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Oceano Pacífico 

Selina Leem (19) - Ilhas Marshall  
Até os 16 anos, quando se mudou para a Alemanha para a 
estudar  no　UWC  Robert  Bosch  College,  onde  ela 
recentemente　graduou-se, Selina passou sua vida inteira 
no atol que considera sua casa, Majuro. Representando as 
Ilhas  Marshall,  Selina　foi  a  delegada  mais  jovem  da 
COP21 que aconteceu em Paris.　Durante o discurso de 
encerramento, o Ministro do Exterior das Ilhas Marshall, 
Tony  deBrum,  lhe  deu  a　oportunidade  de  passar  uma 
última mensagem e ela disse que o　Acordo de Paris “deve 
ser  o  ponto crucial  na nossa　história;  um momento decisivo para todos nós”.  No ano 
passado, ela compartilhou　o palco no Foro Mundial da Skoll em Oxford, Inglaterra, com o 
ex-vice-presidente  dos  Estados  Unidos  Al  Gore　e  o  ex-presidente  da  Irlanda,  Mary 
Robinson.  Selina  concedido  entrevistas,  tem  escrito  artigos,　poemas,  e  falado  em 
diferentes  eventos  sobre  a  situação  no  seu  país.  Leem  está  muito  ligada  à   mudança 
climática e se tornou uma defensora que deseja continuar a crescer.

Kya Lal (25) - Fiji
Kya tem passado a última década trabalhando como defensora de 
causas contra a mudança climática, já seja como ativista ou como 
acadêmica. Kya possui grau de bacharel　em estudos do Pacífico, 
assim como um bacharel e mestrado em　legislação ambiental.  A 
sua  pesquisa  de  mestrado  foi  focada  nos  impactos  legais  e  nas 
implicações  das  alterações  climáticas  no  Pacífico.  Nos　últimos 
cinco  anos,  Lal  tem  aproveitado  conferências  e  tem  escrito  para 
aumentar  a  conscientização  sobre  os  impactos  das  mudanças 
climáticas na　Pacífico.  Como defensora e ativista,  o interesse de 
Kya  nas  leis  relacionadas  com  a  mudança  climática  pode  ser 
contemplado na participação na COP20, COP21 e COP22, e tem um 
forte interesse em participar na COP23, em Bonn. Kya trabalha como advogada em Fiji e já 
trabalhou em questões  climáticas  com　o Instituto  de Jovens Líderes  de  Aotearoa,  com a 
Delegação de Jovens da Nova Zelândia, o Centro neozelandês de Direito Ambiental, o Projeto 
de Pesquisa de Baixo Carbono e como escritora para The Verb.
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Matea Nauto (23) - Kiribati
Matea  Matea  é  secretário-assistente  no  Ministério  de 
Negócios Estrangeiros de Kiribati　e um membro ativo da 
rede Ação climatica de Kiribati.  Seu primeiro compromisso 
formal com jovens e　trabalhando pela defesa ambiental foi 
em 2013, quando participou　na reunião preparatória para a 
juventude  da  UN-SIDS  realizada  em  Nadi,  Fiji  como　
representante da juventude de Kiribati. Nauto também tem 
participado  em  muitas　reuniones  e conferências  para 
jovens  tanto  regional  como  internacionalmente.  Ele  é 
membro  da  Rede  Meioambiental  de  Jovens  do  Pacifico  e 
tambem  embaixador  da  One  Young  World,  depois  de  ter 
participado  na  Cimeira  de  2013,  em  Joanesburgo,　África  do  Sul.  Matea  obteve  sua 
graduação em Gestão de aviação na Nova Zelândia. Nauto　gosta da literatura de não-
ficção, de escrever poemas e tem muita vontade de conhecer nova　pessoas.

Caribe
 
La Tisha Parkinson (22) - Trindade e Tobago  
La Tisha, de Trindade e Tobago, é uma recém-formada em 
Biologia com especialização Gestão de recursos naturais pela 
Universidade  West  Indies.  O  capítulo  para  Trindade  e 
Tobago  da  rede  caribenha  de  jovens  pelo  meioambiente 
acendeu o fogo da advocacia em seu　coração há três anos e 
desde então continua aceso.  Como　membro do Conselho 
Consultivo da Juventude do Dia Mundial dos Oceanos,　ela 
participou  da  Conferência  sobre  os  Oceanos  das  Nações 
Unidas, assim como na Sea Youth Rise Up Mixer e no Festival 
dos Oceanos em　Nova York no início deste ano. La Tisha 
tem escrito poesia por mais de uma década, tanto não-ficção 
quanto prosa de ficção, e também escreve em vários blogs sobre a saúde dos oceanos. As 
atividades voluntárias nas que participa, lhe permitem  combinar suas paixões: oceanos, 
pesquisa, escrita e contato com o público.
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Zana Kristen Wade (22) - Belize 
Zana é uma belizense cuja paixão consiste principalmente 
na　comunicações  com  ênfase  nos  ODS  (Objetivos  de 
Desenvolvimento  Sustentável).  Formada  pela 
Universidade de Belize, sua área de estudos é a Gestão de 
Recursos  Naturais.  Em  2016  ela  foi  a  primeira　a 
representar o seu país no programa Merit360. Ela e outros 
22 agentes de mudança de todo　o mundo criaram “The 
Climate  Express”,  uma  iniciativa  para　ajudar  as 
comunidades  vulneráveis  em  todo  o  mundo  a  lutar 
contra o crescentes pressões da mudança climática. Esta 
iniciativa  foi  apresentada  nas Nações  Unidas  em Nova 
York em setembro de 2016. Zana　agora trabalha como consultora de comunicação para a　
BIOFIN que é　gerido pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD), em 
parceria com o　União Europeia e os governos da Alemanha e Suíça. Ela tem seu próprio　
negócio, a  Agência Meraki MAD, e almeja contribuir para o crescimento de uma comunidade　
baseada na  satisfação no trabalho e no desenvolvimento sustentável.

Océano Índico  

Ashwa Faheem (26) - Maldivas
Ashwa é um fotojornalista e uma fotógrafa de viagens das ilhas　
Maldivas,  o  país  de  menor  altitude  do  mundo,  e  em 
consequência  uma  das　primeiras  nações  insulares 
susceptíveis de　ser deslocada por causa do aumento do nível 
do mar. Ashwa cresceu na cidade de Malé, estudou　fotografia 
em Segi College, em Malásia antes de ir para De Montfort, em 
 Leicester,  Reuino Unido, para　obter seu mestrado. Durante 
seus  7  anos  de  carreira  diversificada  ela  tem  viajado　para 
mais de 30 ilhas nas Maldivas para documentar o impacto da 

mudança climática e a degradação do oceano nas Maldivas. Ela　
acredita que a fotografia pode atuar como uma ferramenta para 
expor  as　conseqüências  que  as  comunidades  já  estão 
enfrentando  hoje  por  causa  da  mudança  climática.  Foi  vencedora  do  prêmio  WOB, 
distinção para  a  melhor  mulher  jovem e  profissional  em　2016 .  Atualmente  trabalha 
numa missão com a PNUD para documentar as comunidades que vivem na Ilha nação.　 
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Shafira Charlette (21) - Seicheles
Shafira é um ativista ambiental com uma grande paixão pelo 
meio  ambiente,  oceanos  e  pela  vida  animal.  Ela  gosta  de 
participar  em  trabalho  de  voluntariado  e  é  membro  de 
numerosas  organizações  não-governamental  no  seu  país, 
incentivando  os  jovens  a　participar  das  atividades 
ambientais.  Ela  é  a　tesoureira  da  SIDS  Youth  AIMS  Hub 
(SYAH-Seicheles)  ,  o　capítulo  em  Seicheles  de  uma  rede 
regional  de  jovens  que  luta  pelo  desenvolvimento  de 
pequenas  ilhas  estado.  Ela  fez  campanha  e　lobby  com 
sucesso a favor da “Campanha por umas Seicheles livre de 
sacolas de plástico” e tem participado no programa 'Academia no Mar’ organizado pela 
Sociedade de de Conservação marinha de Seicheles.　Shafira atualmente trabalha como 
Supervisora de Contas e estuda para finalizar seu grau em Contabilidade. Ela tem seu 
próprio  negócio  de  Desenho gráfico　e Fotografia,  e  usa  suas  habilidades  para  fazer 
folhetos,　cartazes, folhetos para lutar pelo clima e os oceanos. 
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