
 

Sra. Jeanne d'Arc Kanakuze é de origem ruandesa e trabalha como consultora 

independente e defensora da igualdade de género há mais de 25 anos. No contexto do pós-

genocídio de Ruanda, ela iniciou e organizou mulheres em torno de programas de construção 

da paz para um Ruanda melhor e mais pacífico através da Action Campaign for Peace, uma 

campanha que mais tarde ganhou o premio da UNESCO PROFEMMES, "Premier Prix 

Unesco Madanjeet Singh pour la promotion de la Tolerance et la non Violence, em novembro 

de 1996". 

A Sra. Kanakuze contribuiu efetivamente para o empoderamento de mulheres para posições 

de liderança em diferentes níveis, tanto como facilitadora quanto treinadora, juntamente com 

outras instituições como o Ministério de Promoção de Gênero e Família e a ONU Mulheres 

através da implementação do programa "Women can do it". A sua contribuição, em 

colaboração com outros, em conjunto com a boa vontade política para a igualdade de género, 

contribuíram para um grande número de mulheres no parlamento do Ruanda desde 2003.  

Como membro fundadora e actual Presidente do Pro-femmes Twese Hamwe, a Sra. 

Kanakuze liderou a construção do Centro de Excelência de Liderança das Mulheres para 

melhorar a Liderança Política das Mulheres, Combater a VBG, promover a Construção da Paz 

e o Empoderamento Económico das Mulheres, entre outros assuntos.  

A Sra. Kanakuze é membro de várias organizações da sociedade civil em Ruanda e nas 

regiões dos Grandes Lagos, incluindo Réseau de Femmes, Rwanda Girl Guides Association, 

SEVOTA, Association Nzambazamariya Veneranda que estão contribuindo maciçamente  

para a agenda da Transformação Nacional.  

No nível internacional, a Sra. Kanakuze lidera regularmente as delegações das organizações 

da sociedade civil à Comissão da ONU sobre a Situação das Mulheres, em Nova Iorque, para 

discutir questões substantivas enfrentadas pelas mulheres e raparigas e apresentar 

resoluções relevantes. 

A Sra. Kanakuze é uma das 7 Comissárias da Comissão Nacional do Serviço Público de 

Ruanda e Vice-Presidente do Gabinete de Monitoramento do Género em Ruanda. 

 


