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Organizational information 
 
Please select which sector your 
organization comes from 
 
Please Select 
 
Civil society partner of the Generation 
Equality Forum 
 
Civil society organizations 
 
Youth-led organizations 
 
Organizations that work with youth 
 
Organizations led by girls and adolescents 
 
 

Informação organizacional 
 
Selecione o setor de sua organização  
 
Por favor selecione 
 
 
Parceiro da sociedade civil do Fórum 
Geração Igualdade 
 
Organizações da sociedade civil 
 
Organizações lideradas por jovens 
 
Organizações que trabalham com jovens 
 
Organizações lideradas por meninas e 
adolescentes 
 



Organizations that work with girls and 
adolescents 
Defenders of women's human rights 
 
 
Defenders of women's environmental and 
collective rights 
 
Academia 
 
Foundation, private philanthropy 
 
Foundation, private philanthropy partner of 
the Generation Equality  
 
Private sector 
 
Private sector partner of the Generation 
Equality Forum 
 
 
Official State Delegations 
 
Official State Delegations from Member 
States leaders of Action Coalitions 
 
International Organizations 
 
General Public 
 
Media 
 
Other 
 
(* Note: Partner organizations refer to those 
CSOs, private sector and foundations that 
have been involved in the process of 
consultation or construction of the 
Generation Equality Forum.) 
 
 
Name of organization, network, educational 
institution, or company. If applying as an 
individual, please write individual 
 
 
Name of organization, network, educational 
institution or company. 
 
 
Website or - if not available - social media 
address of your organization or yourself if 
you are applying as an individual. 
 

Organizações que trabalham com meninas 
e adolescentes 
Defensoras dos direitos humanos das 
mulheres 
 
Defensoras dos direitos ambientais e 
coletivos das mulheres 
 
Academia 
 
Fundação, filantropia privada 
 
Fundação, filantropia privada parceira do 
Fórum Geração Igualdade 
 
Setor privado 
 
Setor privado parceiro do Fórum Geração 
Igualdade 
 
Delegações Oficiais de Estados 
 
Delegações Oficiais dos Estados-Membros 
líderes das Coalizões de Ação 
 
Organizações Internacionais 
 
Público geral 
 
Mídia  
 
Outro 
 
 
(* Nota: as organizações parceiras referem-
se às OSC, setor privado e fundações que 
estiveram envolvidas no processo de 
consulta ou construção do Fórum Geração 
Igualdade) 
 
 
Nome da organização, rede, instituição 
educacional ou empresa. Se estiver se 
inscrevendo como pessoa física, escreva 
pessoa física 
 
Nome da organização, rede, instituição de 
ensino ou empresa. 
 
 
Site ou - se não estiver disponível - 
endereço de mídia social de sua 
organização ou seu próprio, se estiver se 
candidatando como pessoa física. 



 
 
Website address 
 
Facebook account: 
 
Twitter account: 
 
LinkedIn account 
 
Occupation 
 
 
What issues does your organization 
primarily address? If you are from a 
philanthropic organization, please select 
the issues that you fund directly. Check 
all that apply.  
 
 
Adolescents and young people 
 
Afro-descendants rights 
 
Building Movements and Women´s 
Leadership 
 
Changing Culture, Gender Norms, or 
Harmful Masculinities 
 
Climate and Environment 
 
Democracy and political participation / 
Decision making 
 
Disability rights 
 
Education 
 
Economic Justice and Rights 
 
Gender-Based Violence 
 
Health, including Sexual and Reproductive 
Health and Rights 
 
Indigenous rights 
 
LGBTIQ+ rights 
 
Minority rights 
 
Migration and Refugee rights 
 

 
 
Endereço do website 
 
Conta do Facebook: 
 
Conta do Twitter: 
 
Conta do LinkedIn 
 
Ocupação 
 
Quais são os problemas com os quais 
sua organização trabalha 
principalmente? Se você é de uma 
organização filantrópica, selecione os 
problemas que vocês financiam 
diretamente. Marque todas as opções 
aplicáveis. 
 
 
Adolescentes e jovens 
 
Direitos dos afro-descendentes 
 
Construindo Movimentos e Liderança 
Feminina 
 
Mudança de cultura, normas de gênero ou 
masculinidades prejudiciais 
 
Clima e Meio Ambiente 
 
Democracia e participação política / 
tomadas de decisões 
 
Direitos das pessoas com deficiência 
 
Educação 
 
Justiça e direitos econômicos 
 
Violência baseada em gênero 
 
Saúde, incluindo saúde e direitos sexuais e 
reprodutivos 
 
Direitos indígenas 
 
Direitos LGBTIQ + 
 
Direitos de minorias  
 
Direitos de migrantes e refugiados 



Peace and Security 
 
Power Analysis / Power Sharing 
 
Racism, casteism and xenophobia 
 
Rural issues 
 
Technology and Innovation and 
Communication 
 
Other 
 
 
Personal Information 
 
Full Name 
 
Preferred Name 
 
Spoken Languages 
                                                                           
-- Please Select --     
French 
Spanish 
English 
Arabic 
Other                                     
 
 
Age                                                                               
-- Please Select -- 
Under 18 
60 and over                                     
 
 
Gender 
                                                                                 
-- Please Select --                                         
Female 
Male 
Gender non-conforming 
Other 
I do not feel comfortable answering this 
question       
 
                               
Nationality 

 
Country in which you reside / work 
 
Email 
Confirm your email address 

 
Paz e segurança 
 
Análise de poder / Compartilhamento de 
poder 
 
Racismo, casteísmo e xenofobia 
 
Questões rurais 
 
Tecnologia e Inovação e Comunicação 
 
Outro 
 
 
Informação pessoal 
 
Nome completo 
 
Nome preferido 
 
Línguas faladas 
                                                                           
-- Por favor selecione -- 
francês 
espanhol 
inglês 
árabe 
Outro 
 
 
Idade  
-- Por favor selecione -- 
Menos de 18 
60 e mais 
 
 
Gênero 
                                                                                 
-- Por favor selecione -- 
Feminino 
Masculino 
Gênero não-conformista 
Outro 
Não me sinto confortável respondendo essa 
pergunta 
 
                               
Nacionalidade 
 
 
País em que você reside / trabalha 
 
 



Social Media 
Twitter account 
Linked-in account 
Facebook account 
Instagram account 
 
 
 
Please indicate the Thematic Sessions 
that you will be interested in attending at 
the GEF Mexico 
 
Select all 
 
Women and transformative leadership for 
Generation Equality 
 
The crisis of economic and global 
development models and their impact on 
women and girls, with a focus on the 
COVID 19 context 
 
 
The crisis of gender-based violence – 
especially in the context of COVID-19 – and 
the need for awareness, prosecution and 
eradication. 
 
The challenges of feminist movements and 
grassroots women’s organizations including 
in the COVID-19 context 
 
The role of media in building a feminist 
agenda. 
 
Sexual and Reproductive Health and Rights 
(SRHR). Understanding challenges to 
bodily autonomy, access, and respect of 
SRHR, with a focus on the COVID-19 
context.  
 
Crisis in the achievement of gender equality 
in peace and security and humanitarian 
action 
 
Feminism in the context of the 
environmental crisis and the climate 
emergency. 
 
Technology and Innovation for Gender 
Equality. Challenges and opportunities 
evolving from the COVID-19 context 
 
Generation Equality 

Email 
Confirme seu endereço de e-mail 
Mídia social 
Conta do Twitter 
Conta do LinkedIn 
Conta do Facebook 
Conta do Instagram 
 
 
Por favor indique as Sessões Temáticas 
que você terá interesse em participar no 
GEF México 
 
Selecione todos 
 
Mulheres e liderança transformadora para a 
Geração da Igualdade 
 
A crise dos modelos de desenvolvimento 
econômicos e globais e seus impactos nas 
mulheres e meninas, com foco no contexto 
COVID 19 
 
 
A crise da violência de gênero - 
especialmente no contexto da COVID-19 - 
e a necessidade de conscientização, ação 
penal e erradicação. 
 
Os desafios dos movimentos feministas e 
organizações de mulheres de base, 
inclusive no contexto do COVID-19 
 
O papel da mídia na construção de uma 
agenda feminista. 
 
Saúde e direitos sexuais e reprodutivos. 
Compreender os desafios à autonomia 
corporal, acesso e respeito à Saúde e 
direitos sexuais e reprodutivos, com foco no 
contexto COVID-19. 
 
Crise na conquista da igualdade de gênero 
na paz e segurança e na ação humanitária 
 
 
O feminismo no contexto da crise ambiental 
e da emergência climática. 
 
 
Tecnologia e inovação para a igualdade de 
gênero. Desafios e oportunidades evoluindo 
a partir do contexto COVID-19 
 



 
The crisis of the human rights of women 
and girls, including in the COVID-19 
context, and the issues of migration, social 
and racial justice. 
 
Institutional Mechanisms for the 
Advancement of Women. 
 
 
 
Please indicate the Action Coalitions 
Sessions that you will be interested in 
attending at the GEF Mexico 
 
Gender-Based Violence 
 
Economic justice and rights 
 
Bodily autonomy and sexual and 
reproductive health and rights 
 
Feminist action for climate justice 
 
Technology and innovation for Gender 
Equality 
 
Feminist movements and leadership 
 
Compact on Women, Peace and Security 
and Humanitarian Action 
 
Other activities that you would like to 
attend 
 
Cultural Activities 
 
Networking 
 
Healing and resilience 
 
Local governments panel 
 
Plenary session - Opening 
 
Plenary session - Closing 
 
Does your organization represent or 
work directly with specific 
constituencies? Please check all that 
apply 
                                                                                 
-- Please Select --                                         
Yes 

Geração Igualdade 
 
A crise dos direitos humanos de mulheres e 
meninas, inclusive no contexto da COVID-
19, e as questões de migração, justiça 
social e racial. 
 
Mecanismos institucionais para o avanço 
da mulher. 
 
 
 
Indique as sessões de Coalizões 
de Ação que você terá interesse em 
participar no GEF México 
 
Violência baseada em gênero 
 
Justiça econômica e direitos 
 
Autonomia corporal e saúde, e direitos 
sexuais e reprodutivos 
 
Ação feminista pela justiça climática 
 
Tecnologia e inovação para a igualdade de 
gênero 
 
Movimentos e liderança feministas  
 
Pacto sobre Mulheres, Paz e Segurança e 
Ação Humanitária 
 
Outras atividades que você gostaria de 
participar 
 
Atividades culturais 
 
Networking 
 
Cura e resiliência 
 
Painel de governos locais 
 
Sessão plenária - Abertura 
 
Sessão plenária - Encerramento 
 
A sua organização representa ou 
trabalha diretamente com eleitorados 
específicos? Marque todas as opções 
aplicáveis 
                                                                                 
- Por favor selecione - 



No                                     
How did you hear about the Generation 
Equality Forum? 
                                                                                 
-- Please Select --                                          
 
Social media 
 
Media Invitation 
 
Word of mouth 
 
Generation Equality Forum’s partner 
 
Other       
                               
We seek to ensure that we have an 
equitable mixture of people with 
experience in international events with 
others who have not had the opportunity 
to attend events of this sort before. Have 
you ever had any experience of 
advocating, campaigning, influencing 
policy, lobbying, etc., at an international 
event? 
                                                                                 
-- Please Select --                                         
Yes 
No              
                        
In order to highlight events and connect 
you to people with similar interests, 
please indicate the themes you are 
interested in following  
 
Please select  
 
Gender-Based Violence 
 
Economic Justice and Rights 
 
Health, including Sexual and Reproductive 
Health and Rights 
 
Climate and Environment 
 
Technology and Innovation and 
Communication 
 
Building Movements and Women´s 
Leadership 
 
Education 
 

Sim 
Não 
Como você ficou sabendo sobre o 
Fórum Geração Igualdade? 
                                                                                 
-- Por favor selecione -- 
 
Mídia social 
 
Convite para mídia 
 
Boca a boca 
 
Parceiro do Fórum Geração Igualdade 
 
Outro 
 
Procuramos garantir que temos uma 
mistura equitativa de pessoas com 
experiência em eventos internacionais 
com outras que não tiveram a 
oportunidade de participar de eventos 
deste tipo antes. Você já teve alguma 
experiência de advogar, fazer campanha, 
influenciar políticas, fazer lobby, etc., em 
um evento internacional? 
                                                                                 
- Por favor selecione -  
Sim 
Não 
 
Para destacar eventos e te conectar com 
pessoas com interesses semelhantes, 
indique os temas que você tem interesse  
 
Por favor selecione 
 
Violência baseada em gênero 
 
Justiça e direitos econômicos 
 
Saúde, incluindo saúde e direitos sexuais e 
reprodutivos 
 
Clima e Meio Ambiente 
 
Tecnologia e Inovação e Comunicação 
 
Construindo Movimentos e Liderança 
Feminina 
 
Educação 
 
Paz e segurança 



Peace and Security 
 
Changing Culture, Gender Norms, or 
Harmful Masculinities 
 
Power Analysis / Power Sharing 
 
Racism, casteism and xenophobia 
 
Indigenous rights 
 
Afro-descendants rights 
 
LGBTIQ+ rights 
 
Rural issues 
 
Disability rights 
 
Adolescents and young people 
 
Minority rights 
 
Migration and Refugee rights 
 
Democracy and political participation / 
Decision making 
 
Other         
 
                             
Do you have any visual or hearing 
impairment? 
                                                                                 
-- Please Select --                                         
Yes  
No          
                            
Do you plan to apply to attend to the 
Forum in Paris? 
                                                                             
-- Please Select --                                         
Yes 
No                                    
 
By submitting this form, I agree to the 
community agreement and guidance and 
privacy policy of the organisation. 
 
Register 

 

 
Mudança de cultura, normas de gênero ou 
masculinidades prejudiciais 
 
Análise de poder / Compartilhamento de 
poder 
 
Racismo, casteísmo e xenofobia 
 
Direitos indígenas 
 
Direitos dos afro-descendentes 
 
Direitos LGBTIQ + 
 
Questões rurais 
 
Direitos das pessoas com deficiência 
 
Adolescentes e jovens 
 
Direitos de minorias  
 
Direitos de migrantes e refugiados 
 
Democracia e participação política / 
tomadas de decisões 
 
Outro 
 
 
Você tem alguma deficiência visual ou 
auditiva? 
                                                                                 
-Por favor selecione -  
Sim 
Não 
                            
Você planeja se inscrever para participar 
do Fórum em Paris? 
                                                                             
- Por favor selecione -  
Sim 
Não 
 
Ao enviar este formulário, concordo com o 
acordo e as orientações da comunidade e a 
política de privacidade da organização. 
 
Inscreva-se 

 

https://vepimg.b8cdn.com/uploads/vjfnew/3987/uploads/vjf/content/misc/1613549094GEF%20Community%20Agreement%20and%20Guidance_%20Eng.docx
https://vepimg.b8cdn.com/uploads/vjfnew/3987/uploads/vjf/content/misc/1613549161Privacy%20Policy_Sp_En.docx

