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1. https://www.un.org/en/observances/decade-people-african-descent 

2. Na América Latina, as pessoas afrodescendentes utilizam vários termos para indicar sua identidade racial, étnica e cultural. Por exemplo, 
na Colômbia, as mulheres de descendência africana geralmente se identificam como negra, afrocolombiana, raizal ou palenquera. No Brasil, 
as mulheres de descendência africana geralmente se identificam como negra, preta ou afro-Brasileira. Um único termo pode ter conotações 
abrangentes. Prieta (Preta), que pode ter uma conotação neutra, positiva ou pejorativa, é uma dessas palavras usadas para indicar a identidade 
negra em vários países. VidaAfrolatina se concentra em todas as mulheres de descendência africana, reconhecendo a necessidade de garantir 
a inclusão de mulheres negras que possam sofrer marginalização, mesmo em espaços afrodescendentes, devido a dinâmicas como o colorismo. 
Para os fins deste documento, os termos a seguir, usados   de forma intercambiável, indicam todas as mulheres de ascendência africana na 
América Latina: de descendência africana, afrodescendente ou negra. Valorizamos e respeitamos o direito à auto-identificação e seguimos a 
orientação de líderes com experiência vivida na América Latina no uso da terminologia.

Tendo atingido a metade do caminho da Década Internacional de 
Afrodescendentes1 proclamada pela ONU e no meio do despertar das vozes e 
movimentos de mulheres, agora é um momento necessário para abordagens 
inovadoras no combate à violência sexual.

VidaAfrolatina é um novo fundo internacional para mulheres de descendência 
africana na América Latina, muitas vezes invisibilizadas. Criado com o propósito 
de apoiá-las, buscamos preencher um vazio de recursos para fortalecer e expandir 
o trabalho das organizações de mulheres negras que lidam com a violência 
sexual.2 Além disso, o fundo tem como objetivo mobilizar recursos e conectá-los a 
líderes com experiência vivida em:
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■	 Criação de espaços, práticas e experiências de cura culturalmente 
relevantes para as mulheres locais e.

■	 Implementação de estratégias para diminuir e, finalmente, eliminar a 
violência sexual em suas comunidades e na sociedade como um todo.

Este documento fornece uma visão geral da origem de VidaAfrolatina, as 
problemáticas que estamos enfrentando e debatendo, nossa abordagem para 
soluções e as próximas etapas.

https://www.un.org/en/observances/decade-people-african-descent
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HISTÓRICO
VidaAfrolatina desenvolveu-se como resultado da When and Where I Enter, Inc. (WWIE), uma organização 
filantrópica totalmente voluntária fundada por Veta Byrd-Perez nos Estados Unidos. A WWIE operou de 
2007 a 2016, concedendo 17 doações em diversas áreas do programa para organizações de mulheres 
negras em nove países da América Latina e Porto Rico.

Lori Robinson, diretora executiva e fundadora de VidaAfrolatina, atuou no Conselho de Administração da 
WWIE de 2009 a 2016. Ela desempenhou um papel-chave de liderança, o que resultou em sua eleição 
como secretária do conselho de 2011 a 2016.

Consciente do impacto devastador da violência sexual na saúde, nas vidas e nas comunidades de 
mulheres negras em contextos de discriminação sistêmica e profundamente arraigada ao longo dos 
séculos, Robinson conceituou VidaAfrolatina com esse foco específico. Selecionada como bolsista Echoing 
Green Global Fellow em 2018, ela começou a receber financiamento inicial em 2019 para apoiar a fase 
preliminar de pesquisa e planejamento.

Em colaboração com as líderes comunitárias em organizações de mulheres negras na América Latina, por 
meio de um processo de profunda escuta, coleta de dados e divulgação de nossa rede, VidaAfrolatina visa 
elaborar cuidadosamente uma visão coletiva para esta iniciativa.

Usaremos um modelo participativo de concessão de doações, através do qual as solicitantes examinados 
decidem coletivamente quais grupos recebem financiamento. Esse processo produz compartilhamento 
de conhecimento, capacitação e responsabilidade mútua, além de transferir o poder de decisão para as 
mulheres que foram historicamente excluídas. Acreditamos que as profissionais de saúde e bem-estar, 
ativistas, estudantes, professores, artistas, advogadas, empresárias e outras líderes com experiência 
na temática, estão mais bem equipados para orientar as decisões de financiamento sobre as possíveis 
soluções e intervenções específicas que suas comunidades apresentam.

Para financiadores comprometidos com a erradicação da violência na vida das mulheres, com a melhora 
da saúde e bem-estar, com o fortalecimento dos movimentos feministas e com o combate contra 
o racismo sistêmico, VidaAfrolatina se apresenta como um mecanismo de conexão às vidas dessas 
mulheres com realidades desproporcionais, rotineiramente negligenciadas e fora do alcance da filantropia 
tradicional.

 

Visão e Missão 
VidaAfrolatina busca desenvolver um mundo onde meninas e mulheres negras são livres 
para florescer, pois segurança e bem-estar farão parte de sua realidade cotidiana. Desejamos 
fazer isso conectando diversos recursos, incluindo financiamento filantrópico e apoio à 
capacitação profissional, com grupos de mulheres negras na América Latina, em específico, 
com organizações que fornecem serviços de suporte para sobreviventes de violência sexual e 
que criam e lideram mudanças sistêmicas no combate à violência sexual. 



3

NOTA CONCEITUAL

A PROBLEMÁTICA
A Organização Mundial da Saúde (OMS) relata que 35,6% das mulheres em todo o mundo já sofreram 
violência sexual ou física por um parceiro íntimo, por alguém que não seja um parceiro íntimo, ou ambos.3 
A OMS também relata que a região das Américas, com 30% das mulheres que se enquadram em uma ou 
mais dessas categorias, tem a segunda maior predominância de casos no mundo.4

Antes do início do movimento #MeToo, outros movimentos, como por exemplo, #Cuéntalo, #NiUnaMenos, 
#PrimeiroAssédio e outras hashtags, iniciaram uma intensa mobilização virtual sobre casos de 
estupros e outras formas de violência contra mulheres na América Latina.5 Apesar de alguns recentes 
aprimoramentos em medidas legais que abordam a violência de gênero em vários países da região, pode-
se perceber que as reais melhorias na vida das mulheres não se materializaram.6

A violência sexual é um dos principais fatores que lesionam a saúde física, mental e reprodutiva das 
mulheres. Essas violências podem resultar em transtorno de estresse pós-traumático, depressão, 
doenças sexualmente transmissíveis, tentativas de suicídio, distúrbios do sono, incapacidade de trabalhar 
e consequentemente, a perda de seus empregos, automutilação, distúrbios alimentares e muitos 
outros problemas.7 É uma violação dos direitos humanos que impossibilita oportunidades na vida das 
mulheres. Além disso, essas violências diminuem o potencial desenvolvimento e o progresso de famílias, 
comunidades e nações.8

As estatísticas sobre violência sexual são notavelmente insuficientes em todo o mundo, e a América Latina 
não é exceção. A maioria dos agressores são conhecidos das vítimas - por exemplo, parceiros, membros 
da família, amigos ou colegas de trabalho. Mesmo entre familiares e amigos, somado à deficiência de 
políticas e do apoio das autoridades, as vítimas geralmente não sentem que podem ou devem denunciar 
seus violentadores. O número de pessoas que são agredidas ou abusadas e não divulgam ou denunciam a 
violência sexual permanece desconhecido.9

Os dados de violência sexual, quando analisados pela categoria de raça, são particularmente escassos 
em toda a região da América Latina. Embora limitados, os dados existentes indicam o impacto 
desproporcional em relação às mulheres negras. Por exemplo, a Comissão Econômica da ONU para a 
América Latina e o Caribe publicou um relatório afirmando que no Equador, a incidência de violência sexual 
entre mulheres negras é 7% maior do que entre indígenas ou mestiças.10

Em outro exemplo, a Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas na Colômbia registrou 
24.576 vítimas de violência sexual relacionada à guerra em 2017. Delas, 73% eram afrodescendentes e 
indígenas,11 em um cenário onde 9,3% da população colombiana é  afrodescendentes e 4,4% é indígena.12

A resposta do setor filantrópico tem sido insignificante.

Embora uma em cada três mulheres e meninas tenha sofrido violência de gênero em todo o mundo, 
menos de 1% do total de subsídios desembolsados   por financiadores de direitos humanos em 2010 foi 
direcionado à violência de gênero.13 De 2013 a 2015, o financiamento de recursos direcionados à garantia 
dos direitos humanos para mulheres e meninas na América Latina diminuíram $22 milhões de dólares, 
mais do que em qualquer outra região rastreada pela Advancing Human Rights análise de tendências.14

As mulheres afrodescendentes na América Latina são frequentemente as mais vulneráveis   à violência 
sexual e têm menos acesso a recursos para recuperação e mudanças sistêmicas.15
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As pessoas afrodescendentes representam um terço da população da América Latina.16 No entanto, do 
número total de subsídios arrecadados na América Latina entre 2009 e 2019 por financiadores de direitos 
humanos em todo o mundo, apenas 2,93% foram direcionados explicitamente a pessoas de descendência 
africana.17 Além disso, do financiamento desembolsado na América Latina entre 2011 e 2015 pelas 
fundações americanas, apenas 1,4% foi explicitamente designado para afrodescendentes.18

No Brasil, onde os afrodescendentes representam 55,8% da população, existe o mesmo paradoxo.19 Em 
2016, das fundações e empresas brasileiras pesquisadas que identificaram os direitos humanos como uma 
prioridade no mercado interno, 2% disseram se concentrar em negros ou indígenas e 4% disseram que se 
concentram em mulheres e meninas.20

Sem investir em soluções para diminuir a violência contra as mulheres afrodescendentes em suas próprias 
comunidades, as questões estruturais e sistemáticas, que são fatores-chave na perpetuação da violência 
sexual, continuam em grande parte desmedidas e ignoradas.21

3. Naeemah Abrahams et al., Global and Regional Estimates of Violence Against Women: Prevalence and Health Effects of Intimate 
Partner Violence and Non-Partner Sexual Violence (Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2013), 20. https://apps.who.int/
iris/bitstream/handle/10665/85239/9789241564625_eng.pdf 

4. Abrahams et al., 16. 

5. Daniela Esquivel Domínguez, “Construcción de la protesta feminista en hashtags: aproximaciones desde el análisis de redes 
sociales,” Comunicación y Medios, no. 40 (2019): 184-198, https://scielo.conicyt.cl/pdf/cym/v28n40/0719-1529-cym-28-40-00184.
pdf ; Heloisa Buarque de Almeida, “De la vergüenza a la visibilidad: Feminismo hashtag y violencia sexual en Brasil,” Sexualidad, 
Salud y Sociedad - Revista Latinoamericana, no. 33 (2019): 19-41, http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-
64872019000300019&tlng=en ; Jelke Boesten, “Ni Una Menos Stares Down Conservative Reaction,” NACLA, May 8, 2018, https://
nacla.org/news/2018/07/03/ni-una-menos-stares-down-conservative-reaction-ni-una-menos-enfrenta-una-reacci%C3%B3n ; Manuela 
Rodríguez Muñoz, “Mujeres de la farándula dicen #YoTambién,” El Colombiano, October 21, 2017, https://www.elcolombiano.com/
redes-sociales/famosas-colombianas-que-sufrieron-abuso-AM7538435 ; Tom Phillips, “#Cuéntalo: Latin American women rally 
around sexual violence hashtag,” The Guardian, May 3, 2018, https://www.theguardian.com/world/2018/may/03/cuentalo-latin-
american-women-rally-around-sexual-violence-hashtag 

6. María Aparecida Bento et al., Mujeres afrodescendientes en América Latina y el Caribe: Deudas de igualdad (Santiago, Chile: 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, July 2018), 64, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43746/4/
S1800190_es.pdf ; Sebastián Essayag, From Commitment to Action: Policies to End Violence Against Women in Latin America and the 
Caribbean (Panama: UNDP and UN Women, 2017), 6, 72-78, https://www.undp.org/content/dam/rblac/docs/Research%20and%20
Publications/Empoderamiento%20de%20la%20Mujer/UNDP-RBLAC-ReportVCMEnglish.pdf 

7. Karine Baril et al., “Consequences,” Media Kit on Sexual Assault, Institut national de santé publique du Québec, accessed February 
25, 2020, https://www.inspq.qc.ca/en/sexual-assault/understanding-sexual-assault/consequences ; Sarah Bott et al., Violence Against 
Women in Latin America and the Caribbean: A Comparative Analysis of Population-Based Data from 12 Countries (Washington, D.C.: 
: Pan American Health Organization, 2012), 55-57; https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/Violence1.24-WEB-25-febrero-2014.
pdf ; “Human Rights and Sexual Violence,” Harvard Kennedy School Women and Public Policy Program, accessed February 25, 2019, 
https://wappp.hks.harvard.edu/human-rights  

8. Caitlin Stanton, “Ants in the Kitchen: The Role of Data in Human Rights Funding,” GlassPockets by Candid, June 19, 2013,  
https://blog.glasspockets.org/2013/06/stanton-20130619.html?_ 

9. Abrahams et al., 32. 

10. Gloria Camacho Z., La violencia de género contra las mujeres en el Ecuador: Análisis de los resultados de la Encuesta Nacional 
sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres (Quito, Ecuador: Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, 2014), 34. https://oig.cepal.org/sites/default/files/violencia_de_gnero_ecuador.pdf 
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11. Report of the Secretary-General on Conflict-Related Sexual Violence (New York, NY: Office of the Special Representative of the 
Secretary-General on Sexual Violence in Conflict, April 16, 2018), 14-15. https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/
uploads/report/s-2018-250/SG-REPORT-2017-CRSV-SPREAD.pdf 

12. “Grupos étnicos - Información técnica,” Dirección Nacional de Estadística, last modified November 25, 2019,  
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/grupos-etnicos/informacion-tecnica 

13. Stanton. 

14. Rachel Thomas, “Data in Dialogue: Latin America,” Human Rights Funders Network, October 9, 2018,  
https://www.hrfn.org/community-voices/data-in-dialogue-latin-america/ 

15. Aparecida Bento et al., 63. 
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(as of September 24, 2019) from 2009-2019 that meet the human rights criteria. 

18. Figure is based on Candid’s research set, which includes all grants of $10,000 or more awarded by 1,000 of the largest US 
foundations. Figure is drawn from analysis done for “The State of Global Giving by U.S. Foundations, 2011-2015” and reflect total 
grantmaking by US foundations from 2011 to 2015 with a geographic focus on Mexico and Latin America and an explicit population 
focus on people of African descent. 

19. Akemi Nitahara, “Blacks Make Up Majority of Brazil’s Unemployed and Informal Workers,” Agência Brasil, November 13, 2019, 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/en/economia/noticia/2019-11/blacks-make-majority-brazils-unemployed-and-informal-workers 

20. Maíra Junqueira, “Why International Human Rights Funders Still Have a Role to Play in Brazil,” Human Rights Funders Network, 
April 23, 2018. https://www.hrfn.org/community-voices/why-international-human-rights-funders-still-have-a-role-to-play-in-brazil/ 

21. Junqueira.

NOSSAS SOLUÇÕES
Abordagem
As mulheres de descendência africana na América Latina foram atormentadas durante séculos com a 
violência sexual, mas através de ações e recursos coletivos, o futuro delas será diferente.

Um relatório divulgado pela Sexual Violence Research Initiative afirma que os grupos comunitários na 
América Latina têm sido críticos “para aumentar a conscientização pública sobre a violência contra 
as mulheres, seus direitos e a importância da transformação das atitudes da comunidade em relação 
às normas de gênero. Além disso, os líderes comunitários têm sido essenciais na prevenção e no 
encaminhamento das vítimas para receberem o apoio necessário.”22

O objetivo de VidaAfrolatina é contribuir para a proliferação e o fortalecimento do trabalho comunitário 
de cura e da mudança sistêmica, liderado por mulheres de descendência africana em benefício de suas 
próprias comunidades. Com base nas histórias de organização e ativismo, hoje muitos grupos de mulheres 
negras estão intervindo em questões de violência sexual em suas comunidades, porém, em grande parte 
sem acesso ao apoio filantrópico.

https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/report/s-2018-250/SG-REPORT-2017-CRSV-SPREAD.pdf
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/report/s-2018-250/SG-REPORT-2017-CRSV-SPREAD.pdf
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/grupos-etnicos/informacion-tecnica
https://www.hrfn.org/community-voices/data-in-dialogue-latin-america/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/en/economia/noticia/2019-11/blacks-make-majority-brazils-unemployed-and-informal-workers
https://www.hrfn.org/community-voices/why-international-human-rights-funders-still-have-a-role-to-play-in-brazil/
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Os principais mecanismos que estamos explorando para o nosso trabalho são:

■ Uma categoria de concessão de financiamento para organizações e grupos únicos com um escopo 
local para fornecer serviços de recuperação ou criar mudanças sistêmicas. 

■ Uma categoria de concessão de financiamento para que duas ou mais organizações ou grupos 
colaborem em iniciativas de âmbito nacional ou multinacional para criar mudanças sistêmicas. 

■ Suporte presencial e online para aprimoramento de capacitação e suporte de bem-estar. 

Além de conectar os grupos de mulheres negras aos recursos financeiros por meio de um processo 
participativo de concessão de subsídios, VidaAfrolatina fornecerá capacitação profissional por meio de 
treinamentos on-line e presenciais, desenvolvimento de habilidades, oficinas de aprendizado e programas 
de bem-estar. Integrada a essas atividades, serão elaboradas oportunidades para os beneficiárias de 
subvenções se conectarem e construírem uma rede regional de visionárias e agentes de mudança e 
recuperação.

22. Juan Manuel Contreras et al., Sexual Violence in Latin America and the Caribbean: A Desk Review (Pretoria, South Africa: Sexual 
Violence Research Initiative, 2010), 64. http://www.svri.org/sites/default/files/attachments/2016-07-19/f_0024041_19595_original.pdf 

O que fizemos até agora
Nossa visão é guiada por líderes com experiência vivida na região da América Latina.

VidaAfrolatina realizou conversas comunitárias com mulheres negras na Colômbia (Cali e Bogotá) em 
outubro de 2018 e no Brasil (Salvador e Rio de Janeiro) em novembro de 2018 e abril de 2019. Em outubro 
de 2019, organizamos uma convenção digital baseada em vídeo com participantes de México, Porto 
Rico, Costa Rica, Nicarágua, Colômbia, Brasil e Argentina. Os dados coletados por meio de pesquisas e 
conversas individuais com sobreviventes afrodescendentes de violência sexual, líderes de organizações, 
estudantes, artistas, pesquisadores, empresárias e curandeiras estão sendo incorporados na formação de 
nossa pesquisa e do planejamento iniciais. 

As entrevistadas e participantes de nossas conversas presenciais e on-line expressaram significativo 
entusiasmo e otimismo pelo possível impacto que VidaAfrolatina poderia desenvolver ao conectar 
recursos com grupos e organizações de mulheres negras na América Latina, particularmente aqueles que 
não atendem aos critérios de elegibilidade estabelecidos pelas fundações tradicionais.

Financiadoras feministas, como a FRIDA The Young Feminist Fund e a FemFund, tornaram acessíveis seus 
projetos para a concessão de doações participativas, o que informou nossa pesquisa e planejamento. 
VidaAfrolatina tem cultivado uma rede de mentores e consultores nessas e em outras organizações 
filantrópicas da América Latina, Europa e Estados Unidos, que continuam a fornecer apoio e orientação.

Em 2019, Lori Robinson, fundadora de VidaAfrolatina, participou de conferências anuais organizadas pela 
EDGE Funders Alliance, ABFE (uma organização profissional filantrópica negra), Hispanics in Philanthropy 
e The Praxis Project. Dessa forma, estamos identificando sinergias e iniciando parcerias entre organizações 
feministas e de justiça social mais amplas e globais.

http://www.svri.org/sites/default/files/attachments/2016-07-19/f_0024041_19595_original.pdf
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Em outubro de 2019, a Prospera International Network of Women’s Funds realizou uma convocatória 
para Robinson com todos os seus membros na região da América Latina, a fim de explorar as 
possibilidades de colaboração. A organização mexicana Fondo Semillas já demonstrou apoio a 
VidaAfrolatina ao recomendar a Dra. Lina Rosa Berrío, uma residente afro-colombiana do México, 
para servir como facilitadora da nossa convenção regional on-line.

O feedback das parceiras e financiadoras feministas tem sido positivo. Angélica Gómez, 
administradora do programa Fondo Semillas, declarou em nossa pesquisa pós-convocação: “Eu 
acho que existem muito poucos fundos – isso se houver – que apoiam exclusivamente mulheres 
de descendência africana, e eles nem têm um foco particular nessa população. Eu acho que esse 
foco é necessário e requer investimentos estratégicos. Penso que essa iniciativa é muito positiva e 
tenho certeza de que produzirá bons resultados que beneficiarão as mulheres afrodescendentes e 
promoverão a justiça social para essa população.”

VidaAfrolatina considera as conversas realizadas até o momento os pontos de partida para um 
processo contínuo de diálogo e de visão colaborativa. A escuta e a aprendizagem contínuas serão 
um aspecto permanente do nosso trabalho.

Como um fundo com sede nos EUA, VidaAfrolatina está lançando as bases para construir uma 
base local de apoio que inclua voluntários e doadores individuais. Para esse fim, VidaAfrolatina 
fez parceria com a Irwin House Global Art Gallery, sem fins lucrativos, lançada recentemente por 
mulheres afro-americanas em Detroit, Michigan, para sediar uma exibição do filme afro-brasileiro 
“Antônia”.

Os temas do filme incluem abuso e violência contra mulheres por parte de parceiros, homofobia, 
encarceramento em massa e o poder das amizades femininas para curar estas mazelas. Três 
estudantes de graduação afro-brasileiros em intercâmbio na Wayne State University lideraram um 
diálogo comunitário pós exibição. Esse evento foi desenvolvido para conscientizar as realidades 
políticas, econômicas e sociais das mulheres negras no Brasil e, mais amplamente, na América 
Latina, bem como para cultivar o interesse por VidaAfrolatina.

Também em 2019, VidaAfrolatina adquiriu um patrocinador fiscal. The Praxis Project é uma 
organização sem fins lucrativos com sede em Oakland, Califórnia, com foco na equidade e na justiça 
na saúde para todas as comunidades.
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PRÓXIMOS PASSOS
É claro que muitas organizações e grupos liderados por mulheres negras que estão fazendo um 
trabalho importante na região não têm acesso a financiamento filantrópico. Vários fundos de mulheres 
reconheceram uma consciência insuficiente sobre os desafios e as necessidades específicos da população 
negra, bem como uma falta de vínculo com organizações e grupos de afrodescendentes. VidaAfrolatina 
plantou sementes para uma parceria transnacional para expandir a segurança e o bem-estar na América 
Latina, que centra explicitamente mulheres afrodescendentes. Agora, precisamos construir uma estrutura 
solidificada para crescer e sustentar alianças e processos participativos.

Nossas prioridades para 2020 são:

TRIMESTRES 1 a 3 Organização de reuniões on-line adicionais para fornecer uma  
 plataforma para grupos de mulheres negras com o objetivo de nos  
 conectarmos com financiadores feministas e continuar a trocar  
 ideias sobre a melhor forma de estruturar nosso trabalho.

TRIMESTRES 1 a 4 Continuação na angariação de fundos para sementes.

TRIMESTRES 1 a 4 Continuação e aumento da nossa rede de organizações de mulheres  
 negras, mentoras, conselheiros e colaboradores.

TRIMESTRES 2 a 4 Realizar eventos de filmes de mulheres negras da América  
 Latina em várias cidades dos Estados Unidos e / ou eventos  
 digitais para aumentar a conscientização e construir uma base de  
 apoiadores e doadores individuais.

TRIMESTRE 3 Elaboração de um plano estratégico.

TRIMESTRE 4 Organização de uma convocação pessoal na região da América Latina  
 para continuar aprofundando relacionamentos com potenciais  
 parceiros e financiadores donatários e para coletivamente visualizar e  
 planejar nosso processo participativo.

TRIMESTRE 4 Realização de uma temporada piloto de concessão de microssubsídios.

 Convidamos organizações e indivíduos a crescerem conosco - como voluntários, colaboradores e 
doadores. Entre em contato com a diretora executiva de VidaAfrolatina, Lori Robinson, para perguntas. 

CONTATO: +1-313-605-6954, lori@VidaAfrolatina.org 

mailto:lori@VidaAfrolatina.org
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LIDERANÇA 
Diretora Executiva 
Lori Robinson é a fundadora e diretora executiva de VidaAfrolatina, um fundo internacional para 
mulheres criado para mobilizar recursos para fortalecer e expandir o trabalho das organizações 
de mulheres negras na América Latina, abordando a violência sexual. Ela é uma das 35 bolsistas 
selecionadas de um conjunto de mais de 2.800 candidatos de 155 países para ganhar a 
concorrida bolsa Echoing Green Fellowship 2018 para desenvolver e lançar VidaAfrolatina.

Robinson trabalhou como jornalista por 25 anos, ganhando vários prêmios nacionais, incluindo 
um primeiro lugar da National Association of Black Journalists por sua reportagem capa de 
revista sobre violência sexual na comunidade afro-americana. Ela é autora de “I Will Survive: The 
African-American Guide to Healing from Sexual Abuse and Abuse”, e tem apresentado trabalhos 
sobre violência sexual em mais de 20 estados dos EUA e na Costa Rica, na Venezuela, no Brasil e 
em Cuba.

Além de abordar extensamente a violência sexual, ela indagou sobre populações negras nos 
países da América Latina por duas décadas. Como freelancer, seu trabalho foi publicado no 
Washington Post, The Root, Ebony.com, Detroit Free Press, Chicago Tribune e várias outras 
revistas nacionais.

Em 2016, Robinson foi selecionada como bolsista “Periodismo Cultural Gabriel García

Márquez” pela Fundação Nuevo Periodismo Iberoamericano. Também em 2016, foi escolhida 
como bolsista “Bringing Home the World” pelo International Center for Journalists. Para 
realização de ambas as pesquisas, viajou para a Colômbia com o objetivo de relatar a crise de 
violência contra afro-colombianos.

Em 2013, Robinson foi selecionada como membra para o Tow-Knight Center for Entrepreneurial 
Journalism, na Escola de Pós-Graduação em Jornalismo da City University of New York.

Robinson atuou no Conselho de Administração da When and Where I Enter, Inc., um fundo na 
cidade de Houston, Texas, que concedeu doações a 17 organizações de mulheres negras em nove 
países da América Latina e Porto Rico por um período de nove anos.

Lori Robinson é bilíngue (inglês/espanhol). Ela é bacharel em inglês e espanhol pelo Spelman 
College em Atlanta, Geórgia, e possui mestrado em jornalismo pela New York University, em 
Nova York. 
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Conselho Administrativo 
Como uma organização com um patrocinador fiscal, VidaAfrolatina não possui um Conselho de 
Administração legalmente estabelecido para organizações do tipo 501(c)(3). As membras do nosso 
Conselho Administrativo são participantes ativas do nosso trabalho e desempenham uma variedade de 
funções, além da capacidade consultiva. 

Amanda Alexander 
Detroit Justice Center

David Baptista  
Latin American Leadership 
Academy

Marcus Clarke 
Community Action Partnership  
of Sonoma County

Carrie Cuthbert 
Free Press

Nedgine Paul Deroly 
Anseye Pou Ayiti

Alicia Díaz 
Independent Filmmaker

Jovana Djordjevic 
FRIDA | The Young Feminist Fund

Amanda Gigler 
Mama Cash

Dr. LeConte Dill 
New York University

 
 
 

Dr. Rosana Heringer 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, Elas Fundo de 
Investimento Social Board

Dr. Keith Jennings 
African American Center on 
Global Politics and Human Rights

Keith Hammonds 
Solutions Journalism Network

Rachel Johnson-Farias 
Esq. Apprentice

Edward Jones 
ABFE | A Philanthropic 
Partnership for Black 
Communities

Daniela Konietzko 
Fundación WWB Colombia

Sara Leedom 
African Entrepreneur Collective

Rose Longhurst 
The Edge Fund (UK)

Conniel Malek 
True Costs Initiative

Michelle Materre 
Materre Media Consulting/
Creatively Speaking Film Series

Diego Ontaneda 
Latin American Leadership 
Academy

Dana Preston 
Independent Consultant

Margaret Ramirez 
NYC Health + Hospitals

Misan Rewane 
Independent Consultant

Carmen Robles 
Independent Consultant

Graciela Selaimen 
Ford Foundation

Brian Stou 
 Building Belonging

Carolina Suarez 
Latin America Venture 
Philanthropy Center

Janet Arelis Quezada 
Coach de capacitação, Magnolia 
Community Initiative

Veta Byrd-Perez 
Conselheiro Geral Associado,  
Rice University Fundador, When 
and Where I Enter, Inc.

Elsy Cipriani 
Directora, International Institute  
of New England

Pilar Ocampo 
Gerente de Projeto de 
Disparidades em Saúde 
Comunitária, City of Philadelphia

Dulce Reyes Bonilla 
Ativista transnacional  
e intersetorial, escritora  
e tradutora freelancer

Assessores informais
As seguintes pessoas forneceram orientação, apresentações facilitadas e recursos informacionais 
compartilhados de maneira informal e continuarão a prestar apoio.


