Missão

A UNANIMA International é uma organização não governamental (ONG) em defesa
das mulheres e crianças (particularmente
aquelas vivendo em situação de pobreza),
dos migrantes e refugiados, e do meio ambiente. Nosso trabalho se dá principalmente na
sede das Nações Unidas em Nova York onde,
juntamente com outros membros da sociedade civil, procuramos educar e influenciar
os legisladores em nível mundial. Em
solidariedade, trabalhamos pela mudança
sistêmica a fim de alcançarmos um mundo
mais justo.
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UNANIMA International
845 Third Ave
6th Floor, Suite 671
New York, New York 10022
EUA

Atividades atuais

A UNANIMA está ativa em muitos comitês e
grupos de trabalho nas Nações Unidas,
incluindo:
• ONG Comitê de Desarmamento
• ONG Comitê de Financiamento para o
Desenvolvimento
• ONG Comitê da Década Internacional pelos
Povos Indígenas do Mundo
• ONG Comitê de Migração
• ONG Comitê para o Desenvolvimento Social
• ONG Comitê para o Fim do Tráfico de
Pessoas
• Grupo de Trabalho sobre Mineração
• Grupo de Trabalho sobre Meninas

www.unanima-international.org
+1-917-426-8285
info@unanima-international.org
@UNANIMAIntl
UNANIMA International

A UNANIMA International é uma organização
com status consultivo especial 501 (c) (3) junto ao
Conselho Econômico e Social e o Departamento
de Informações Públicas das Nações Unidas.
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Colaboramos com nossas integrantes nos
níveis local, regional e nacional a fim de levar
suas vozes até as Nações Unidas.
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A UNANIMA International compreende 21
comunidades de religiosas católicas ao redor
do mundo.

Fundada em 2002, a UNANIMA International leva o espírito feminino às Nações Unidas. Nosso nome
representa a fusão de três conceitos: ânima, princípio feminino vital de cura, cuidado e cultivo; UN, já
que realizamos nosso trabalho nas Nações Unidas; somos unânimes, trabalhando juntas com uma só
mente, coração e espírito.
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Congregação de Bon Secours de Paris
Congregação das Irmãs de Saint Agnes
Congrégation de Notre-Dame
Congregação de Nossa Senhora de Sion
Escravas do Sagrado Coração de Jesus
Congregação Filhas da Sabedoria
Irmãs Brigidinas
Irmãs Carmelitas da Caridade de Vedruna
Irmãs da Assunção da Santa Virgem
Irmãs do Divino Salvador
Irmãs de Nossa Senhora
Irmãs da Providência
Irmãs dos Sagrados Nomes de Jesus e Maria
Irmãs da Sagrada União
Irmãs de Santa Ana
Irmãs Maristas
Irmãs Missionárias do Sagrado Coração
Irmãs Religiosas da Caridade - Irlanda e Austrália
Irmãs Ursulinas de Mount Saint Joseph
Religiosas de Jesus e Maria
Sociedade do Santo Menino Jesus

Agindo pelas mulheres e crianças,
migrantes e refugiados,
e a mãe Terra.
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Participantes da
coalizão

