#ElesPorElas
Movimento ElesPorElas (HeForShe) de Solidariedade da
ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero – Kit de Ação

INTRODUÇÃO
Este Kit de Ação foi desenvolvido para orientar a implementação geral do
movimento de solidariedade ElesPorElas(HeForShe). Ele fornece informações
gerais sobre a campanha, passos simples de implementação e uma lista de
ferramentas de campanha e recursos acessíveis. Está adaptado aos seguintes
parceiros de implementação; ONU Mulheres e entidades da ONU e seus
escritórios nacionais; Organizações da Sociedade Civil e Defensores da Igualdade
de Gênero e Estudantes de Universidades/Faculdades.
PRINCIPAIS MENSAGENS
 A desigualdade de gênero é uma das violações mais persistentes de direitos
humanos do nosso tempo. Apesar de muitos anos de promoção da
igualdade de gênero, as desigualdades entre mulheres/meninas e
homens/meninos continuam a se manifestar de maneiras flagrantes em
todo o mundo.
 ElesPorElas é um movimento de solidariedade pela igualdade de gênero,
que envolve homens e meninos como defensores e partes interessadas
para quebrar o silêncio, levantar suas vozes e para agir rumo ao alcance da
igualdade de gênero.
 A igualdade de gênero não é apenas um problema das mulheres, é uma
questão de direitos humanos que afeta a todos nós - mulheres e meninas,
homens e meninos. Todos nós podemos nos beneficiar com a igualdade de
gênero em nossas vidas diárias: socialmente, politicamente e
economicamente. Quando as mulheres têm o poder, toda humanidade é
beneficiada. A igualdade de gênero liberta não só as mulheres, mas
também os homens, de papéis sociais prescritos e estereótipos de gênero.
SOBRE A CAMPANHA
ElesPorElas (HeForShe) é um movimento de solidariedade pela igualdade de
gênero, desenvolvido pela ONU Mulheres para envolver homens e meninos como
defensores e agentes de mudança para conseguir a igualdade de gênero e os

ElesPorElas| IMPACTANDO UNIVERSIDADES

direitos das mulheres. Eles são encorajados a se impor e agir contra as
desigualdades enfrentadas por mulheres e meninas.
OBJETIVOS DA CAMPANHA
O objetivo geral da campanha é difundir a conscientização e iniciar a ação sobre a
responsabilidade que homens e meninos têm para a eliminação de todas as
formas de discriminação contra as mulheres e da violência contra mulheres e
meninas.
Metas adicionais incluem:
 Envolvimento da ONU Mulheres e de entidades da ONU e de seus
escritórios nacionais para desenvolver programas sustentáveis e
transformadores para alcançar a
plena participação de homens e
meninos em apoio à igualdade de gênero;
 Colaboração com autoridades governamentais, organizações masculinas e
outras
organizações da sociedade civil, universidades e escolas para
criar e promover eventos
e campanhas ElesPorElas em suas
comunidades locais;
 Inspirar as pessoas para que adotem ações contra a discriminação e
violência contra as mulheres e meninas;
 Criar uma plataforma para destacar como modelos de ação, homens e
meninos que estejam se posicionando contra a discriminação originada
com base no gênero e para acabar com a violência contra as mulheres e
meninas em todo o mundo.
O CONCEITO ElesPorElas
Muito já foi conquistado pelo movimento feminista e por organizações de direitos
das mulheres na promoção da igualdade de gênero até hoje. No entanto, o
progresso tem sido desigual entre diferentes países, com a discriminação ainda
permanecendo em todos os países e regiões.
Está na hora de destacar o reconhecimento de que o empoderamento das
mulheres é fundamental para o crescimento econômico inclusivo, coesão social e
justiça social, equilíbrio ambiental e para o progresso em todas as esferas da vida;
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Homens e meninos precisam se tornar parte do movimento global para promover
os direitos das mulheres, tanto como defensores quanto como partes
interessadas que precisam mudar para que a igualdade de gênero possa ser uma
realidade para todos.
Não se trata de mulheres ou homens, trata-se da elaboração de uma visão
compartilhada de avanço humano para todos - a criação de um movimento de
solidariedade entre mulheres e homens para o alcance da igualdade de gênero.
IMPLEMENTAÇÃO DA CAMPANHA ELESPORELAS
A realização da campanha ElesPorElas em seu potencial total exige um esforço
conjunto de toda a sociedade. A ONU Mulheres irá atuar como facilitadora,
organizadora e implementadora da campanha e de seus objetivos globais.

PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO PARA ENTIDADES ONU MULHERES/ ONU
O sucesso do movimento de solidariedade internacional ElesPorElas exige a
participação total de entidades da ONU e de suas representações nos diferentes
países. Seu conhecimento especializado irá orientar a implementação da
campanha para a sua plena adoção e implementação pelas partes interessadas
locais. Abaixo estão listadas seis etapas simples de implementação que servem
como guia, permitindo a sua utilização para soluções específicas, de acordo com
os diferentes contextos locais.
PASSO 1: DEFINIR UM PONTO DE FOCO PARA A CAMPANHA ELESPORELAS
Embora a campanha ElesPorElas exija um grande esforço do
sistema/organização/sede da ONU, recomendamos que você defina um Ponto
Focal dedicado ao movimento ElesPorElas, que irá atuar como ligação para
envolvimento com as partes interessadas internas e externas, assim como com a
sede da ONU Mulheres. Os termos de referência propostos para o Ponto Focal
são descritos da seguinte forma:
 Supervisionar a implementação global da campanha ElesPorElas em seu
país/região;
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 Ajudar a identificar e recrutar celebridades/modelos de ação ElesPorElas
locais e se envolver com a mídia nacional/local para fins de ações de
argumentação;
 Facilitar a criação de conteúdos locais ElesPorElas e orientar conversações
on-line e off-line;
 Colaborar com redes locais masculinas e organizações da sociedade civil
para fins de argumentação e mobilização;
 Acompanhar e relatar os objetivos da campanha;
 Compartilhar os principais aprendizados para fins de avaliação, assim como
para utilização como estudos de caso sobre as melhores práticas.
PASSO 2: DESENVOLVER UM PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO LOCALIZADO
Desenvolver um plano de implementação abrangente irá garantir uma
implementação bem-sucedida da campanha ElesPorElas em seu país. O plano
deverá estar adequado às prioridades locais e levar em consideração o objetivo
geral da campanha ElesPorElas. Um plano de implementação de impacto deve
considerar os seguintes elementos estratégicos:
Metas Mensuráveis: Estabelecer objetivos mensuráveis inclusivos sobre o
número de homens/meninos e mulheres/meninas que você pretende mobilizar
Calendário de Ativação: Definir seu calendário de ativação para um período de
implementação de 12 meses. É altamente recomendável que o seu calendário de
atividades esteja adequado ao plano global, permitindo que você angarie
recursos globais e aproveite o momento gerado por outros parceiros de
implementação.
Imagem 1: Calendário de Ativação Global ElesPorElas
FASE DE
LANÇAMENTO

FOCO

FOCO

FOCO

EVENTO DE
ARRECADAÇÃO DE
FUNDOS

Acabar com a Empoderamento Papel da mulher
violência contra econômico da na Política E
a mulher
mulher
Construção da
Paz
- Início com Evento - Em apoio à - Mobilizar apoio - Orientar a - Empurrão final para
ElesPorElas
campanha UNA- e recursos para conscientização alcançar a meta de 1
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- Mobilização dos
primeiros 200 mil
homens através do
HeForShe.org

se, intensificar
os esforços de
defesa
e
mobilizar
os
homens
para
acabar com a
violência contra
a mulher

o
Empoderamento
Econômico das
Mulheres

e
conseguir bilhão
apoio para o - Eventos globais de
papel da mulher arrecadação de fundos
em processos no Barclays Center
políticos

Definir uma Estratégia de Comunicação e Argumentação: Identificar seu públicoalvo primário e secundário e as ferramentas relevantes para a divulgação de sua
mensagem. Por exemplo: Twitter e Facebook podem ser ferramentas eficazes
para envolver estudantes universitários, enquanto um evento off-line pode ser
mais adequado para um maior envolvimento de comunidades remotas. Assegure
que a hashtag #ElesPorElas (#HeForShe) seja utilizada e inclua
@HeForShe/@ElesPorElas em seus tweets para fins de retweet e reconhecimento
global de seus esforços para a campanha.

PASSO 3: ALOCAR RECURSOS PARA A CAMPANHA
Crie um orçamento e consiga recursos relevantes para o sucesso da
implementação do plano. Necessidades de alocação de fundos dependerão do
nível de ambição de seu plano.
PASSO 4: LANÇAR SEU EVENTO
Para comemorar o lançamento oficial da campanha ElesPorElas em seu país,
sugere-se que você organize um evento de lançamento em parceria com
parceiros locais. Quando viável, sedie o evento com seu governo nacional para
garantir uma alta aprovação e apoio. Não há um formato ideal único para um
evento de lançamento da campanha, em vez disso, o formato deve ser guiado
pelos seus objetivos e pelo que você deseja gerar a partir do evento, com base na
futura implementação prevista de sua campanha. É de responsabilidade da sede
do seu país garantir com sucesso todos os recursos para o evento.
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PASSO 5: CONDUZIR A CONVERSAÇÃO ATRAVÉS DE ATIVIDADES E CONTEÚDO
LOCAIS
Defina um calendário de conteúdos adaptados em idiomas locais. Sugere-se que
você crie bens de mídia locais que incluam o seguinte: anúncios de utilidade
pública, que mostrem celebridades/modelos de ação locais; imagens de
homens/meninos com suas citações relevantes com relação à igualdade de
gênero; infográficos; histórias de impacto e vídeos. Para apoiar o envolvimento
local durante todo o ano sugere-se que você organize atividades ElesPorElas
periodicamente, aproveitando eventos nacionais/locais e conferências que
facilitem a apresentação de painéis de discussão sobre a campanha e seus
objetivos.
PASSO 6: MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Coloque em prática diretrizes de monitoramento e avaliação para uso local.
Periodicamente monitore a eficácia de seu plano de implementação e faça
melhorias quando necessário. Para nos ajudar com o acompanhamento do
impacto e andamento global da campanha, você está fortemente encorajado a
utilizar as ferramentas de relatório acessíveis encontradas em anexo a este
documento.
Esperamos que este processo de seis etapas forneça um guia útil para a
implementação de sua campanha ElesPorElas. Caso seja necessária assistência,
por favor, não hesite em contatar: HeForShe@unwomen.org.
Muito obrigada e lhe desejamos muito sucesso como um defensor do movimento
de solidariedade ElesPorElas para a melhoria de vida de mulheres e meninas em
todo o mundo.

PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO PARA INDIVÍDUOS E ORGANIZAÇÕES DA
SOCIEDADE CIVIL
O sucesso deste movimento de solidariedade internacional exige a sua
participação, contribuição e ação. Sua paixão e determinação irão contribuir para
o objetivo coletivo de alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de
mulheres e meninas em todo o mundo. Abaixo está uma lista de ações sugeridas
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que você pode adotar em apoio à campanha ElesPorElas. Nós incentivamos você
a realizar muitas das ações possíveis e convidar outras pessoas a fazer o mesmo.
ENVOLVIMENTO ON-LINE:
1.Retweet e compartilhe o conteúdo oficial da ElesPorElas de canais de mídia
social:
Twitter:HeForShe | Instagram:HeForShe
Facebook: HeForShe | YouTube: HeForShe
2. Compartilhe suas ideias conosco e contribua para a discussão global sobre a
igualdade de gênero via:
Twitter:@HeForShe @ElesPorElas | Instagram:@HeForShe @ElesPorElas
Facebook: HeForShe ElesPorElas | YouTube: HeForShe ElesPorElas
3. Envie sua história de impacto / imagem / vídeo:
Twitter:@HeForShe @ElesPorElas | Instagram:@HeForShe @ElesPorElas
Facebook: HeForShe ElesPorElas | YouTube: HeForShe ElesPorElas
4. Faça uma doação à campanha ElesPorElas em www.HeForShe.org
5. Insira o logotipo ElesPorElas em seu site/blog
ENVOLVIMENTO OFF-LINE:
1. Apresente pelo menos um amigo ou parente à campanha ElesPorElas
(HeForShe) e incentive-o a participar.
2. Participe de atividades ElesPorElas em sua comunidade, clube de jovens,
universidade ou faculdades.
3. Organize um evento ElesPorElas em sua comunidade. Sugere-se que você sedie
um evento de argumentação em parceria com parceiros da comunidade e,
quando viável, sedie o evento com as organizações da sociedade civil para
garantir um alto nível de envolvimento e apoio. Não há um formato ideal único
para um evento ElesPorElas, em vez disso, o formato deve ser orientado por seus
objetivos e pelo que você deseja gerar com o evento. A garantia de obtenção de
todos os recursos necessários para o evento é de responsabilidade de quem
organiza.
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ENVOLVIMENTO CONTÍNUO:
Agradecemos seu apoio contínuo para a campanha ElesPorElas (HeForShe) em
sua fase de implementação de 12 meses, iniciando seu próprio grupo da
comunidade ElesPorElas. Como um mobilizador comunitário da campanha, você
irá envolver sua comunidade com ferramentas educacionais e de argumentação,
reforçando a implementação do movimento de solidariedade ElesPorElas
(HeForShe).
As seguintes atividades são sugeridas:
 Supervisionar o envolvimento de sua comunidade com a campanha
ElesPorElas.
 Ajudar a identificar e recrutar influenciadores/modelos de ação em sua
comunidade e envolvê-los como defensores do movimento de
solidariedade ElesPorElas.
 Envolver a imprensa de sua comunidade na cobertura da mídia para seus
esforços de mobilização ElesPorElas.
 Facilitar a criação de conteúdo ElesPorElas da comunidade e orientar
conversas on-line e off-line. Para apoiar o envolvimento da comunidade
durante todo o ano, sugere-se que você organize atividades ElesPorElas
periodicamente, aproveitando eventos da comunidade e conversas que
possam facilitar as discussões sobre a campanha e seus objetivos. Para
estimular a criatividade, você pode considerar uma ampla variedade de
atividades que podem envolver diferentes comunidades, como uma
competição desportiva.
 Realizar um evento de arrecadação de fundos ElesPorElas. Você deve entrar
em contato conosco antes de realizar um evento como esse para que
possamos fornecer a você as diretrizes de arrecadação de fundos
apropriadas
das
Nações
Unidas
por
meio
do
e-mail
HeForShe@unwomen.org
 É recomendável que você monitore e relate o progresso de sua
comunidade. As ferramentas de relatórios estão disponíveis para seu uso
em anexo neste documento.
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 Agradecemos seus comentários, ideias e conhecimento local como histórias
de impacto/ vídeos. Fale conosco a qualquer momento, no seguinte
endereço de e-mail: HeForShe@unwomen.org
 Para melhorar ainda mais seus esforços e se adequar ao calendário de
ativação global da campanha, favor consultar a Imagem 1 do presente
documento.
 Esperamos que estas atividades sugeridas inspirem você a se juntar ao
movimento de solidariedade ElesPorElas e a pensar em outras ideias e
atividades para levar a campanha para a frente. Se precisar de ajuda, por
favor, não hesite em contatar-nos no seguinte e-mail:
HeForShe@unwomen.org. Muito obrigado e lhe desejamos muito sucesso
na defesa do movimento de solidariedade ElesPorElas em sua comunidade.
PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO PARA UNIVERSIDADES / FACULDADES
O sucesso deste movimento de solidariedade internacional exige a plena
participação de toda a sociedade, em especial da juventude. Este plano de
implementação apoia o envolvimento bem-sucedido de estudantes na
mobilização de colegas estudantes e docentes nas suas universidades/faculdades.
A atual geração de jovens está mais bem posicionada e tem mais oportunidades
do que as gerações anteriores para ajudar a moldar o desenvolvimento, com
maior acesso à informação, tecnologia, educação e formação. A campanha
ElesPorElas irá apoiar e desafiar os jovens a contribuir para o avanço da igualdade
de gênero como agentes de mudança.
Abaixo estão seis etapas simples de implementação, que servem como um guia.
As etapas podem ser adaptadas a cada contexto específico, de acordo com as
normas de cada Universidade/ Faculdade.
PASSO 1: CRIAR UM CLUBE/ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES
Embora a campanha ElesPorElas exija um amplo esforço de
universidades/faculdades, você pode começar seu próprio Clube/ Associação de
Estudantes ElesPorElas, que irá centralizar os esforços de mobilização da
campanha em sua universidade/faculdade, assim como a ligação com as sedes da
ONU Mulheres. As responsabilidades propostas para o Clube/ Associação são:
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 Supervisionar a implementação geral da campanha em sua universidade /
faculdade.
 Ajudar a identificar e recrutar influenciadores/ modelos de ação em sua
universidade/ faculdade e envolvê-los como defensores da campanha.
 Envolver a imprensa de sua universidade/ faculdade na cobertura da mídia
para auxiliar seus esforços de mobilização da campanha.
 Facilitar a criação de conteúdo ElesPorElas para a universidade/ faculdade e
conduzir conversas on-line e off-line. Para estimular a criatividade, nós
incentivamos você a dar início a competições para a criação de conteúdo
com seus colegas.
 Realizar um evento de arrecadação de fundos ElesPorElas. Você deve entrar
em contato conosco antes de realizar um evento como esse para que
possamos fornecer as diretrizes de arrecadação de fundos apropriados das
Nações Unidas. Escreva para: heforshe@unwomen.org
 Monitorar e relatar os objetivos da campanha através das ferramentas
fornecidas no anexo a este documento.
 Compartilhar os principais aprendizados para fins de avaliação, assim como
para serem utilizados como estudos de caso sobre as melhores práticas.
PASSO 2: DESENVOLVER UM PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO ABRANGENTE PARA A
UNIVERSIDADE/ FACULDADE
Desenvolver um plano de implementação abrangente irá garantir uma
implementação bem-sucedida da campanha em sua universidade/ faculdade. O
plano deve se adequar a normas e regulamentos universitários e levar em
consideração o objetivo geral da campanha.
Um plano de implementação de impacto deve considerar os seguintes elementos
estratégicos:
Metas mensuráveis: defina metas mensuráveis de inclusão com relação ao
número de homens, meninos, meninas e mulheres que você pretende mobilizar.
Calendário de Ativação: Defina um calendário de ativação para um período de
doze meses. É altamente recomendável que seu calendário da universidade/
faculdade esteja em conformidade com o seu calendário de ativação, permitindo
a arrecadação e recursos para a campanha e o aproveitamento do impulso
10

ElesPorElas| IMPACTANDO UNIVERSIDADES

gerado por outros parceiros de implementação. O calendário de ativação de 12
meses ElesPorElas é
fornecido na Imagem 1 deste documento.
Definir uma Estratégia de Comunicação e Argumentação: Identifique os
estudantes e professores e as ferramentas relevantes para a divulgação da
mensagem.
Recomendamos a utilização de eventos on-line e off-line. Assegure que a hashtag
#ElesPorElas (#HeForShe) seja utilizada e inclua @ElesPorElas (@HeForShe) em
seus
tweets para fins de retweet.
Favor incluir o nome da universidade/faculdade para o reconhecimento mundial
de seus esforços em favor da campanha.
PASSO 3: LANÇAR SEU EVENTO
Para comemorar o lançamento oficial da campanha ElesPorElas em sua
universidade/ faculdade, incentivamos você a organizar um evento de
lançamento, sediando-o em conjunto com os administradores da
universidade/faculdade para garantir uma alta participação e apoio. Não existe
uma estrutura ideal única para um evento de lançamento ElesPorElas; em vez
disso, a estrutura adequada deve ser moldada em função de seus objetivos e o
que você deseja obter com o evento, prevendo a futura implementação de sua
campanha. É responsabilidade de seu Clube/Associação garantir com sucesso
todos os recursos para o evento.

PASSO 4: CONDUZIR A CONVERSAÇÃO ATRAVÉS DE ATIVIDADES E CONTEÚDO
LOCALIZADO
Defina um calendário de conteúdo e crie produtos de mídia que incluam os
seguintes: vídeos ElesPorElas mostrando influenciadores/modelos de ação
importantes; imagens de alunos/ professores com suas citações relevantes com
relação à igualdade de gênero; infográficos e histórias de impacto.
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Para fortalecer o envolvimento da universidade/faculdade durante todo o ano,
você pode organizar atividades ElesPorElas (HeForShe), aproveitando atividades
desportivas
e
outros
eventos/conferências/comemorações
da
universidade/faculdade para discussões e apresentação de painéis sobre a
campanha ElesPorElas e seus objetivos.
PASSO 5: MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Monitore e avalie sua influência periodicamente para medir seu impacto rumo
aos objetivos gerais da campanha. As ferramentas de relatórios são fornecidas em
um anexo deste documento.
Esperamos que este processo de cinco etapas forneça um guia útil para a
implementação
da
campanha
ElesPorElas
(HeForShe)
em
sua
universidade/faculdade. Caso seja necessária assistência, por favor, não hesite em
contatar: HeForShe@unwomen.org
Agradecemos a sua colaboração e lhe desejamos muito sucesso como defensor
do movimento de solidariedade ElesPorElas (HeForShe) para a melhoria de vida
de mulheres e meninas em todo o mundo.
MEIOS DE COMUNICAÇÃO E ARGUMENTAÇÃO
Para contribuir para o impulso global da campanha, convidamos você a utilizar
nossos recursos de campanha, adequando-se às diretrizes especificadas.
FERRAMENTAS DE MOBILIZAÇÃO ON-LINE
Visite nosso site e siga nossos canais de mídia social:
Visite nosso site e canais de mídia social:
 Website: www.HeForShe.org
 Twitter:@ElesPorElas @HeForShe
 Facebook: HeForShe
 Email: HeForShe@unwomen.org
 YouTube: HeForShe
 Instagram:@HeForShe
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FERRAMENTAS DE MOBILIZAÇÃO OFF-LINE
Entre em contato com a sede local da ONU Mulheres através do nosso site aqui.
USO DO LOGOTIPO DA CAMPANHA
O logotipo da campanha ElesPorElas (HeForShe) pode ser utilizado por indivíduos,
ONGs, Organizações Masculinas, Universidades/Faculdades e por outras
entidades, para quaisquer atividades promocionais destinadas a aumentar a
conscientização sobre a campanha ElesPorElas, desde que respeitem as diretrizes
da campanha disponíveis em www.heforshe.org
Para usar o logotipo da campanha ElesPorElas (HeForShe), você deve concordar
com os Termos e Condições. O logotipo está disponível para download direto em;
www.HeForShe.org
CONCLUSÃO
Nosso objetivo é mobilizar "um bilhão de homens até setembro de 2015" para
ajudar as comunidades em todo o mundo a desenvolver programas sustentáveis e
transformadores para promover a igualdade de gênero. Agradecemos
antecipadamente pelo seu apoio em contribuir para esta iniciativa fundamental.
ANEXO I: Ferramenta de Relatórios ElesPorElas
Existem diferentes tipos de indicadores que você pode e deve utilizar. Todos eles
dependem dos objetivos estabelecidos por seus esforços para a campanha. A
tabela abaixo contém alguns dos indicadores e métodos de monitoramento mais
comuns, no entanto, sinta-se livre para adaptá-los quando necessário. Para
facilitar o monitoramento e reconhecimento global de seus esforços para a
campanha, favor informar seus resultados por meio do e-mail
HeForShe@unwomen.org
MÉTRICAS GLOBAIS DA CAMPANHA (Frequência: uma vez por mês)
INDICADOR
MÉTODO DE ACOMPANHAMENTO
Menções em mídias sociais
- Número de hashtags geradas a partir de
seu país
Conversas online
- Conversas digitais ElesPorElas (HeForShe)
através de hangouts do google, tweets e
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Eventos ElesPorElas (HeForShe)

Criação de Conteúdo

Entrevistas na Mídia
Histórias de Impacto
Colaborações
Mobilização de Recursos

webinars
- Número de participantes online
- Número de eventos organizados
incluindo apresentações, discussões e
painéis como parte de outros eventos
-Número de participantes nos eventos
- Quantidade de conteúdo relevante
gerado localmente em apoio à campanha
- Imagens
- Vídeos
- Artigos/citações em blogs
- Número de entrevistas
- Número de histórias de impacto geradas
pela campanha ElesPorElas (HeForShe)
- Número de novas colaborações e
parcerias formadas em apoio à campanha
- Quantia de fundos arrecadados em apoio
a sua campanha local ElesPorElas
Quantia de fundos adicionais de
contribuição à ONU Mulheres
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