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Visão
 

A ActionAid abraça a visão de um mundo justo, igualitário e sustentável, no qual 
cada pessoa tenha direito a uma vida digna, livre da pobreza e de todas as formas 
de opressão. 

Nossa missão é alcançar justiça social, igualdade, e erradicação da pobreza, trabalhando 
com pessoas que se encontrem em situação de pobreza e de exclusão, com suas
comunidades, com organizações de pessoas, movimentos sociais e apoiadores, e
mobilizando o Poder que existe nas Pessoas.

Mulheres que vivem em situação de pobreza e de exclusão têm uma importância central 
naquilo que fazemos. Nossa meta é conquistar uma maior parcela de poder e recursos, 
garantindo que as mulheres possam reivindicar e usufruir seus direitos humanos.
Trabalhamos com jovens como motores vitais dessa mudança. Quando ocorrem situações 
de emergência, damos apoio às comunidades afetadas e aproveitamos as oportunidades
que surgem para impulsionar alternativas justas, trabalhando com comunidades e alianças 
mais abrangentes para transformar sociedades. 

Estratégia
A ActionAid vem evoluindo no modo como luta contra a pobreza e a injustiça desde
sua fundação, aproximando-se das pessoas e das comunidades com quem trabalha,
e transferindo poder para os países onde atua. Esta jornada prossegue com a nossa
estratégia decenal – Ação pela Justiça Global. 

Ao longo dos próximos dez anos, a ActionAid criará um impulso internacional para gerar 
justiça social, econômica e ambiental, liderado por pessoas em situação de pobreza
e exclusão. A ActionAid se aproximará ainda mais das pessoas com quem trabalha, 
envolvendo-as ainda mais com as ações implementadas. Trabalharemos juntamente a 
outros grupos que compartilhem de nossos valores e visão de um mundo justo. 

Tomando como base um histórico de programas locais bem-sucedidos e inovadores, a 
ActionAid se conectará às pessoas, parceiros e comunidades com quem trabalha, com 
organizações de pessoas e movimentos sociais mais abrangentes. 
 

“Vencer a
pobreza não é 
uma obra de
caridade, é um 
ato de justiça.”
NELSON MANDELA

Shumana, 12 anos, na foto com sua 
vizinha, tem frequentado um espaço para 
crianças administrado pela ActionAid, no 
norte de Bangladesh, onde as crianças de 
formação adivasi e muçulmana podem se 
misturar.
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Wangu Kanja, da Fundação Wangu Kanja , uma organização parceira da ActionAid no Quênia, que dá apoio a mulheres que sofreram violência baseada em gênero.
FOTO: GEORGINA GOODWIN/ACTIONAID

Ação por 
Justiça Global 
Estrategia 2028



Action for Global Justice: Strategy 20282

 

Nosso trabalho
•	 Trabalhamos para alcançar justiça social, igualdade, e erradicação da pobreza 

ao	desafiarmos	e	redistribuirmos	poder	e	recursos,	fortalecendo	a	resiliência	de	
comunidades e movimentos, e assegurando os direitos das pessoas em situação de 
pobreza e exclusão. 

•	 Nosso enfoque é nas causas estruturais e consequências da pobreza, da desigualdade 
e da injustiça, centrando esforços em uma grande campanha internacional por vez, 
visando, dessa forma, obter o maior impacto possível.

•	 Trabalhamos com pessoas que vivem em situação de pobreza e com movimentos 
sociais visando ao aumento da participação cívica nos processos decisórios que 
definem	a	entrega	de	serviços	públicos	à	coletividade.		

•	 Cooperamos com movimentos de mulheres para abordar as causas estruturais da 
violência contra a mulher.  

•	 Nossos programas locais são elaborados e baseados no empoderamento das pessoas, 
na expressão da solidariedade, nas campanhas e nos argumentos em prol de alternativas. 

•	 Perseguimos a justiça climática, procurando fazer com que os países ricos se 
responsabilizem e respondam pela compensação dos danos causados aos países 
afetados, e ajudando as comunidades a se adaptarem às mudanças climáticas. 

•	 Promovemos sistemas de prevenção, resposta e prevenção a situações de emergência,
baseados nos direitos humanos, para fazer com que o sistema seja liderado de forma 
mais local e transparente. 

•	 Buscamos apoio às lutas nacionais e às causas por justiça social. 

De que forma iremos 
trabalhar
•	 Seremos mais ágeis e inovadores, com transferência de poderes nos processos 

decisórios e maior participação das pessoas com quem trabalhamos.  
•	 Mediremos e demonstraremos o impacto do nosso trabalho, gerando novos

conhecimentos e políticas baseadas em evidências. 
•	 Cooperaremos com aqueles que compartilhem de nossa visão e valores, e

continuaremos a buscar a participação de apoiadores de longo prazo. 
•	 Investiremos na transformação digital para revolucionar nossas formas de trabalho, 

e usaremos as comunicações digitais para fortalecer as conexões diretas entre os 
apoiadores e as pessoas com quem trabalhamos. 

•	 Continuaremos nossa jornada de internacionalização de modo a transformar cada 
membro da ActionAid em um ator forte e independente em seus países respectivos, 
nivelando-os como iguais no âmbito da federação internacional.

Apelamos aos nossos apoiadores, amigos e, principalmente, às pessoas com quem trabalhamos, a empreender 
conosco esta corajosa e ambiciosa jornada para a conquista da justiça, igualdade de gênero e pelo fim da pobreza. 
Find out more at www.actionforglobaljustice.actionaid.org

Como você pode ajudar?

Aisha Ali-Abraham, 55 anos,
coordena o abrigo parte do projeto
de abrigo para mulheres e garotas,
em Zanzibar, Tanzânia.  
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