Salil Shetty
Secretário-geral
Salil Shetty ingressou na Anistia Internacional em julho de 2010 como o oitavo secretário-geral da
organização.
Especialista de renome nas áreas de direitos humanos e pobreza, Salil Shetty conduz o trabalho do
movimento em nível mundial para acabar com os mais graves abusos dos direitos humanos. Ele é o
principal conselheiro político, estrategista e porta-voz da Anistia Internacional.
Anteriormente, Salil Shetty foi diretor da Campanha do Milênio das Nações Unidas de 2003 a 2010.
Durante o período em que atuou na ONU, ele desempenhou um papel crucial na concepção da
campanha mundial para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio: oito objetivos que visam
o combate à pobreza, ao analfabetismo e à doença, aprovados conjuntamente nas Nações Unidas, em
setembro de 2000, com metas específicas a serem atingidas até 2015.
Através da Campanha do Milênio, Salil Shetty foi capaz de mobilizar um forte apoio da sociedade civil,
da mídia, do setor filantrópico, do setor privado e de governos locais para que os Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio sejam alcançados.
Sob sua liderança, a Campanha do Milênio conseguiu fazer com que os governos dos países em
desenvolvimento e os provedores de fundos tomassem maior responsabilidade pelos compromissos que
assumiram com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.
Salil Shetty teve uma participação decisiva na formação da ‘Campanha Global de Ação contra a
Pobreza’ e no comando da iniciativa ‘Levante-se contra a Pobreza’, em 17 de outubro de 2009, que
mobilizou mais de 173 milhões de pessoas em todo o mundo.
Antes de trabalhar com a ONU, Salil Shetty foi diretor executivo da ActionAid, uma ONG internacional
do setor de desenvolvimento. Como diretor executivo, de 1998 a 2003, ele conduziu a transformação
da ActionAid em uma das mais destacadas ONGs globais na área de campanhas e de assessoria. Salil
Shetty chegou à direção executiva após 10 anos como diretor da ActionAid Índia, em Bangalore, e de 3
anos como diretor da ActionAid Quênia, em Nairóbi.
Quando ele deixou a entidade, a ActionAid havia se tornado a terceira maior ONG internacional da área
de desenvolvimento do Reino Unido e estava entre as mais importantes ONGs de combate à pobreza do
mundo.
O envolvimento de Salil Shetty com a defesa dos direitos humanos começou quando ele ainda era
criança, em Bangalore, na Índia. Com uma mãe que participava de grupos de mulheres e um pai que
fazia parte do movimento Dalit, sua casa e tornou um ponto de convergência para ativistas locais e
nacionais. Desde sua época de estudante, quando um estado de emergência foi declarado em 1976,
Salil Shetty vem trabalhando ativamente no desenvolvimento de campanhas contra a restrição dos
direitos humanos.
De nacionalidade indiana, Salil Shetty obteve uma distinção como Masters of Science em Políticas
Sociais e Planejamento pela London School of Economics, e possui mestrado em Administração de
Empresas (MBA) pelo Indian Institute of Management de Ahmedabad.
Idiomas falados: inglês, híndi, canarês e tulu
-FIMORG 10/005/2010

ANISTIA INTERNACIONAL - NOTA INFORMATIVA

2

Julho de 2010

