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Dra. Ludy Green é uma das principais especialistas do mundo no tema de violência contra
mulheres e a crianças. Ela palestra regularmente em eventos nacionais e internacionais sobre
a importância da autonomia financeira para quebrar o ciclo de relacionamentos abusivos,
fator que ajuda a manter as vítimas de violência e tráfico de pessoas em cativeiro, além de ser
uma colunista colaboradora do “Huffington Post” em questões de gênero, e ser a autora do
livro “Ending Domestic Violence Captivity: A Guide to Economic Freedom” (tr.:
“Eliminando o aprisionamento pela violência doméstica: um guia para a liberdade
econômica”, publicado pela editora Volcano Press, em outubro de 2014.
A metodologia pioneira criada Dra. Ludy Green tem sido abalizada pelo trabalho de sua
organização sem fins lucrativos “Second Chance Employment Services”, fundada em 2001.
Seu programa têm sido um grande sucesso em ajudar centenas de sobreviventes de violência
doméstica e tráfico de pessoas durante o processo de independência financeira e emocional.
A ONG “Second Chance” é a primeira e única agência de emprego voltada para ajudar
vítimas de violência doméstica e tráfico de pessoas. Em 13 anos de operação, a “Second
Chance” se expandiu de sua base em Washington, DC para operar em Nova Iorque, Atlanta,
Los Angeles e outros locais, e têm se tornado líder em progamas em prevenção de violência
doméstica nos Estados Unidos. O modelo de trabalho da Second Chance tem sido adotado
pelas agências federais e é a base para campanhas públicas de educação, de desenvolvimento
de políticas públicas, e de treinamentos de liderança para prevenção e encerramento de
violência contra mulheres e crianças em todo o país e no mundo.
Sob a direção da Dra. Green, “Second Chance Employment Services” estava na liderança da
reedição da Lei de Violência Contra a Mulher (the Violence Against Women Act) em março
de 2013. A lei, que foi aprovada pela primeira vez em 1994, e reeditada em 2000, 2005 e em
2013, teve a primeira resposta nacional abrangente sobre a violência que atinge famílias e

comunidades. A reedição (da lei) do ano passado incluiu uma importante lei proposta pela
Dra. Green para alocar fundos federais para organizações que provêm empregos para vítimas
de violência doméstica e de tráfico de pessoas. A Dra. Green agora lidera esforços para
passar uma lei em escala global para a prevenção da violência contra mulher (International
Violence Against Women Act).
A Dra. Green foi designada pelo Departamento de Estado do Governo dos Estados Unidos
para servir como Embaixadora Cultural dos Estados Unido em Tráfico de Pessoas na
Jordânia e na Síria em 2009. Ela serviu como representante da delegação na Malásia (2013),
Turquia (2011), Chile (2009) , e para o Encontro Global de Mulheres no Vietnam ( “Global
Summit of Women Vietnam”) em 2008. Em Novembro de 2013, ela foi uma das
apresentadoras no Fórum Internacional de Mulheres de Negócios no Qatar. Em 2006, ela foi
designada como Advogada-geral para o Conselho de Violência Doméstica Contra Aa
Mulher. A Dra. Green também foi nomeada como membro do Conselho de Curadores do
Fundo Economico para Famílias e Crianças do Estado da Virginia (Board of Trustees for the
Family and Children’s Trust Fund of Virginia), e foi eleita para servir na Comissão do Status
da Mulher em Virginia; e também eleita para a Comissão de desenvolvimento Econômico do
Distrito de Columbia.
Pelo seu trabalho de combate em violência doméstica e tráfico de pessoas, a Dra. Ludy
Green recebeu inúmeros prêmios, dentre os quais: nomeação para o “United Nations
Business Leader’s Award”, o “Fight Human Trafficking” in Luxor, no Egito (2011); o
“Women Who Mean Business Award” do periódico Washington Business Journal (2010); o
“Brava Award” (2009); o “Woman of Vision Award” (2008); o “Washingtonian of the
Year” (2008); o “U.S. Attorney General’s Professional Innovation in Victims Services”
(2007); o “Volvo for Life Award” (2006); o “HR Leader Award for Excellence in
Community Service” da Associação de Recursos Humanos da Área da Capital Federal
(2005); e o “Tribute to Working Women Award” (2005) organizado pelo ABC Channel 7 e a
Toyota.
Fluente em francês, português, italiano e alemão, a Dra. Green tem bacharelado em Finanças
Internacionais, e mestrado em Gestão de Recursos Humanos, e é PhD em Psicologia
Organizacional Industrial pela Universidade George Washington. Formou-se em 2003 no
Programa de Liderança de Washington, e em Finanças para Altos Executivos pela
Universidade de Harvard em 2010. Ela é membro da: Sociedade do Gerenciamento de
Recursos Humanos (The Society of Human Resources Management); da Associação
Nacional de Palestrantes (The National Speakers Association - NSA”, e do Fórum
Internacional de Mulheres (The International Women Forum - IWF), e do Forum de
Mulheres de Nova Iorque e Washington, DC (“Women’s Forum of New York and
Washington, DC).
Atualmente, a Dra. Green reside em Washington, DC, com seu marido Joseph S. Green e sua
filha Megan.

