Fundo ELAS anuncia resultado de seleção para intercâmbio na
Inglaterra
Confira os grupos apoiados no Edital Mulheres em Movimento 2019 que
participarão da Conferência FiLiA 2019

O Fundo ELAS anuncia a lista de grupos que serão apoiados com bolsas de intercâmbio
para participação na Conferência FiLiA 2019, que será nos dias 19 e 20 de outubro de
2019 em Bradford, na Inglaterra.
Puderam concorrer ao intercâmbio os 30 grupos apoiados no Edital Mulheres em
Movimento 2019, que vão realizar ações pela defesa de seus direitos e alianças
internacionais, intergeracionais ou intermovimentos. Foram distribuídas 4 bolsas de
intercâmbio.
Os grupos agraciados com as bolsas de intercâmbio terão a oportunidade de trocar
experiências com outros grupos de todo o mundo e apresentar o projeto que estão
desenvolvendo com apoio do programa Mulheres em Movimento.
A Conferência FiliA é um encontro anual que a FiliA, organização do Reino Unido,
promove desde 2013, reunindo mulheres de todo o mundo para trocar ideias,
compartilhar experiências e construir contatos e rede. Saiba mais sobre a Conferência
FiliA: https://filia.org.uk/about-the-conference
Confira a lista de grupos selecionados para o intercâmbio:
- Padê Editorial
- Coletivo de Mulheres Indígenas Suraras do Tapajós
- Revista Afirmativa - Coletivo de Mídia Negra
- Coletivo Flores de Dan

Sobre o Programa Mulheres em Movimento
O programa Mulheres em Movimento fortalece os grupos por meio de apoio
financeiro, capacitação, acompanhamento de seus projetos e desenvolvimento de
redes. Promove os Diálogos Mulheres em Movimento, encontros internacionais que
reúnem lideranças para debater o contexto da luta por direitos e traçar estratégias
conjuntas para a agenda de movimentos liderados por mulheres. Estimula
intercâmbios globais, fomentando alianças entre grupos e redes do Brasil, de outros
países da América Latina e do Reino Unido. Investe ainda na articulação de diferentes
segmentos dos movimentos feministas e de mulheres – como mulheres negras,
indígenas, quilombolas, trabalhadoras domésticas, lésbicas, bissexuais e trans,
mulheres com deficiência –, assim como com outras lutas por direitos, como a luta por
moradia, por direitos trabalhistas, por direito à cidade, por uma vida sem violência etc.
O programa Mulheres em Movimento já apoiou 23 projetos, alcançando mais de 13
mil beneficiárias diretas, mais de 71 mil beneficiárias indiretas e propiciando 119
parcerias cross-movements e 79 parcerias cross-countries.
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