo Empowering Our 
Women SLU estabeleceu-se em 

2018. Sua missão é aumentar 
a conscientização e empoderar 

grupos excluídos, vítimas de 
violência de gênero, em Santa 

Lúcia, bem como educar o maior 
número possível de mulheres 

jovens vulneráveis sobre a 
importância de alcançar seus 

direitos de saúde sexual  
e reprodutiva.

Localização Fundação

https://www.instagram.com/empoweringourwomenslu/ 


“ Como um grupo de mulheres jovens que 
luta pela causa ambiental há algum tempo, 
estamos felizes por termos podido colaborar 
com o GirlsCARE criando um espaço feito por 
e para mulheres jovens. No dia internacional 
da mulher procuramos destacar as mulheres 
que são a força motriz da mudança em todo o 
mundo. Recentemente também colaboramos 
com outros grupos de jovens nesse espaço, 
debruçando-nos sobre a crise climática e  
o seu papel nas discussões que chegaram até  
as eleições de 2020 na Jamaica. Estamos 
muito contentes com as duas atividades e 
esperamos fazer coisas ainda mais incríveis!”

GIRLSCARE

JAMAICA 2020

Sua missão é empoderar mulheres 
e meninas para que atuem como 
ativistas ambientais e em defesa 

de medidas climáticas que 
garantam a proteção dos seus 
direitos econômicos, sociais e 

ambientais em esforços nacionais 
de adaptação e mitigação. Seus 

objetivos específicos nesse sentido 
são: promover o engajamento de 

mulheres e meninas na luta contra 
a mudança climática, mediante a 

sua conscientização e capacitação 
técnica; defender abordagens de 
justiça climática e perspectiva de 

gênero com relação ao engajamento 
da juventude no desenvolvimento 

de ações de adaptação e resiliência 
em todo o país; promover os 

direitos econômicos, sociais e 
ambientais de mulheres e meninas 

e a adoção de uma abordagem 
integral de justiça climática e 

de gênero no engajamento dos 
jovens e no planejamento para o 

desenvolvimento.

Localização Fundação



“ Nosso grupo ofereceu uma cesta básica de 
alimentos para vinte famílias, mensalmente. 
Além disso, as jovens dessas famílias 
aprenderam várias habilidades, como 
semear, preparar alimentos, consertar 
eletrodomésticos, etc. e fizeram uma oficina 
de empoderamento mensal. Anualmente 
novas jovens participam deste programa.”

SÃO VICENTE E  
GRANADINAS

WEBSITE https://redrootsvg.wordpress.com/
FACEBOOK https://www.facebook.com/RedRoot_SVG-116861476386482/

WEBSITE http://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/217612/5753958/114-40ee

2018

O RedRootSVG foi fundado 
em 28 de junho de 2018 com o 
objetivo de apoiar e empoderar 

crianças, adolescentes e mulheres 
vítimas de violência ou abuso. 
Sua missão está baseada em 

valores de cura, educação, 
promoção da igualdade, justiça, 

parcerias, e confiança entre 
crianças e meninas. Seu objetivo 

é empoderar meninas e fazer a 
diferença em suas vidas, para que 
elas possam fazer a diferença na 

vida de outras pessoas.

REDROOTSVG

Localização Fundação

https://redrootsvg.wordpress.com/ 
https://www.facebook.com/RedRoot_SVG-116861476386482/ 
http://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/217612/5753958/114-40ee 


AMÉRICA LATINA



DESCRIÇÃO DA IMAGEM

MULHERES DE MÃOS DADAS ESTÃO DE PÉ EM UMA ESTEIRA 
DE PALHA OLHANDO PARA A C MERA. ALGUMAS USAM 
ADEREÇOS E PINTURAS INDÍGENAS. GRANDES RAÍZES 
VERDE-ESCURO AS SUSTENTAM. NO FUNDO HÁ MUITAS 
PLANTAS MARINHAS VERDES E REFLEXOS DE LUZ, COMO SE 
ESTIVESSEM DEBAIXO D’ÁGUA. ATRÁS DELAS, NO CENTRO,  
HÁ UM ESPELHO COM UMA LUA NOVA. 



LOVE 
NOTES

BRAZIL
Coletivo de 
mulheres 
indígeas e negras 
quilombolas
Nós do coletivo de mulheres indígenas e quilombolas 
do estado de Goiás/Brasil, agradecemos a todxs que 
votaram no nosso coletivo, que acreditaram e confiaram 
no nosso trabalho. Dejesamos a todas vocês muita saúde 
para passar por esse momento, muita força para seguir 
na luta e muita proteção para vencer as baralhas. Forte 
abraços das mulheres da terra.

BRAZIL

ARGENTINA

BOLIVIA

CHILE

COLETIVO AROEIRA

Mujeres
activando

Asociación 
Con Alas 
Propias

Colectiva de Arte  
Feminista AntIcarcelaria 
Pajarx Entre Púas

Obrigada a todos os grupos que confiaram no potencial 
do nosso coletivo. Nos inspiramos ao ler sobre cada 
grupo e estamos muito contentes em fazer parte dessa 
rede. Com apoio do FRIDA, poderemos expandir nosso 
planejamento e fazer nossa mensagem chegar em novos 
lugares. Que essa rede só aumente! 

Desde mujeres activando queremos agradecer 
profundamente a todas las Organizaciones que han 
puesto su voto en nuestro proyecto. Gracias por 
brindarnos la oportunidad de seguir creciendo y 
aprendiendo. Apostando al trabajo de la juventud que 
viene tomando fuerza desde hace tiempo. Queremos 
una vida libre de violencias, esta es una oportunidad 
que nos va a permitir seguir construyendo herramientas 
de prevención y erradican de las violencias contra las 
mujeres, niñas y niños. Gracias!

NO EXISTE MAS QUE AGRADECIMIENTO HACIA 
CON USTEDES, GRACIAS A SU APOYO PODREMOS 
CONTINUAR CON NUESTRAS LUCHAS Y SUEÑOS. 
SIEMPRE DISPUESTAS APOYAR OTRAS CAUSAS 
Y ABIERTAS A CUALQUIER APOYO A LA NUESTRA, 
MILES DE GRACIAS, ABRAZOS Y FUERZA PARA 
CONTINUAR POR UN MUNDO MAS IGUALITARIO Y 
JUSTO CON LAS MUJERES

Sentimos un tremendo orgullo de ser parte de esta 
comunidad gracias al reconocimiento y afecto de 
compañeras y compañeres activistas. Juntas más 
fuertes y libres!! Gracias amoras < 3



LOVE 
NOTES

GUATEMALAADEJUM Izabal
Desde el Caribe Guatemalteco, las miembras de 
ADEJUM Izabal, queremos agradecer de todo corazón 
a todxs las personas que han creído en nuestro trabajo 
y en nosotras. Gracias a la comunidad feminista por 
abrirnos las puertas y aportar al seguimiento de nuestras 
acciones a favor de las juventudes, mujeres rurales 
comunitarias y por la defensa de nuestra madre tierra. 
Gracias FRIDA.

MEXICO

COLOMBIA

ECUADOR

MEXICO

JAURIA TRANS

Movimiento de 
mujeres negras 
barriales y 
periféricas

Revista Digital 
Feminista 
“La Periódica”

Mujeres Indígenas 
en Acción

We at Jauría Trans are so very thankful for giving us 
the opportunity to keep continue doing our work and 
impacting trans lives. The work we do, it is so important 
for our communities and for us as well as we need to 
continue on creating safe spaces for our trans children 
and our trans youth, as well as trans sex workers, trans 
people living with HIV and trans elders. We are more 
than excited to be working with FRIDA and the rest of 
you. Sincerely and with gratitude: Alexandra Rodriguez 
Program Coordinator 

Abrazamos con amor, fuerza, valentía y resistencia a 
cada una de les compañerxs que votaron por nosotrxs y 
creyeron en nuestros caminos de resistencia . Estamos 
convencidas que desde el compromiso y amor seguimos 
quebrando cadenas históricas de exclusión.

Agradecemos a cada una de las compañeras y 
organizaciones feministas que creen que hacer 
#PeriodismoFeminista es necesario. Gracias por la 
confianza ❤ ❤

Nuestros agradecimientos a las hermanas y compañeras 
feministas que apoyaron nuestras ideas; sinceramente 
esta propuesta nace desde los corazones de nuestras 
compañeras, como un camino de liberación, de paz 
interior y de apoyo a otras compañeras de otras 
comunidades que más lo necesitan. Gracias por ello 
esperemos un día juntarnos para fortalecernos y 
fortalecer nuestra organización feminista cada día mas, 
y también pido que nos apoyen con ideas y con motivos, 
porque ha sido y es un reto impulsar y promover el 
feminismo en población indígena.



LOVE 
NOTES

URUGUAY

Mizangas, 
Movimiento de 
Mujeres AfroDE-
scendientes
Queridas compañeras de luchas, Estamos muy felices de 
poder, juntas, conformar ese espacio. Desde Mizangas 
estamos a la disposición para contribuir en lo que sea 
necesario para transformar nuestra sociedad en un lugar más 
seguro y menos desigual para todas las mujeres. Tenemos 
a convicción de que juntas somos más fuertes y poderosas. 
Agradecemos a todas que votaron en nuestro proyecto, con 
su voto nos dieron la oportunidad que muchas veces nos hace 
falta tener a las mujeres afro. Creemos en la construcción 
colectiva, así que más que de Mizangas, ese proyecto es para 
y por todas. Abrazos, Mizangas 

VENEZUELA

PARAGUAY

NICARAGUA

Faldas-r

Comite de 
mujeres Kuña Aty

Las Amapolas-
Nicaragua

¡Queremos agradecer el apoyo de todas las 
organizaciones que participaron en el proceso de 
votación! Cada voto para nosotras, viene a reforzar la 
idea de que no estamos solas aportando al horizonte 
que nos hermana: despatriarcalizar la sociedad, las 
relaciones y los cuerpos. Reforzar la autonomía de los 
procesos de la salud sexual y reproductiva es un camino 
que recorremos junto a millones de feministas en el 
mundo. Este apoyo nos hace sentir acompañadas y 
nos da herramientas para acompañar a otras mujeres. 
¡Muchísimas gracias! ¡Juntas somos infinitas!

Nuestros mas sinceros agradecimientos a las 
organizaciones de mujeres, compañeras y hermanas, 
que nos han apoyado y siguen apoyando en este 
proceso de construcción, para nosotras es muy 
importante sentirnos acompañadas en este camino y 
saber que podemos contar unas con otras. Nuestros 
mas sinceros afectos y solidaridad a la lucha por un 
mundo diferentes, donde la mujeres seamos parte 
plena de todos los cambios.

Queremos agradecer a todas las mujeres que se 
tomaron el tiempo de leer la propuesta, y votarnos, 
estamos muy alegre de que sea posible echar 
a andar las acciones y crear una comunidad de 
educación menstrual en nuestro país, también de 
poder seguir promoviendo espacios para niñas y 
adolescentes a través del arte. Las Amapolas



 
 

“ O desgaste com algumas ONGs locais — 
que se aproveitam da nossa geração e das 
nossas identidades, para se beneficiar das 
nossas lutas e sonhos — nos motivou a 
nos organizarmos e a fundarmos a nossa 
associação. Somos a antítese dessas 
organizações que somente miram o exterior 
e se envergonham do nosso legado cultural. 
Dentre as nossas ações, realizamos estudos de 
campo em prisões com o objetivo de denunciar 
as violações de direitos humanos contra as 
pessoas LGBTQ e soropositivas. Atualmente 
estamos trabalhando ativamente em defesa 
das nossas irmãs trans, cujos direitos políticos 
têm sido desrespeitados de modo imoral. 
A Bolívia vive em uma segregação social 
flagrante, na qual prevalecem estereótipos 
patriarcais. Somos mulheres jovens trans  
que desejam um mundo que nos permita 
sonhar sem medo, represálias, dogmas ou 
conceitos alienantes.”

 Asociación con 
alas propias 

BOLÍVIA 2019

A Asociación con Alas Propias 
(ASCAP) nasceu em 12 de 
fevereiro de 2016, graças 
a um grupo de feministas 

antissistema e antimachismo, 
e também em nome de todas 
as expressões femininas que 

a sociedade não vê como 
normais. Trabalham na linha 

de frente da resistência contra 
o sistema legal opressor que 

visa moldá-las e doutriná-
las. Resistem em uma época 
em que são constantemente 

deslegitimadas e os seus 
direitos são desrespeitados — 
de gritar, viver, sonhar, sentir 
e mostrar a raiva acumulada 

por causa da opressão contra 
as mulheres. Ao longo das 
suas vidas, são ensinadas 

sobre como devem ser, como 
se comportar “corretamente”, 
e recebem indicações sobre 

aquilo que é esperado do seu 
desejo, libido e amor. Elas são 

as filhas de um planeta que 
é claramente mulher, fêmea, 

mãe, filha, avó, e o sangue da 
feminilidade corre em cada ser 

humano. E é esta a filosofia  
de vida que as guia em  

suas batalhas.

Localização Fundação



“ Algumas das integrantes do projeto 
pertencem ao Jënpoj Women’s 
Radio Collective (coletivo da rádio 
de mulheres) e portanto trabalham 
há muito tempo na comunidade, 
abrindo caminho para as mulheres de 
Tlahuitoltepec. Outras são integrantes 
que trabalham com escrita, leitura e 
edição, e que organizaram a oficina  
que deu origem ao grupo.  
A experiência dessas integrantes em 
gestão de projetos culturais ampliou 
o nosso aprendizado e graças a isso 
pudemos dar forma a esta oficina. 
Reconhecemos o valor da nossa história 
e a compartilhamos. O caminho que 
cada uma das integrantes percorreu foi 
fundamental para chegarmos até aqui,  
e cada um desses percursos nos ajuda  
a imaginar e a criar outros mundos.”

LEERNOS JUNTAS

MÉXICO

WEBSITE https://leernosjuntas.wordpress.com

2019

Esta história começa em 
setembro de 2019 com uma 
pequena oficina de escrita. 

A partir daí, decidem formar 
o grupo para realizar outras 

atividades relacionadas 
com processos artísticos e 

criativos, convidam também 
outras colegas e formam uma 

pequena rede de mulheres 
envolvidas na criação artística. 

Sua missão é simplesmente 
contar suas próprias histórias. 

Acreditam que, como diz 
Chimamanda Ngozi, as histórias 

importam, e elas sabem que 
uma história dominante foi 

contada por outras pessoas 
sobre elas. Nesse sentido, 
acreditam que é hora de se 

reunirem para reescrever suas 
histórias. O grupo acredita 
que o compartilhamento de 

conhecimentos, ferramentas 
e experiências entre as 

integrantes, com os seus 
círculos de amizades, pessoas 

conhecidas e familiares será 
enriquecedor, e fará com que 
elas encontrem seus próprios 

modos de criar.
Localização Fundação

https://leernosjuntas.wordpress.com


“ Projetos como ‘Siluetas a la Calle’ (silhuetas 
saem à rua) e ‘Feministas Bailando’ (feministas 
dançando) têm sido lindos processos e 
representam grandes conquistas. Esses 
projetos nos permitiram criar um vínculo entre 
as presidiárias e uma ponte de comunicação 
sensível e amorosa entre elas e o mundo 
exterior. Ambas as ações foram desenvolvidas 
no presídio e posteriormente exibidas em 
espaços públicos e teatros. O material mostrava 
silhuetas, movimentos de dança e peças de 
memórias (vídeo que acompanhava o elenco). 
O público podia então participar deixando 
recados, que eram posteriormente recebidos 
no presídio por elas com grande emoção. Essa 
ação gerou tanto impacto que resolvemos criar 
um programa piloto para conectar as prisões 
e os centros culturais, começando por duas 
instituições de Valparaíso: o Parque Cultural 
e o Presídio Feminino. O principal objetivo da 
coletiva é construir comunidades de pessoas 
criativas e sororas.”

COLECTIVA DE ARTE 
FEMINISTA ANTICARCELARIA 
PAJARO ENTRE PUAS

CHILE

INSTAGRAM https://www.instagram.com/pajarxentrepuas/?hl=es-la
FACEBOOK pajarxentrepuas 

WEBSITE www.pajarxentrepuas.cl

2016 

São um grupo interdisciplinar 
feminista e antiprisional, cujo trabalho 
está baseado na pedagogia, no corpo, 

na arte e na memória. Seu objetivo 
principal é construir uma comunidade 

de mulheres, famílias, presidiárias, 
ex-presidiárias e artistas feministas 
— baseada na sororidade — visando 

a formação de redes de apoio e 
processos de criação e subversão 

que abram espaço a imaginários de 
um mundo sem prisões. Visam criar 
conteúdos e cartografias críticas por 

meio da pesquisa/ação para visibilizar 
as desigualdades. Visibilizam as 

condições de desigualdade através 
da criação de peças de teatro e 

imagens que lhes permitem visualizar 
um outro mundo possível. Sua 

metodologia Somática/Dialógica 
se baseia na conexão individual e 

coletiva, articulando a arte-corpo nos 
contextos socioculturais, e processos 

identitários para mobilizar uma 
memória coletiva que tenha impacto 
nas ruas e nas prisões, denunciando 
injustiças. A coletiva acredita que é 

possível pensar a justiça a partir das 
artes e do feminismo. Seu lema é 

‘Transformando Dor em Movimento 
e Movimento em Liberdade’. 

Desenvolveram uma metodologia 
artística que promove ambas as 

conexões, a individual e a coletiva.

Localização Fundação

https://www.instagram.com/pajarxentrepuas/?hl=es-la / 
http://www.facebook.com/pajarxentrepuas
http://www.pajarxentrepuas.cl


“ As histórias que amamos sempre envolvem 
as pessoas da região complementando sua 
alimentação com o que foi plantado nas 
ações do Aroeira e dos diversos usos das 
plantas que vamos aprendendo. Uma história 
em especial que nos marca é de uma pessoa 
que estava viajando o Brasil, conheceu 
o Aroeira e formou vínculos muito fortes 
conosco. Além das trocas na nossa horta 
comunitária, ela participou de cursos de 
redução de danos, conseguiu um emprego, 
saiu das ruas e teve acesso à atendimento 
psicoterápico. Agora está na sua cidade 
natal, onde retomou o contato com a 
família. Sempre nos manda mensagens nos 
atualizando e atualmente iniciou uma horta 
comunitária na sua cidade.”

COLETIVO AROEIRA

BRAZIL

INSTAGRAM https://www.instagram.com/coletivo.aroeira/

2018

O coletivo foi fundado em 2018 
por mulheres jovens com o 

objetivo de associar os saberes 
da Agroeoclogia à praticas da 

Redução de Danos (RD) e assim 
promover práticas de autonomia 
e cuidado para a população de 

rua e pessoas que usam drogas 
no centro de Brasília. Vemos 
a RD como ética de cuidado 

numa perspectiva individual e 
coletiva, que busca promover 
o cuidado independente das 

escolhas individuais. Plantamos 
na cidade como forma ocupar 

os territórios urbanos, promover 
o cuidado com a terra e 

com as pessoas e acessar e 
compartilhar saberes acerca de 
usos medicinais e alimentícios 

das plantas. Os vínculos e 
saberes que surgiram ao longo 

da história do coletivo são 
muitos, o que torna a tarefa  

de escolher uma história pra 
contar complexa!

Localização Fundação

https://www.instagram.com/coletivo.aroeira/


“ Infelizmente não temos história de sucesso 
para compartilhar. Vivemos em guerra há 
mais 500 anos. No momento nos povos 
originários e povos tradicionais estamo 
passando por uma dizimação não só 
pela pandemia, mas também pelo atual 
governo. Seguimos em guerra e a mágica 
que nos une e nos fortalace é a nossa 
ancestralidade, a nossa espiritualidade  
que nos guia e nos proteje.”

COLETIVO DE MULHERES INDIGENAS
E NEGRAS QUILOMBOLAS

BRAZIL

INSTAGRAM https://instagram.com/mulheresindigenasequilombolas?igshid=zzzjvudwje01

2019 

Nossos laços se estreitaram em  
em abril de 2019 com o desejo 
de participar do Acampamento 

Terra Livre (ATL) em Brasília, 
o maior encontro dos povos 

originários do Brasil. Para isso 
foi necessário nos organizar 

enquanto coletivo, fazer 
reuniões, encontrar com mais 
frequência para conseguir um  
ônibus. Com o entendimento 
de que o ATL é um encontro 

de formação e fortalecimento 
para nós mulheres indígenas 

e negras quilombolas, nos 
aproximamos para buscar vias 
de participar desse movimento 

de luta pela Terra.

Localização Fundação

https://instagram.com/mulheresindigenasequilombolas?igshid=zzzjvudwje01


“ Cindy (nome fictício) é uma menina de 15 
anos que mora em uma das comunidades 
de um município (não vamos citar o nome 
da comunidade pela sua segurança), 
cuja maioria de habitantes trabalha na 
agricultura, e onde a maioria das meninas 
acaba se juntando aos 12, 13, 14, 15 anos. 
Uma comunidade rural onde há abuso e 
estupro, mas todos fingem que não sabem 
de nada e ninguém fala nada. Um lugar onde 
as mulheres estão destinadas somente 
a servir os seus maridos. Assim como a 
sua mãe, Cindy trabalha como empregada 
doméstica, mas o seu objetivo na vida é se 
tornar uma profissional. Ela não tem pai. 
E foi estuprada pelo padrasto. Cansada 
desse sofrimento, ela entrou em contato 
conosco em busca de ajuda para fazer uma 
denúncia, e o agressor foi preso.”

Comité de Mujeres
 Jovenes Rurales

EL SALVADOR 2016 

Sua missão é se consolidar-se 
como um grupo de mulheres 
que promove transformações 

sociais, um grupo empoderado 
com relação à gestão 

sustentável do meio ambiente 
e com uma perspectiva de 

justiça ambiental e climática 
que permita uma maior 

e mais eficaz articulação 
e participação ativa das 

mulheres no acesso, 
uso sustentável e defesa 
dos recursos naturais e 

ecossistemas do território. 
Sua visão é se tornarem uma 

associação de mulheres 
legalmente, lideranças 

femininas e referências na 
promoção do desenvolvimento 

sustentável e na melhoria 
da qualidade de vida das 
mulheres rurais, por meio 
da construção coletiva do 

conhecimento para garantir a 
igualdade de oportunidades.

Localização Fundação



“ A maioria das pessoas na nossa 
comunidade passou a ser capaz de 
entender o seu valor e está superando 
o medo de se expressar. Nesse sentido, 
também queremos destacar que 
duas mulheres jovens com depressão 
e pensamentos suicidas puderam 
encontrar forças para seguir em frente, 
mesmo diante das adversidades. Elas se 
fortaleceram e passaram a demonstrar 
terem controle sobre os seus corpos, 
a se sentir importantes, libertaram-se 
de paradigmas e transmitem um desejo 
forte de trabalhar coletivamente em prol 
de outras pessoas.”

ADEJUM IZABAL IZABAL

GUATEMALA

FACEBOOK https://www.facebook.com/Adejumizabal1/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARDLPOBz_
 wyBH90HrCvCImRmQMtwoD46bO1Tf3RQD2pJgFm3Gmy3QRyZ7rTzKM7iaqwjxam7wi5JqId6

2019 

Sua visão é contribuir para  
a redução das desigualdades 

sociais. E que a juventude 
e as mulheres se tornem 

protagonistas de sua própria 
transformação, através de 
uma participação cívica e 

consciente da realidade social, 
com o objetivo de construir 

uma mentalidade coletiva que 
busque um desenvolvimento 
autossustentável. Sua missão 

é promover alternativas de 
desenvolvimento e participação 

cívica para jovens e mulheres 
em condições de desigualdade 

em Izabal, na Guatemala, por 
meio de projetos que forneçam 
apoio psico-social e ambiental 

baseados em esforços 
conjuntos e modelos  
de organização local 

culturalmente relevantes.

Localização Fundação

https://www.facebook.com/Adejumizabal1/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARDLPOBz_           wyBH90HrCvCImRmQMtwoD46bO1Tf3RQD2pJgFm3Gmy3QRyZ7rTzKM7iaqwjxam7wi5JqId6 
https://www.facebook.com/Adejumizabal1/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARDLPOBz_           wyBH90HrCvCImRmQMtwoD46bO1Tf3RQD2pJgFm3Gmy3QRyZ7rTzKM7iaqwjxam7wi5JqId6 


“ Fortalecemos o nosso próprio espaço 
como mulheres na comunidade, somos 
reconhecidas como um comitê e temos nos 
engajado em projetos produtivos, como o 
fortalecimento das pessoas que integram 
o comitê e suas famílias, em um contexto 
rural. Continuamos a crescer, e termos 
começado a percorrer o nosso caminho é 
nossa maior conquista.”

COMITE DE MUJERES 
KUNA ATY

PARAGUAI 2015 

O comitê foi fundado em 
fevereiro de 2015, antes 

disso trabalhavam como um 
grupo de mulheres, com foco 
em diferentes tipos de ação 
comunitária. Sua missão é 
melhorar as condições de 
vida de das pessoas que 
integram o comitê e suas 

famílias, em todas as áreas — 
saúde, educação, economia, 

meio ambiente, política e 
cultura — por meio de uma 
participação protagonista 
e ativa, da autogestão, da 

mobilização cidadã, da 
promoção de atividades 

típicas da agricultura 
camponesa, da cooperação e 

da solidariedade.

Localização Fundação



“ Desde a nossa fundação e ao longo dos anos, 
a situação dos direitos sexuais e reprodutivos 
na Venezuela vem piorando progressivamente. 
Em particular, notamos a profunda falta de 
educação sexual integral e acesso a métodos 
anticoncepcionais. Por este motivo, em 2016 
decidimos criar uma estratégia de comunicação 
e defesa para transformar essa situação, e 
assim nasceu a Rota da Sexualidade Segura 
e Prazerosa. Mediante o uso de ferramentas 
de educação popular sobre sexualidade, a 
Rota tornou-se a nossa principal estratégia de 
sensibilização, servindo como plataforma para  
a distribuição de métodos anticoncepcionais 
para mulheres em situação de risco, bem 
como nos permitindo falar abertamente 
sobre o aborto — em contextos altamente 
estigmatizados — com mulheres que de 
outra forma não teriam podido participar 
dessas conversas. Hoje já realizamos pelo 
menos 20 Rotas e distribuímos mais de 1.500 
anticoncepcionais em vários territórios  
do país.”

FALDAS-R

VENEZUELA
WEBSITE www.faldas.red 

FACEBOOK FALDAS-R 
INSTAGRAM @faldasr 

TWITTER @FaldasR_Ve

2011 

Faldas-R é uma organização 
de mulheres jovens (em um 
sentido amplo e inclusivo), 

fundada em 2011. Sua missão 
é promover ações de defesa e 
influência política, pesquisas 

sobre direitos sexuais e 
reprodutivos de mulheres, 
crianças, adolescentes e 

mulheres grávidas na Venezuela, 
com especial ênfase no aborto 
seguro; educação abrangente 

e inclusiva; e métodos 
anticoncepcionais modernos. 
Elas se identificam como uma 
organização feminista guiada 

por princípios de horizontalidade 
política, sororidade, inclusão 
e autonomia. Sua visão, e o 

objetivo histórico que as reune, 
é garantir o exercício autônomo 

da sexualidade e o acesso à 
saúde para mulheres, crianças 
e adolescentes na Venezuela, 
pautados nos horizontes da 

justiça reprodutiva e da prática 
política feminista baseada no 

acompanhamento e na escuta.Localização Fundação

http://www.faldas.red
http://www.facebook.com/FALDAS-R
http://www.instagram.com/faldasr
http://www.twitter.com/FaldasR_Ve


“ Nossos objetivos são conscientizar as 
mulheres sobre seus direitos, contribuir para 
visibilizar a violência de gênero e fornecer 
informações e ferramentas úteis às mulheres 
para a construção de sua autonomia. Também 
trabalhamos para o fortalecimento da saúde 
comunitária. Sensibilizamos as mulheres 
que participam das oficinas sobre temas 
relacionados a elas. Uma das experiências  
mais significativas foi a nossa convivência 
contínua com uma mulher da vizinhança.  
Desde o ano passado a estivemos 
acompanhando para que ela pudesse sair  
de uma situação de vulnerabilidade e violência. 
Outra conquista foi termos podido dar apoio 
a uma jovem que havia sido sequestrada pelo 
ex-companheiro no início do ano. Através de 
diferentes redes conseguimos encontrá-la, 
resgatá-la e passar a acompanhá-la. Hoje ela 
está trabalhando e estudando.”

ARGENTINA

FACEBOOK https://www.facebook.com/MujeresActivadas 
INSTAGRAM https://www.instagram.com/mujeres_activando/?hl=es-la

2015 

O Mujeres Activando foi 
fundado em 2015 para servir 

como um espaço de apoio 
e ativação para mulheres de 

diferentes bairros periféricos, 
que lutam contra a violência de 

gênero, utilizando diferentes 
ferramentas culturais para 

prevenir e erradicar a violência. 
As integrantes do grupo 

compõem a banda de rap 
feminista e ativista pelos 

direitos das mulheres, Flores 
del Desierto, cujas letras estão 
recheadas de críticas sociais, 
e através da qual expressam 

histórias de vida, tornam 
visíveis e denunciam  

as realidades sociais pelas 
quais as mulheres passam  

e convidam todas as pessoas  
a construir outras  

realidades possíveis.

MUJERES ACTIVANDO

Localização Fundação

https://www.facebook.com/MujeresActivadas
https://www.instagram.com/mujeres_activando/?hl=es-la


“ Começamos a nos reconhecer como 
feministas e isso passou a influenciar 
as nossas atividades de jornalismo e 
comunicação. Acreditamos que foi 
justamente esse ponto de vista o que nos fez 
ver a palavra como uma forma de reparação. 
Nosso objetivo é que La Periodica possa 
amplificar as vozes de grupos sociais que 
vem sendo historicamente apagados. 
Nosso trabalho é centrado na vida de 
mulheres e pessoas LGBTI. Nestes três 
anos de trabalho, produzimos uma série 
de histórias relacionadas à memória 
histórica do movimento LGBTI no país. Já 
contamos histórias sobre violência sexual 
e maternidade forçada, cobrimos ações e 
pedidos de justiça feitos por organizações 
feministas e também mobilizações 
nacionais como a Greve Nacional de outubro 
de 2019, sempre mantendo uma visão 
e linha editorial feministas. Além disso, 
produzimos reportagens e histórias sobre  
as demandas de mulheres defensoras do 
meio ambiente na Amazônia equatoriana.”

EQUDAOR

WEBSITE www.laperiodica.net

2016

La Periodica é a primeira mídia 
jornalística digital feminista do 
Equador. O projeto nasceu em 
2016 e está disponível online 

desde abril de 2017. Este projeto 
tem como foco denunciar e 
tornar visível a violação dos 

direitos das mulheres, meninas 
e pessoas LGBTI, narrando a 

realidade de uma forma crítica e 
com uma abordagem feminista.

REVISTA DIGITAL 
      FEMINISTA

Localização Fundação

http://www.laperiodica.net


“ Pouco antes da pandemia de COVID-19 
pudemos realizar nosso evento anual 
‘Multiverso Trans’, um evento de dois 
dias com o tema ‘Outras famílias são 
possíveis’. Mais de duzentas pessoas  
compareceram e puderam aprender sobre 
famílias trans, e crianças e jovens trans. 
Também realizamos uma exposição de arte 
com curadoria de artistas trans, e da qual 
participaram artistas trans  apresentando 
poesia, oficinas e mesas redondas sobre 
questões trans. Além disso, durante a 
pandemia, embora tenhamos fechado 
nossas portas, pudemos montar um centro 
de doação para as comunidades mais 
afetadas pela COVID-19: trabalhadoras do 
sexo trans, pessoas idosas trans e pessoas 
soropositivas trans. Também organizamos 
mesas redondas virtuais sobre os 
problemas que essas comunidades 
estavam enfrentando.”

JAURIA TRANS

MÉXICO

INSTAGRAM https://instagram.com/___border___?igshid=21ugsjr8sx22

2017 

A Jauría Trans foi fundada em 
2017. Nossa missão é estimular 
e promover atividades críticas 

ligadas à cultura contemporânea 
para fomentar a conscientização 
e uma sociedade que seja mais 
inclusiva para as pessoas trans, 
de modo que elas possam viver 

seus processos de transformação 
interna e externa, passando a 
estar ao mesmo tempo dentro 
e fora da ideologia dominante. 

Tudo isso, a partir do nosso 
posicionamento transfeminista 
e antineoliberal. Nossa visão é 
desenvolver atividades sociais, 

culturais e ativistas. Produzir 
atividades formativas visando 

a criação de um sistema de 
apoio para pessoas que se 
reconhecem como trans, e 

criar uma comunidade e uma 
rede eficaz para minimizar a 

solidão, o ostracismo e o medo 
enfrentados pelas pessoas trans 
que não contam com sistemas 

de apoio. Nosso objetivo também 
é dar visibilidade ao trabalho 

e à produção de artistas trans 
que atuam nas áreas das artes 

visuais, curadoria, música, 
literatura, ativismo  

e na academia.

Localização Fundação

https://instagram.com/___border___?igshid=21ugsjr8sx22


“ Este espaço foi criado para ser um lugar 
de ativismo feminista, porém durante 
o processo percebemos que estava 
funcionando como um espaço seguro, de 
sororidade e processos de cura. Em nosso 
coletivo há várias companheiras lésbicas que 
enfrentaram muita violência, e Las Amapolas 
tornou-se o primeiro espaço seguro para 
elas. Além disso, como mulheres da periferia, 
cada ação que fazemos é uma resposta 
às diferentes violências que sofremos. O 
coletivo acompanha os nossos processos 
de resistência, e nos apoia na realização 
dos nossos sonhos individuais e coletivos. 
Criamos um espaço artístico para mulheres 
na nossa cidade e a forma como construímos 
conhecimento foi a partir da rua. Toda essa 
experiência salvou nossas vidas em 2018, 
quando recebemos ameaças durante a 
explosão de violência no país. Atualmente 
a maioria das integrantes vivem no exílio e 
estão bem. Através do coletivo aprendemos 
a usar ferramentas de segurança e a 
buscar proteção, ao mesmo tempo em que 
recebemos apoio à distância, e isso permite 
que continuemos nos manifestando”

LAS AMAPOLAS

NICARÁGUA

INSTAGRAM @Vulvatrip 

2015

Começaram a desenvolver 
ações específicas em 2013 e 
se tornaram oficialmente um 

coletivo em 2015. Sua missão é 
contribuir para a promoção e a 

defesa dos direitos de meninas, 
adolescentes, jovens e mulheres 

— especialmente dos seus 
direitos sexuais e reprodutivos 

— por meio da realização de 
atividades multidisciplinares, 

principalmente ligadas ao teatro 
e outras formas de educação 
popular. Sua visão é ser um 

espaço seguro e de referência 
para todas as mulheres, 

principalmente as jovens, 
oferecer apoio emocional às 

vítimas de violência masculina 
e também ser um lugar 

para aquelas que queiram 
desenvolver lideranças, obter 
informações e aprender sobre 

educação sexual. Visam ser um 
espaço de cura das múltiplas 

formas de violência, desenvolver 
o artivismo para a defesa dos 

direitos humanos das mulheres, 
fortalecer redes de apoio e 

promover a arte criativa  
das mulheres.

Localização Fundação

http://www.instagram.com/Vulvatrip 


“ Conseguimos impactar e influenciar as 
agendas políticas no que tange aos direitos 
da população afrodescendente, e também o 
movimento de mulheres em geral e diversas 
áreas do movimento social, acrescentando 
às propostas e ações componentes étnico-
racial, de gênero, juventude e diversidade 
sexual. Também pudemos contribuir para 
o desenvolvimento de políticas específicas 
com foco em gênero e equidade étnico-racial, 
apresentando essas questões publicamente. 
Além disso, contribuímos para a criação do 
texto e trabalhamos na articulação da aprovação 
da Lei 19.122/13, que estabelece normas para 
promover a inclusão de afrodescendentes nas 
áreas de educação e trabalho. Desde 2006 
participamos da Coordenação da Marcha 
pela Diversidade em articulação com outros 
movimentos da sociedade civil, tendo como 
pilares de trabalho a luta contra o racismo e a 
diversidade da mulher de ascendência africana. 
Finalmente, também contribuímos com o 
debate público sobre a Lei nº 19.075/13 sobre o 
casamento entre pessoas do mesmo sexo.”

Mizangas, Movimiento 
de Mujeres 
afrodescendientes 

URUGUAI

FACEBOOK Mizangas Antares y Mizangas Mujeres Afrodescendientes
INSTAGRAM Mizangas Mujeres Afro T

TWITTER Mizangas Mujeres Afro

2006

O ‘Mizangas, Movimiento de 
Mujeres Afrodescendientes’, 

foi fundado em 2006 em 
Montevidéu, Uruguai, com 

o objetivo de colocar as 
necessidades e demandas 

das jovens negras na agenda 
nacional e internacional, e 

também de estabelecer um 
espaço próprio. O Mizangas 
desenvolveu linhas de ação 

em vários campos para 
alcançar seus objetivos 
(pesquisa, capacitação, 

debates, publicações, oficinas, 
mobilizações e campanhas de 
promoção e defesa), realizou a 
coordenação do Cone Sul da 

Rede de Mulheres Afrolatinas, 
Afro-caribenhas e da Diáspora, 

e fundou a Rede Nacional de 
Mulheres Afro-uruguaias. Sua 
principal missão é promover 
a construção e consolidação 
de um amplo movimento de 
mulheres afrodescendentes 

baseado em perspectivas 
étnico-raciais, de gênero e de 

juventude a nível local, nacional 
e regional.Localização Fundação



“ Contribuimos para a consolidação de 
um movimento juvenil de mulheres mais 
organizado, e para o fortalecimento de 
processos comunitários e de mobilização 
de vizinhas em nossos territórios. A partir 
da sua consciência política e social, as 
mulheres que fazem parte do movimento 
juvenil de vizinhas estão se organizando 
para continuar construindo caminhos de 
liberdade e paz em suas comunidades. 
As mulheres jovens e periféricas agora 
sabem que existe um movimento que 
defende seus direitos e que elas são 
incentivadas a se mobilizar em seus 
bairros para influenciar os processos 
comunitários e alcançar uma vida livre  
da violência de gênero.”

COLÔMBIA 2019

Sua missão é se estabelecer 
como uma rede de amor, 

apoio, acompanhamento e 
educação em defesa da vida 
e da dignidade das irmãs e 

irmãos afrodescendentes dos 
bairros mais pobres da cidade. 

Trabalham para criar estratégias 
políticas coletivas, resistências 

de cunho cultural, artístico, 
econômico e entre vizinhas; 
bem como gerar espaços de 

diálogo sobre a dívida histórica 
que o Estado e a sociedade 

têm com nossos corpos. Sua 
visão é se tornarem, até 2023, 
um movimento forte voltado 

para processos organizacionais 
de trabalho comunitário que 

visem a eliminação de padrões 
sócio-culturais discriminatórios 

e um movimento chave 
para o estabelecimento de 

relações igualitárias, através 
de ações de defesa de direitos 
e relações livres de violência, 

independentemente de gênero, 
raça e etnia.

Movimiento DE MUJERES 
NEGRAS Y BARRIALES

INSTAGRAM https://instagram.com/movmujeresnegrasybarriales?igshid=18h0h2v6xadco
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“ Como mulheres indígenas jovens de San 
Juan Cancuc, nosso desafio diário é a nossa 
luta pelo direito de estudarmos até o ensino 
médio, pois isto impediria matrimônios 
forçados infantis em nossa comunidade 
(de meninas entre 13 e 14 anos). Uma de 
nossas conquistas é termos conseguido 
demonstrar a nossa capacidade de estudar, 
de pensar e de chegar ao nível superior 
ou técnico de estudo. Essa conquista 
foi possível graças ao vínculo que temos 
com outras mulheres de fora da nossa 
comunidade, porque infelizmente os nossos 
pais não acreditam em nós, mas acreditam 
nessas mulheres que não são Tseltales. 
Portanto, aproveitamos esta oportunidade 
para demonstrar-lhes que somos capazes. 
Desse modo, um dia eles passarão a confiar 
em nós e poderemos trabalhar em conjunto 
dentro da nossa comunidade.”

MÉXICO 2014

O Mujeres Indígenas en Acción 
(Mulheres Indígenas em Ação) 

começou a se organizar em 
2014 em resposta a atos de 

discriminação e violência 
sexual e reprodutiva contra as 

mulheres, e de violação dos 
direitos humanos das mulheres. 

Sua missão é atuar para 
defender o que lhes pertence. 

Defender tudo aquilo pelo 
que lutaram seus ancestrais 
e garantir que as gerações 
futuras possam usufruir a 
vida, os recursos naturais, 

a cultura, a alimentação e o 
modo de vida que identificam 

e dignificam as mulheres 
indígenas Tseltales da região. 

Sua visão é ser uma organização 
feminista, empoderada, e 
com forte posicionamento 

sobre o território, que assuma 
responsabilidades e tenha 

participação ativa sobre a sua 
própria realidade.

MUJERES INDIGENAS 
      EN ACCION

Localização Fundação
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