
Relatório Anual Frida, 2021 “Atravessando Diversos Corpos de Água Juntas e 
Juntes; Conectadas e Conectades por Correntes Calmas e Turbulentas”
Sumário Executivo

Prefácio/Introdução ao tema

Em 2021, entramos no segundo ano da pandemia enquanto continuamos a lidar 
com suas consequências a longo prazo. Organizacionalmente, foi um ano de grande 
significância, já que, pela primeira vez, a FRIDA decidiu realizar uma pausa coletiva 
e entrar em Modo de Operações Centrais (Core Operations Mode, em inglês). 
Nossa busca por uma co-liderança executiva também encontrou um novo caminho 
e direção enquanto continuamos a construir e sustentar organizações de jovens 
feministas em todo o mundo. Coincidentemente, 2021 também foi o ano em que 
lançamos nosso estudo fundamental “O Que a Água Traz” que nos fez explorar e 
pensar introspectivamente sobre nossos papéis enquanto financiadoras/es no 
horizonte da justiça climática e ambiental. Isso nos impulsionou a explorar o tema 
da água neste relatório anual, um contraste forte e deliberado em relação ao tema 
sobre o deserto e a miragem do relatório anual de 2020.

Esse relatório anual está estruturado ao redor da metáfora da água: estamos inspiradas/
es pela habilidade da água de unir territórios, limpar feridas e manter a vida flutuante. 
Para nós, a água é um exemplo brilhante de como forças em oposição podem co-existir. 
Como algo que tudo abrange, a água pode ser igualmente construtiva e destrutiva na 
natureza. Ela nutre o solo, a alma e as árvores enquanto pode destruir e alagar acres 
de terra e de habitat. Ela vem como abundância e como escassez; muita ou pouca, a 
depender de onde vivemos no mundo.

A água pode correr calma ou profunda, pode possuir múltiplas texturas, nuances, 
cores, padrões e tons, muitos dos quais você perceberá nitidamente ao longo desse 
relatório, e ela pode se expandir ou diminuir em um período de tempo. Uma e outra vez, 
a água demonstrou seu poder puro, abundância e adaptabilidade para a humanidade. 
Procuramos muita inspiração no significado metafórico que a água traz para nós, 
para nossos movimentos e para o ecossistema de financiamentos. Sua rica existência 
metafísica é um exemplo de como a perseverança, resiliência e flexibilidade podem 
parecer na prática, características-chave que testemunhamos em movimentos jovens 
feministas que temos o privilégio de apoiar.

Prosperando nas mais extremas condições e adaptando-se à medida que se movem, assim como 
a água, jovens feministas ativistas continuaram a perseverar em 2021, um ano em que a pandemia 
tornou-se ainda mais brutal em muitas nações majoritárias. O ativismo dessas/es ativistas passou 
pela prova do tempo e encontrou maneiras criativas de se conectar, interagir e solidificar relações 
apesar das barreiras físicas que ninguém pôde enfrentar de encontro a pandemia. A organização de 
jovens feministas continuou enraizada nas interconexões e interseccionalidade, algo com o qual nos 
conectamos tão profundamente com a natureza da água e sua grande importância na consciência 
ecofeminista de possuir um papel-chave no bem-estar humano e planetário.  

A água também corre profunda e permanece calma, emblemática para 2021, um ano de pausa, 
aprendizado, reflexão e modo retrospectivo para a FRIDA, uma vez que entramos em Modo de 
Operações Centrais pela primeira vez. A água também é sobre raízes. Ela nutre e ajuda no crescimento 
interno e profundo. Isso foi verdade para o caso da FRIDA enquanto tentamos fortalecer a organização 
internamente, iniciar o processo de desenvolvimento organizacional (DO), redistribuir recursos por 
onde eles sejam necessários em tempos de crise e responder com um Plano de Contingência de 
COVID proativo. O cuidado sempre esteve no centro de tudo o que fazemos na FRIDA e 2021 não foi 
exceção. Inclusive, 2021 nos ensinou a nos ampararmos ainda mais sob uma abordagem centrada 
no cuidado enquanto criamos espaço para nos movermos livres e sentimos gratidão num mundo 
cada vez mais apocalíptico.
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Em 2021, concedemos um total de 94 novos subsídios, enquanto 252 subsídios foram 
concedidos como parte de subsídios de apoio centrais. A divisão regional é a seguinte:

Como parte da chamada de 
subsídios especiais de 2021, 
distribuímos 96 subsídios 
especiais diferentes, 
totalizando em 659007,00 
USD (dólares). Leia mais 
detalhes sobre a divisão 
abaixo:
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Se animou para saber mais sobre o impacto e o legado da organização de 
jovens feministas ao redor do mundo? Leia o relatório completo “Atravessando 
Diversos Corpos de Água Juntas e Juntes; Conectadas e Conectades por 
correntes Calmas e Turbulentas” em nosso site.

Nossa gratidão sincera a extensa comunidade FRIDA: uma rede estreita de pessoas 
da equipe,da diretoria, do conselho, dos grupos apoiados, de aliadas e aliades 
individuais e institucionais e das incontáveis boas energias enviadas por pessoas 
queridas que fazem o FRIDA-verso um lugar mágico para se estar.
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Jovens feministas valorizam e honram os direitos e a dignidade de pessoas trans 

Jovens feministas estão 
respondendo a contínua 
crise climática porque 
elas/us se importam com o 
bem-estar planetário


