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Membros do painel
O Dr. Gernot Klantschnig é o Professor Regente de Criminologia Internacional da
Universidade de Bristol. Ele também é Investigador Principal no projeto de Narrativas
Ocultas do Crime Organizado Transnacional. Está atualmente trabalhando em um projeto
do ESRC sobre Narrativas Ocultas do Crime Organizado na África Ocidental, explorando
a criminalização do comércio de drogas e da migração na Nigéria e Níger. Ele foi Professor
Regente de Política Social e Crime desde 2014 na Universidade de York, e em 2019 entrou
para a Universidade de Bristol. Foi anteriormente Professor Associado de Estudos
Internacionais na Universidade de Nottingham, no campus da China. Ele concluiu o
doutorado em Política na Oxford, e sua tese foi sobre o papel da Nigéria no comércio
internacional, e o controle de drogas ilegais. Esta pesquisa tem sido a base de vários livros
e artigos sobre a política e história da droga e do crime, policiamento e cuidados de saúde
na África. A sua pesquisa também tem sido apoiada por vários organismos de
financiamento, tais como a Academia Britânica, o governo Chinês e a Rede Universitária
Mundial. Em York, Gernot também coordenou o Mestrado em Crime e Justiça Global, e foi
copresidente da rede de investigação de York sobre crime e justiça criminal, CrimNet.
As atuais persquisas e publicações do Dr. Klantschnig concentram-se no crime e na droga
e o seu papel em debates mais amplos sobre comércio, desenvolvimento, estado e saúde
na África, na China e a nível global. Neste momento, trabalha em três áreas de pesquisa:
(1) Produtos farmacêuticos e a sua regulamentação no Sul Global. Ele concluiu
recentemente um projeto sobre a política de "medicamentos de prescrição falsificados" na
Nigéria, e um projeto sobre o desenvolvimento econômico e político no setor farmacêutico
da China com África. Ele continua trabalhando e fazendo publicações nestas áreas. (2)
Cannabis Africana. Gernot está trabalhando com colegas em Bristol e na cidade do cabo
em uma história moderna do uso, controle e comércio de cannabis na África, que
culminará em uma monografia. Um aspecto importante deste trabalho é a exploração do
papel do cannabis como 'meio de vida ilícito' e do seu impacto no desenvolvimento socioeconômico na Nigéria, na Quênia e na África do Sul. (3) Política do Crime e das Drogas.
Ele continua pesquisando e publicando sobre a política das drogas ilegais, o crime e o

policiamento na África e a nível mundial. Em 2017, ele coorganizou um workshop
internacional sobre o Policiamento dos Fluxos Ilícitos na África Ocidental em York.
Teoricamente, o foco do seu trabalho nessas três áreas tem sido no papel das ideias e da
transferência de políticas, 'crime organizado' do Estado, e ilícito no Sul Global.
A Dra. Martha Mutisi é Diretora de Programas no Centro Internacional de Investigação
para o Desenvolvimento (IDRC) no Escritório Regional para a África Subsaariana
(ROSSA), em Nairobi, Quénia. O seu papel é apoiar e empreender investigação baseada
em provas que ajude os cidadãos e as autoridades públicas a fazerem face às fontes de
conflito violento, insegurança, fragilidade e má governação, reconhecendo ao mesmo
tempo o imperativo de uma abordagem transformadora das soluções em termos de
género.
Anteriormente, era a Gestora do Departamento de Intervenções da ACCORD. Neste posto,
a Dra. Martha Mutisi coordenou os planos estratégicos e operacionais do departamento,
para além de fornecer contributos substantivos e técnicos. A Dra. Martha Mutisi
supervisionou as atividades no âmbito das Unidades de Construção e de Manutenção da
Paz e das Unidades de Formação, bem como no âmbito dos Programas Nacionais da
ACCORD. Além disso, em várias capacidades, já trabalhara com muitas organizações em
questões críticas nas intersecções de paz, conflito e desenvolvimento. As suas atribuições
incluíam trabalhar com a Universidade para a Paz (UPEACE, Programa África), a
Universidade do Zimbabué-Centro de Estudos de Defesa, a Iniciativa Sociedade Aberta da
África Austral (OSISA), o Mercado Comum da África Oriental e Austral (COMESA) e o
Instituto de Diplomacia Multi-Track (IMTD), entre outros. As áreas de interesses de
investigação da Dra. Martha Mutisi incluem Acordos de Paz, Género e Processos de Paz,
Reforma do Sector de Segurança, Métodos Endógenos para a Resolução de Conflitos,
Instituições de Pacificação, Democratização e Justiça Transitória.

Moderador
A Dra. Catherine Lena Kelly é professora associado responsável pela supervisão da pasta
do Centro África de Estudos Estratégicos sobre justiça, estado de direito e governação, e
pela integração destas considerações nos programas académicos, investigação e
aproximação. O seu trabalho concentra-se na segurança do cidadão, políticas partidárias e
democratização, assim como no estado de direito e estabilização.
Antes de entrar para o Centro África, a Dra. Kelly foi consultora da Iniciativa do Estado de
Direito da American Bar Association (Ordem dos Advogados dos EUA) e colaborou com
várias equipas no Burundi, República Centro-Africana, República Democrática do Congo,
Mali, Mauritânia, Marrocos, República do Congo e Ruanda. Na sua qualidade de bolsista
de pós-doutoramento na Universidade de Washington, em St. Louis, formulou e ministrou
cursos sobre a África contemporânea e a democracia, e no Instituto de Serviço Exterior do
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Departamento do Estado, a Dr. Kelly ministrou o curso sobre a África Ocidental e coministrou os módulos de governação e de religião no curso de Estudos de Área. Foi
distinguida com várias bolsas e subvenções, nomeadamente uma bolsa do Fulbright, uma
bolsa do Mellon/American Council of Learned Societies Public Fellowship, uma subvenção
da Associação de Investigação da África Ocidental, e duas bolsas de Língua Estrangeira e
Estudos de Área do Departamento de Educação dos EUA para a língua wolof. O seu
trabalho foi publicado extensivamente em revistas políticas e académicas.
A Dra. Kelly é titular de um doutoramento e de um mestrado em administração pública da
Universidade de Harvard, um certificado de pós graduação em política internacional
(Europa, resolução de conflitos e consolidação da paz) da Universidade Livre de Bruxelas,
e um bacharelato em artes (B.A.) com distinção académica (summa cum laude) da
Universidade de Washington, em St. Louis.
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