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Reconhecer o bem 
que fazemos e 
dizê-lo entre nós

Precisamos reconhecer o bem que 
fazemos e nos dizê-lo. Dizer isto 
entre nós, dentro das comunidades, 

falar sobre isto entre as comunidades, 
entre os núcleos, as províncias e, quando 
for conveniente, também fora. Precisamos 
de uma palavra que encoraje em vez de 
corrigir. Devemos aprender a elogiar 
umas as outras.
Essa convicção foi fortalecida em mim 
através das visitas do Conselho Geral. 

Quanto amor é vivido na vida cotidiana 
de nossas comunidades! Não é hora de 
dar como certo e enfatizar o que falta, 
ficar entristecida com exames negativos 
de consciência e listas de sombras e 
fragilidades. Ou enfraquecer uma a outra, 
subestimar ou olhar com desconfiança os 
brotos da vida, as novidades e as 
diferenças entre nós. É hora de nos 
“elogiar”.
Eu sei que falar sobre “elogios” pode 
não soar bem, lembrando a experiência 
de louvor artificial e razoável, em vez de 
se alegrar sinceramente com alguém pelo 
bem e pelo belo que existe ou pelo que 
faz. De fato, um jesuíta sábio, 
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frequentemente me lembrava em nossos 
diálogos de direção espiritual que não 
sabemos como receber cumprimentos e 
nos elogiar. Nós sabemos como nos dizer 
coisas que não estão certas. No espelho, 
ao contrário do outro, somos críticos 
e exigentes, mas dificilmente podemos 
reconhecer o positivo. A educação familiar 
não nos ajudou e ainda menos a vida 
religiosa.
Em uma conversa com nossas Irmãs no 
Brasil, na assembleia provincial de março 
último, refletimos sobre o fato de que, 
infelizmente, podemos até “nos defender” 
do positivo do povo. Aconteceu com Jesus: 
sua novidade e sua liberdade abalaram 
os equilíbrios adquiridos, perturbaram a 
“zona de conforto” e as pessoas, para 
se defender, em vez de reconhecer o 

bem que ele fez, desacreditaram-no. 
Jesus define isso como “um reino dividido 
em si mesmo” (Mc 3,24) que não tem 
futuro e essa atitude, um pecado contra o 
Espírito Santo, o único que não pode ser 
perdoado.
Parece-me que, em vários níveis e ao 
longo de diferentes linhas, estamos 
envolvidas em caminhos de unidade 
e colaboração. Há aquelas entre nós 
que estão engajadas em processos 
laboriosos de incorporação. Tudo nos 
aproxima geográfica e culturalmente. Mas 
o mais importante é “a incorporação dos 
corações”: sentir tanto uma parte da 
outra, que o bem que a outra faz me 
pertence. Então eu reconheço,
eu apoio, eu promovo. Queremos ser 
uma “comunidade amada”, mas, se “a 

essência do amor é forçar a outra a 
se tornar algo, tornar-se infinitamente 
mais, tornar-se o máximo que seus dons 
permitem que ela seja” (Rilke), não há 
melhor do que se aliar aos seus pontos 
fortes”. Então, é hora de um “patrocínio 
mútuo”, de nos fazermos autênticos 
elogios aqueles que tocam a identidade e 
o melhor de nós. Não é ingenuidade ou
bondade. Pelo contrário, é tornar nossa a
lógica da “boa semente” do Evangelho
que nos lembra que diante de Deus uma
espiga de bom trigo vale mais do que
todas as ervas daninhas do campo, a
lógica de “talentos” que fala de um Deus
investidor com perfil de “alto risco”.É
uma questão de ter fé no resultado
positivo da nossa história, a história
comum e pessoal.

Trabalhando pelo povo em 
Majhapara

Por mais de trinta anos nossas Irmãs 
têm trabalhado junto ao povo de 
Majhapara, Odisha, Índia, através 

de cuidados de saúde, serviços sociais 
e apoio educacional. Atualmente, há uma 
equipe de quatro Irmãs: Priya Kullu, 
Jacinta Soreng, Deepika Kandaiburu e 
Serophina Ekka. Cada uma respondendo 
a uma ou mais necessidades locais. 
As pessoas da área vivem abaixo da 
linha da pobreza, a maioria sendo 
assalariadas com empregos sazonais. 
Vivem frequentemente em situação 
precária, incapazes de cultivar a terra, 
devido à falta de água. Na verdade, 
algumas aldeias não têm acesso imediato 

Ir. Navya Neelam
Província de Pachmarhi 

ProvínCia/reGião/Missão

Ir. Serophina com o grupo de agricultores
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a nenhuma água, o que faz com que 
os moradores caminhem  quilômetros por 
um pote de água. A pobreza leva muitos 
jovens a abandonar as aldeias em busca 
de emprego, enquanto muitas mulheres e 
meninas são traficadas.
Há um dispensário, localizado nos 
mesmos terrenos do convento, onde Ir. 
Priya, que é enfermeira, trata centenas de 
pacientes das aldeias. Pessoas atacadas 
por ursos ou elefantes são trazidas para 
cá para serem tratadas. Mesmo alguns, 
com perigo de morte são trazidos de 
volta à vida com o cuidado que lhes é 
dado lá.
Outra enfermeira, Ir. Serophina Ekka, está 
envolvida na saúde e desenvolvimento da 
comunidade em 16 aldeias que abrangem 
2.604 famílias, 12.305 pessoas. Ela 
soube que as pessoas estavam sofrendo 
devido à falta de assistência médica e à 
distância de um centro médico - o 
hospital distrital fica a 200 km de 
distância e é um centro de saúde primário 
do governo, a 20 ou30 km de distância- 
as pessoas morrem devido a doenças 
comuns como a malária. Assim,  a Irmã 
começou a usar remédios e a tratar as 
pessoas doentes nas aldeias. Ela visita 
uma clínica da vila praticamente todos os 
dias, viajando 10 km, deixando o 
convento às 7 da manhã e retornando as 
6 ou 7 da noite.
Ir. Serophina também está envolvida 
em projetos para melhorar a vida das 
pessoas. Ela tornou possível escavar sete 
poços para os moradores, usando uma 
benefício financeiro do governo para 
aqueles que vivem abaixo da linha da 
pobreza. Ela também trabalhou para ter 
sistemas solares instalados para bombear 

água de poços tubulares. Atualmente, Ir. 
Serophina está solicitando projetos que 
possam ajudá-los a cavar mais poços 
nas aldeias, já que a falta de água é uma 
questão importante. Estas são apenas 
duas das maneiras pelas quais ela está 
envolvida com o povo. Também está 
envolvida com a agricultura orgânica, 
produção e armazenamento de sementes 
de qualidade, centro de costura, projetos 
de perfuração de poços, projetos de 
eletricidade, apropriação da terra para 
as pessoas e ajuda àqueles que são 
traficados a voltar para casa.
As Irmãs também apoiam a educação com 
seu pensionato, onde Ir. Deepika ajuda a 
atender às necessidades educacionais de 
quase 120 meninas de aldeias do interior 
ao redor de Majhapara. As meninas do 

pensionato estudam da 1ª à 10ª série da 
escola diocesana Odiya. Ir. Jacinta está 
empenhada no ministério pastoral na 
paróquia, visitando famílias e cuidando 
das necessidades sacramentais dos 
aldeões. Ela vai para as aldeias junto com 
o padre responsável, em um veículo de
duas rodas, trabalhando para o povo de
vilarejos distantes que não podem ir à
missa de Majhapara todos os domingos
devido à distância e falta de transporte.
Nos últimos trinta e um anos, o convento
de Majhapara é uma testemunha das
muitas mudanças positivas que estão
ocorrendo. As quatro Irmãs de São
José estão trabalhando juntas e em
colaboração de outras pessoas para o
desenvolvimento e o bem-estar das tribos
pobres nessas aldeias remotas de Odisha.

Garotas do albergue Majhapara

novas

 santas

Ir. Izabel Irene Serenato (88) Brasil  04.03.2018

Ir. Otília Bertoli (89) Brasil  15.03.2018

Ir. Veronica Luiza Simioni (85) Brasil  16.03.2018

Ir. Laura Rosa Baldissera (100) Brasil  21.04.2018

Ir. Luisa Odila Giusti (91)  Brasil  24.04.2018

Ir. Adelina Cappeletti (83) Brasil  02.05.2018

Ir. Francis Xavier Naduvathezath (81) Tanmaya  07.05.2018 
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Nosso aporte em busca de 
vida! 

Face aos últimos acontecimentos que 
agridem a democracia e os direitos 
humanos, nós, Irmãs de São José de 

Chambéry no Brasil, nos posicionamos 
contra o golpe à democracia, instigado 
pelo Capital Internacional e aliados 
tupiniquins, executado pelo sistema 
político-jurídico, com todo o apoio do 
aparelho midiático. Com estas decisões 
que ferem a Constituição Federal 
brasileira, foi sacramentado o estado de 
exceção com sentenças injustas, pesos e 
medidas diferenciadas, ferindo o princípio 
da defesa plena de qualquer pessoa, 
garantido na Constituição Federal e no 
Código de Direito Penal.  
Mais uma vez, as elites econômicas e 
os grandes oligopólios têm o controle 

Nilva Rosin e JPIC Brasil 
Brasil

e se garantem privilégios perpetuando 
a seu favor, incapazes de conviver com 
a garantia de direitos com acesso ao 
conhecimento e a empregos com salários 
significativos para a população de baixa 
renda. A intolerância é o reflexo do 
histórico abismo da desigualdade social 
que se reflete também na escalada da 
violência e da criminalidade. 
O cenário atual é desafiador e exige 
compromisso ético de inclusão.  E nós, 
Irmãs de São José de Chambéry no 
Brasil, através do Grupo de Justiça, Paz e 
Integridade da Criação, somamos com as 
entidades e organizações que lutam para 

construir uma sociedade e um Brasil justo 
e digno para todos/as. Não podemos 
ser condescendentes com os feitos e 
interesses em curso no país.  
É tempo de Páscoa! Mais do que nunca, 
é tempo de persistir na esperança que 
Cristo Ressuscitado nos traz. É tempo 
de superação do ódio e da intolerância, 
de abraçar a democracia e acreditar na 
verdade da justiça que vem do Evangelho. 
Queremos reafirmar nosso aporte na 
busca de vida em abundância para todos/
as. Somos chamadas/os à causa da 
Justiça e da Vida, sujeitos de uma Igreja 
em saída.

Combinando um retiro e 
problema de justiça        

Ao trabalhar com o plano de JPIC
no outono de 2017, um pequeno
grupo de Irmãs e Associados

(LLPPs) na Noruega teve a ideia de 
tentar algo novo: convidar Irmãs e 
Associados para um retiro de fim de 
semana combinado com um seminário 
sobre o tema ‘Migrantes e Refugiados’ 
numa manhã de sábado. Embora o 
silêncio do retiro tenha sido interrompido 
por um colóquio sobre uma questão 
importante na sociedade e na política 
norueguesa, pensamos que esta poderia 
ser uma maneira interessante de 
implementar o plano de JPIC e oferecer 

Ir. Marie-Kristin Riosianu e 
Helga Haass-Männle 
Noruega

aos participantes uma reflexão valiosa 
durante a Quaresma.
Com base no tema do Conselho Amplo de 
2017, “Ousar o Mistério do Encontro”, 
convidamos todos os Associados e todas 
as Irmãs. O colóquio foi organizado por 
Helga Haass-Männle, a pessoa de contato 
para a JPIC na província norueguesa e 
por Irmã Marie-Kristin Riosianu, a antiga 
pessoa de contato. Foi incorporado ao 
retiro, realizado de 9 a 11 de março de 
2018, dirigido por Ir. Marit, com a oração 
concentrada em encontrar o outro como 
mistério e encontrar Deus como o grande 
mistério.
Fomos abençoados com a presença de 
duas pessoas capacitadas e um refugiado 
que compartilhou suas percepções e 
experiências. Tjodan Felland, que ensina 
norueguês a refugiados no município 

de Oslo, falou de como os encontros 
com seus estudantes de muitos países 
diferentes são caracterizados por 
apreciação e generosidade mútuas. De 
inúmeras formas, os alunos expressam 
sua gratidão pelo apoio que recebem e 
pelo desejo de assumir a responsabilidade 
por suas próprias vidas. Ela é inspirada 
por seus alunos que ajudam os outros 
através das barreiras culturais.
Amal, um dos estudantes de Tjodan, 
descreve como ela, uma mulher 
muçulmana de aproximadamente 40 anos, 
encontrou o caminho da Síria para a 
Noruega, viajando pela Turquia e Grécia. 
Ela falou do medo que sentiu ao cruzar o 
Mar Egeu em um pequeno barco, sabendo 
que muitos se afogaram ali. Quando 
ela chegou na Noruega, enfrentou 
dificuldades com as atitudes em relação à 

Comissão  JPIC   – Brasil
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moralidade e sexualidade que encontrou 
lá, especialmente o comportamento dos 
homens em relação a uma mulher jovem 
e atraente. Para ela, era muito mais 
seguro encontrar mulheres sírias e ficar 
na companhia delas. Alexander Golding, 
que trabalha na área de migração e 
integração de migrantes, fez algumas 
perguntas instigantes, incluindo: O que 
significa para mim, como indivíduo, 
estar perto de pessoas com histórico de 
refugiados? Ele também abordou alguns 
mitos sobre a migração e observou que 
o crescimento cultural e econômico é
o resultado de pessoas com diferentes
origens se reunirem e fazerem coisas
juntas, um fato claramente negligenciado
nas discussões de hoje sobre migração.
Também foi interessante saber que 3%
da população mundial vive fora de seus
próprios países, incluindo muitas das
Irmãs na província norueguesa, bem
como alguns dos Associados. Golding
apresentou muitos fatos interessantes,
que foram ansiosamente discutidos pelos

participantes. O retiro claramente deu 
alguns frutos. Além de todos ganharem 
um maior conhecimento sobre migração 
e refugiados, pelo menos dois Associados 
fizeram contato com Tjodun Felland para 
ajudar os refugiados que vêm à Noruega 

a encontrar seu lugar na sociedade 
norueguesa. O experimento de combinar 
um retiro com um tópico JPIC foi bem-
sucedido e frutífero. Estamos pensando 
em repetir o formato em 2019 com a 
questão da JPIC de “Não-violência.

Fermento na massa

Você é como um fator unificador 
entre os funcionários; você se 
relaciona com todos nós sem 

fazer nenhuma distinção”, disse a Sra. 
Elsy, uma das professoras da Escola 
Secundária Superior de São Sebastião, 
Gothuruth, Ernakulum, Kerala, Índia, no 
dia de dizer adeus a Ir. Sheela Koottala, 
que trabalhou nesta escola diocesana por 
17 anos como professora e partirá em 
junho.
“Você trabalhou em silêncio e nos deu 
uma surpresa sempre que havia alguma 
função comum. Nem uma palavra de 
reclamação escapou dos seus lábios a 
qualquer momento. Nós fomos edificados 
pela sua presença. Foi divertido estar na 

Ir. Navya Neelam (de um projeto 
para o Programa de capacitação 
em Comunicação em Pulluvazhy, 
Kerala, Índia) 
Província de Tanmaya

Seminário sobre o tema JPIC “Migração e Refugiados”; na frente à esquerda: Amal, Tjodun 
Felland e Alexander Golding

sua companhia ”, disse Juliet Rose, outra 
professora.
Ir. Sheela foi responsável pela formação 
da fé de todos os estudantes católicos 
nesta escola secundária e foi a animadora 
da Liga de Estudantes Católicos de Kerala 
(KCSL) na mesma escola.
Irs. Sheela, Esther e Valsa formam a 
comunidade local das Irmãs de São 
José em Gothuruth atualmente. Elas 
estão engajadas em muitas atividades 
paroquiais - Encontros da Comunidade 
Cristã de Base, ensinando catequese, 
Comunidade Cristã de Convivência (CLC), 
Infância Missionária, e preparação do 
altar e pessoas para a recepção dos 
sacramentos.
Apesar de sua velhice, Ir. Esther não falta 
a nenhuma reunião de oração da 
Comunidade Cristã Básica da paróquia”, 
disse a Sra. Gracy, uma das paroquianas 
da igreja de São Sebastião. "A Irmã Ester 
está sempre à disposição das pessoas da 
paróquia e mantém um bom 
relacionamento com elas. " A Sra. Gracy 

acrescentou ainda: “As Irmãs nos dão 
Jesus e visitam os doentes. Estou muito 
feliz em tê-las aqui em Gothuruth. Elas são 
uma bênção para este lugar”. Gothuruth é 
uma vila cercada pelo rio Periyar - o maior 
rio de Kerala. A pesca, a alvenaria e a 
carpintaria são as principais ocupações do 
povo. Alguns anos atrás, as famílias 
estavam empenhadas em destilar o álcool; 
como resultado, muitos se tornaram 
alcoólatras e alguns até morreram.
A missão das Irmãs de São José 
em Gothuruth começou em 1994. 
A comunidade local lançou-se nos 
ministérios pastorais e educacionais. A 
promoção vocacional foi outro propósito 
para começar esta missão.
“Uma base sólida é dada aos pequenos na 
educação. As Irmãs visitam os doentes. 
Elas trabalham muito silenciosamente em 
todas as atividades da paróquia ”, disse a 
Sra. Thankam. As pessoas do lugar 
apreciam o estilo de vida simples das 
Irmãs.
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Ninguém dá as costas a porta quando 
alguém pede ajuda. “Sou grato às Irmãs 
por me ajudarem a construir esta casa 
para minha família”, disse o Sr.Sabu.
Dezesseis paroquianos se 
comprometeram como membros leigos 
Associados desta paróquia. A sra. Mini 
disse: “Em trinta e dois anos do meu 
casamento, nunca tive oportunidade 
de visitar famílias da paróquia. Depois 
de me tornar Associada leiga, tive a 
oportunidade de visitar as famílias e os 
doentes com as Irmãs”. 
O Sr. e a Sra. Kunjachan disseram: 
“Estamos felizes que nossa filha Merlim 
tenha se tornado Irmã de São José. As 
Irmãs dessa comunidade a inspiraram a 
se comprometer como religiosa”.

Como o fermento na massa, as Irmãs 
de São José têm um grande impacto no 
povo de Gothuruth. Eles testemunham por 

palavras e ações e continuam a difundir 
o carisma de comunhão através de suas
vidas.

Irs. Sheela, Priya, Prasanna e Maria Grace com a Sra. Mini.

Servindo a Deus e a outros 
em Quetta

Em março e abril deste ano, a Irmã 
Sumaira ofereceu duas reflexões 
sobre espiritualidade e justiça 

em Quetta. Uma delas foi dada na St. 
Francis ‘Grammar School – Escola São 
Francisco; a outra foi oferecida a um 
grupo de mulheres na igreja paroquial 
local. O foco era o mesmo para os 
dois grupos: viver nossa humanidade 
servindo a Deus e aos outros.
A Escola São Francisco é uma escola de 
grande porte para meninos que ensina 
alunos do jardim de infância ao ensino 
médio, até os níveis de Cambridge. 

 Como professora de ciências nesta 
escola, Ir. Sumaira faz parte
de uma equipe que inclui duas Irmãs 
dominicanas, bem como professores 
das religiões muçulmana e cristã. Na 
assembleia da manhã há um tempo de 
oração e reflexão. Durante a assembleia, 
e para cada programa, são lidos os 
versículos da Bíblia por um estudante 
cristão e do Alcorão, por um estudante 
muçulmano, mostrando respeito mútuo 
pelas duas religiões. Na escola, Ir.

Ir. Sumera Joseph 
Paquistão

Sumaira envolveu os alunos, professores 
e funcionários na reflexão sobre como 
o serviço aos nossos irmãos e irmãs é 
serviço a Deus. Ela foi inspirada pelo 
carisma das Irmãs de São José, falando 
da importância de cuidar uns dos outros 
e do planeta.
Na Igreja de Santo  Eugênio, Ir. Sumaira 
foi acompanhada por Ir. Permila e uma 
candidata  ofereceram uma reflexão 
sobre espiritualidade a um grupo de 
mulheres. Com este grupo, foi fácil falar 
de amor e união, tendo tempo para 
desenvolver o tema de como o serviço 
ao próximo nos aproxima de Deus. Foi 
uma oportunidade para ajudar essas 

mulheres a ver e entender como servir 
a Deus é muito mais do que ir à igreja 
e orar. Como Rabindranath disse certa 
vez em um de eus poemas, “Deus está 
com o fazendeiro lavrando o campo, com 
o trabalhador preparando o caminho. 
Devemos, portanto, rejeitar a antiga 
prática de procurar por Deus em um 
templo de tijolos. Se Deus está em mim, 
Deus também está nos outros, nos ricos 
e nos orgulhosos como nos humildes e 
nos perdidos ”. O Pároco encorajou as 
Irmãs a continuar com programas 
similares com as mulheres e outros 
grupos, como parte de seu trabalho 
pastoral. em Quetta. 
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Desafiadas a Viver 
Interculturalmente 

Quando pessoas de diferentes países 
e culturas se encontram morando 
juntas, as reações podem ser 

variadas. Algumas se ajustam facilmente 
enquanto outras lutam para avançar 
juntas. Viver uma realidade multicultural 
tem seus desafios, mas tentar viver 
interculturalmente é ainda mais 
desafiador. Para muitos, esta situação 
nunca surge, mas entre as nossas Irmãs 
na França, é uma ocorrência diária.
Na comunidade de Biollay (um bairro 
de Chambéry), duas Irmãs francesas 
receberam recentemente uma indiana 
para formar uma comunidade de três. Em 
Albertville, uma comunidade é composta 
por uma brasileira, uma indiana e uma 
francesa. A comunidade de Bellecombette 
tem quatro Irmãs francesas e quatro 
indianas, enquanto a comunidade de Bois 
Joli inclui uma Irmã de Madagascar. 
Desafios são muitos, mas a vida está 
florescendo.  
As Irmãs Elizabeth Jorens e Anne Chatel 
abriram as portas de sua comunidade 
em Biollay para Shanthi quando ela 
chegou da Índia, no ano passado. Embora 
elas não tivessem uma língua comum, 
duas falavam apenas francês e uma, só 
inglês, elas conseguiram se comunicar 
nas primeiras semanas graças a um 
programa de tradução no computador. 
Embora todas sintam que têm mais em 
comum do que diferenças, descobriram 
novas realizações. Tanto Elizabeth 
como Anne dão boas-vindas à maneira 
como Shanthi as abriu para formas de 
oração comunitária. Shanthi, quando 
descobriu que a Missa diária não era 
uma opção, teve de repensar como ela 
vive a presença de Deus não apenas na 
Eucaristia, mas todos os dias de maneira 
comum.
As Irmãs Marie Thérèse Bonin e Isabelle, 

Ir. Barbara Bozak
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das Irmãs de São José de Aosta, de 
Madagascar, que agora moram em Bois 
Joli, falaram de como conviver com as 
de outras culturas leva a uma maior 
abertura. Elas disseram que muitas vezes 
nos sentimos confortáveis com a maneira 
como vivemos e não consideramos que 
possa haver outras formas de fazer as 
coisas. Nas palavras de Marie Thérèse, 
“quando somos confrontadas com os 
de outra realidade e pessoas que são 
diferentes de nós, somos desafiadas 
a fazer mudanças. Descobrimos que 
existem outras maneiras de viver, outras 
maneiras de rezar ". Isabelle disse 

"Quando vivemos lado a lado com alguém 
de outro país ou cultura, nosso modo de 
viver e pensar é ampliado e começamos a 
prestar mais atenção aos outros." Ambas 
apreciam como elas foram levadas a uma 
maior abertura vivendo com Irmãs de 
outro país e cultura.
Enquanto muitas pensam em nossa 
província francesa em termos de 
envelhecimento e diminuição de 
números, ela está cheia de vida. Nossas 
Irmãs estão nos levando adiante com sua 
oportunidade única de modelo 
multicultural e, esperançosamente, de 
vida intercultural.

Irmãs Anne, Shanthi e Elizabeth em uma reunião da comunidade

Irmãs Marie Thérèse e Isabelle relaxando com um jogo de Scrabble
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Violência contra as mulheres 
abordadas na ONU

Um importante tópico discutido 
durante a 62ª sessão da Comissão 
sobre o Status da Mulher, realizada 

nas Nações Unidas em Nova York, de 12 
a 23 de março de 2018, foi o da violência 
contra as mulheres. Embora o foco da 
sessão deste ano fosse “igualdade de 
gênero e empoderamento de mulheres 
e meninas rurais”, a necessidade de 
abordar a violência foi trazida à tona 
muitas vezes.
A violência de gênero afeta todos os 
países e sociedades e é freqüentemente 
reforçada por normas sociais, como 
observou a vice-secretária geral da ONU, 
Amina Muhammed. Na União Europeia, 
um terço de todas as mulheres sofreu 
violência física ou sexual desde os 15 
anos. Embora a violência baseada no 
gênero seja muito comum, as mulheres 
indígenas sofrem frequentemente 
de violência estrutural e cultural em 
maior medida do que outras mulheres. 
Mas à medida que se tornam mais 
conscientes de seus direitos, esta questão 
está começando a ser abordada em 
comunidades indígenas. Feminicídio,
ou o assassinato de mulheres, é 
encontrado em todos os países. Uma 
mulher pode ser morta por um parceiro 
íntimo ou morrer como resultado de 
práticas prejudiciais às mulheres. Essas 
práticas incluem abortos inseguros, 
mutilação genital feminina e falta de 
assistência médica adequada durante o 
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parto. Além disso, os dados estão sendo 
coletados em alguns países sobre o 
que foi considerado morte acidental ou 
suicídio, para ver se tais mortes foram 
causadas pela violência de gênero. 
Somente quando essas situações são 
bem compreendidas, a causa pode ser 
descoberta e tratada.
A União Europeia uniu recursos com 
as Nações Unidas para combater a 
violência de gênero, tendo inicialmente 
comprometido  500 milhões de euros 
para trabalhar em prol da igualdade de 
gênero e do empoderamento das 
mulheres. Esta “Iniciativa holofote” afirma 
claramente a importância do projeto: “A 
violência contra mulheres e meninas é 
uma das violações de direitos humanos 
mais disseminadas, persistentes e 
devastadoras em nosso mundo hoje. É um 
grande obstáculo para o cumprimento dos 
direitos humanos das mulheres e meninas 

e para a realização da Agenda 2030 para 
o Desenvolvimento Sustentável. Ocorre
em todo o mundo, atravessando todas as
gerações, nacionalidades, comunidades
e esferas das nossas sociedades,
independentemente da idade, etnia,
deficiência ou outra história.
O Secretário-Geral da ONU, em suas
observações em uma reunião durante
a comissão, falou da necessidade de
eliminar a exploração sexual por agentes
da ONU, sejam agências de manutenção
da paz ou outras no terreno em vários
países. E na própria sede da ONU, há
necessidade de lidar com o assédio
sexual. Como a violência baseada no
gênero está enraizada nas estruturas de
poder que dão aos homens autoridade
e controle, é necessário educar homens
e meninos, por um lado, e trabalhar pela
paridade de gênero, por outro, como a
ONU está fazendo agora.




