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Renúncia
As opiniões expressas em The Umbrella são de
contribuintes. Embora tenham sido feitos todos os
esforços para garantir a precisão da informação contida
neste boletim informativo, o editor e a SAfAIDS, os seus
directores e os membros não endossam e nem são

Agradecimentos

A SAFAIDS gostaria de agradecer a todos que contribuíram para esta edição de The Umbrella – Segura em relação

à VBG e HIV. Produzir esta publicação não teria sido possível sem os contribuintes valiosos que forneceram artigos,
fotografias, conhecimentos e informação valiosa para os nossos leitores. O sector das ONG´s deve ser aplaudido por
todo o trabalho corajoso que está sendo feito na resposta à VBG & HIV na África Austral, incluindo todas as OBC, OBF
e aquelas pessoas que se voluntariaram e contribuíram desinteressadamente em pequenas mas grandes  formas  de
atenuar  as dores provocadas  pelas duas epidemias.

O mais importante de tudo, gostaríamos de exprimir a nossa gratidão para todas as pessoas que forneceram retro-
alimentação (feedback) positiva e especialmente aqueles que partilharam as suas histórias e victórias pessoais connosco:

Aquelas vozes pessoais que continuam a inspirar a mudança em todas as nossas comunidades – e a nos dar esperança
para o futuro.

“Se  nós assumirmos um ponto de vista que esses são os problemas apenas para as mulheres resolverem, não
podemos esperar inverter a incidência elevada de violação e abuso de menores .... e a violência doméstica.
Sabemos que muitos homens não abusam as mulheres e as crianças; e que eles se esforçam sempre para viver
com respeito e dignidade. Mas até hoje, a voz colectiva desses homens nunca tem sido ouvida porque  não foi
considerada como uma questão para toda a nação. A partir de hoje aqueles que infligirem violência contra os
outros saberão que eles estão sendo isolados e não podem contar com outros homens para protegê-los. De
hoje em diante todos os homens ouvirão o apelo de assumir a sua responsabilidade para resolver este problema”.

Presidente Nelson Mandela – um dos maiores modelos disseminando a paz no nosso tempo – durante
a Marcha Nacional dos Homens na África do Sul, 1997
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SIMBOLO africano
de transformação da vida.

SESA WORUBAN

“Eu mudo ou transformo a
minha vida”

Este símbolo combina dois simbolos adinkra em
separado a “Estrela da manhã” que pode significar
um novo começo para o dia, colocando dentro da
roda, representando uma rotação ou movimento
independente.

susceptíveis à acção judicial devido à informação
contida no Boletim Informativo, The Umbrella  -

Segura em relação à VBG e HIV.

Obrigado
À Rouzen Enghtessadi pela orientação e apoio na
direcção do conteúdo, revisão, desenvolvimento e
produção deste Boletim Informativo.

À Yngve Sjolundi pelas contribuições, colocação e
edição de artigos.
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A Violência Baseada em Género (VBG) e o HIV constituem realidades quotidianas modernas
que exigem o envolvimento de todos. E todos temos um papel a desempenhar na paragem
da disseminação do HIV e na criação de uma sociedade livre de violência que apoie as
pessoas vivendo com HIV.

Nas páginas do Boletim Informativo “The Umbrella – Segura em relação à VBG e HIV”, a
primeira edição sob o programa da série Mudando o Curso do Rio da SAfAIDS  - procuramos
construir pontes de esperança e enérgia renovada para responder à violência baseada
em género, HIV e a promoção dos direitos das mulheres no contexto da cultura na África
Austral.  Antecipamos que este boletim Informativo deve promover um diálogo acréscido
e abrangente para a mudança entre todos os parceiros em torno desses temas e realidades
desafiadoras.

Ainda existem mudanças tremendas em frente para todos
nós na luta para abordar as realidades da VBG, ao mesmo
tempo satisfazendo os objectivos de prevenção e tratamento
do HIV de forma sustentável. E mesmo quando os desafios
que nos confrontamos parecem largamente difíceis, o
primeiro passo deve ser o diálogo. Baseando-se na fé, na
nossa humanidade partilhada, discurso franco podem-se
ultrapassar  todas as diferenças em termos de antecedentes,
valores e perspectivas.

O diálogo está mesmo no centro da mudança e o quê é
urgentemente exigido na região são esforços colectivos e
continuados para juntar a sabedoria e experiências obtidas
partindo dos esforços exercidos até à data e promover o
diálogo de forma activa entre todos os parceiros, guardiões
da cultura, as pessoas vivendo com o HIV (PVH) e as
comunidades. Uma plena atenção deve ser dada de forma
a reflectir as perpectivas das mulheres e incluíndo as vozes
dos jovens, no sentido de um eventual empoderamento
das comunidades como um todo.

Dado o número de problemas fundamentais que a região
da África Austral está a enfrentar, a compreensão mútua é
necessária agora mais do que nunca. As Nações Unidas (NU)
designaram este ano como o Ano Internacional da
Reconciliação e 2010 como o Ano Internacional para a
Reaproximação de Culturas – demonstrando claramente o
grau em que as NU valorizam a tolerância e o diálogo como
indispensáveis à confiança e a justiça.  Segundo Paul
Kennedy, as NU foram vistas como um banco alto de três
pernas: a primeira perna representa as medidas para garantir
a segurança internacional, a segunda perna a melhoria das
condições económicas ao nível global e a terceira perna, o
fortalecimento da compreensão entre os povos do mundo.

Do Editor
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- Yngve Sjolund

Ele destaca que “apesar das duas primeiras pernas terem sido
fortemente construídas, o sistema se fecharia  – cairia - se ele
não produzisse formas de melhorar o entendimento político
e cultural entre os povos.“ De uma forma semelhante,
devemos construir pernas fortes que façam face às normas
de género, sustenham os diálogos culturais e implementem
programas , políticas e leis práticas que abordem as questões
relacionadas com a VBG e HIV que apoiam  os direitos das
mulheres e raparigas.

A VBG constitui um desafio principal de saúde pública e dos
direitos humanos no mundo inteiro e esforços no
fortalecimento dos intercâmbios de ideias e soluções na
abordagem desses problemas enraizados devem ser vistos
como uma nova fonte de criatividade que apresenta
possibilidades infinitas para nós realizarmos a transformação
de uma cultura de violência para uma cultura de paz. O
papel das práticas e estruturas culturais na região da África
Austral na inversão tanto das epidemias (VBG e HIV), através
do suporte em relação aos direitos das mulheres, é
fundamental. Quebrar os elementos negativos da cultura
e simultaneamente fortalecendo a evolução positiva da
cultura, está no centro do programa da serie Mudando o
Curso do Rio da SAfAIDS, sob o qual este Boletim Informativo
foi criado.

Temos um desafio nas mãos que pode ser assumido por

qualquer pessoa em qualquer lugar e em qualquer

altura!

Se existe algo na tua mente e tu tens algo que gostarias de
partilhar conosco – ou contribuir com uma história ou
posição intelectual do teu país, que possa ajudar a “Mudar
o Curso do Rio” - queira por favor contactar o editor da “The

Umbrella – Segura em relação à VBG e HIV” no endereço
editor_ctrf@safaids.net
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Benvindo a primeira edição do Boletim informativo “The

Umbrella – Segurança em relação à VBG e HIV” da
série Mudando o Curso do Rio da SAfAIDS.  Esta edição
surge numa altura em que as respostas ao HIV estão cada
vez mais a olhar para as inter-ligações entre género,
cultura e HIV. O nosso conceito de “Mudando o Curso do
Rio” é motivado pela nossa visão de cultura como um
“rio” poderoso que está constantemente a mudar e a se
ajustar para as circunstâncias em evolução e como tal
influenciado. O boletim informativo destaca o desafio
das normas e dinámicas de género num contexto cultural;
por forma a abordar as questões relacionadas com o HIV
e a vulnerabilidade das mulheres e raparigas na região
da Àfrica Austral.

Nesta edição focalizamos na apresentação da intersecção
entre género, cultura e HIV. Nas  páginas 13 e 15 do
Artigo, dá-se uma olhadela na violência baseada no
género (VBG), cultura e HIV e como eles são abordados
em diversos documentos de políticas na região. O papel
da política e da lei continuam vitais para tornar o
ambiente apropriado para apoiar os direitos das mulheres
e raparigas e implementar os programas e práticas
subsequentes que faci l i tem essa real idade.

Na página 15 nós também destacamos os desafios em
política, na legislação dos direitos das mulheres que
surjam de uma natureza plurarista da legislação em
diferentes países na África Austral – países que operam
sob os direitos civil,  costumeiro e religioso.

Com vista a fazer com que as comunidades pensem,
falem e construam estratégias acerca de práticas
negativas culturalmente determinadas, incluindo a
violência baseada no género (VBG), que alimentam a
disseminação do HIV nas suas comunidades, a SAfAIDS
introduziu o conceito de diálogos culturais. Nas páginas
16 e 17, temos um artigo que apresenta o modelo de
diálogo cultural da SAfAIDS que surgiu das sessões desses
diálogos comunitários.

Mensagem da Directora
Executiva da SAfAIDS
Lois Chingandu

Lois Chingandu,
Directora Executiva, SAfAIDS

O modelo apresenta um enfoque inovador que aborda
as questões de género, cultura, e HIV, através de diálogos
comuntários participativos. Os artigos das páginas 20 a
21, 26 a 27, 29 a 30, apresentam histórias de diferentes
países na região sobre respostas ao desafio do HIV e SIDA.

Estes estudos de casos demonstram boas práticas e
apresentam também questões de género, violência
baseada no género, cultura, e HIV e SIDA, já elas têm
impacto nas vidas das mulheres na região. O resumo da
publicação  “a quarta vaga – violência, género e HIV no
século XXI” a ser lançado em 2009, constitui o assunto da
nossa resenha de livros.

O livro apresenta contribuições e análises dos factores
sócio-culturais que moldam o curso engendrado da
epidemia  do SIDA e das respostas   para a mesma. . A
página 31 apresenta informação sobre livros e relatórios
que olham para género, cultura e HIV na África Austral e
para além desta região. Na página 36 encontrarás
informação sobre a iniciativa do Centro Regional de
Recursos  da SAfAIDS sobre aonde aceder a serviços de
informação do HIV e SIDA em diferentes países da África
Austral.

Eu advogo que esta revista continue sendo uma fonte
de inspiração, de esperança e de base crítica de
conhecimentos para os parceiros regionais que trabalham
com mulheres, com as comunidades e PVH e políticos,
para informar e entusiasmar os seus esforços e foco de
transformação cultural e de género.
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“Faça a coisa que tu tens medo de fazer, e continue a fazer isso...
 Essa é a forma mais rápida e mais segura que já alguma vez descobriram para vencer o medo.”

- Dale Carnegie: 1888-1955
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Compreendendo as
interações entre
violência baseada no
género e HIV

A Convenção sobre a Eliminação de

Todas as Formas de Discriminação

contra as Mulheres  (CEDAW ),
adoptada em 1979 pela Assembleia
Geral das Nações Unidas, é muitas
v e z e s  d e s c r i t a  c o m o  c a r t a
internacional dos direitos para as
mulheres que define o que constitui
discriminação contra as mulheres e
estabelece uma agenda de acção
nacional para acabar com essa
descriminação.

Ela constitui o único tratado de direitos
humanos que afirma os direitos
reprodutivos e tem como alvo a cultura
e a tradição como forças influentes que
modelam os papéis de género e as
relações familiares e afirmam os
direitos das mulheres de adquirir,
mudar, ou manter  a sua nacionalidade
e a dos seus filhos.

As partes (signatárias) concordam
t a m b é m  e m  t o m a r  m e d i d a s
apropriadas contra todas as formas de
tráfico e  exploração de mulheres, e os
países que tenham ratificado (acedido)
à Convenção estão legalmente
vinculados a pôr às suas cláusulas em
prática.

Eles estão também comprometidos a
submeter relatórios nacionais pelo
menos em cada quatro anos em
relação à medida que tenham tomado
para cumprir com as suas obrigações
no âmbito do tratado.

A Declaração contra a Eliminação

da Violência contra as Mulheres

(1993) define violência contra
mulheres como qualquer acto de
violência baseada no género (VBG)
que “resulte em, ou seja susceptível
de resultar em dano ou sofrimento
físico, sexual ou psicológico, quer
ocorra na vida pública ou privada, na
família, na comunidade, ou seja
perpetrada ou levada a cabo pelo
Estado.

Dada esta compreensão abrangente
de violência contra as mulheres, as
ligações entre violência contra as
mulheres e o HIV/SIDA pode ser feita
em muitos diferentes níveis. No
Relatório Especial das Nações Unidas
sobre violência contra as mulheres, a
Relatora dedicou o seu relatório
temático de 2005 para as intercessões
de violência contra a mulher o HIV e
destacou algumas circunstâncias onde
tais ligações podem ser feitas –
discutidas resumidamente abaixo.

Como um ponto de partida, uma
pessoa deve ter em mente que as
mulheres são mais vulneráveis e mais
susceptíveis que os homens a estarem
infectadas pelo HIV, devido a factores
f is io lógicos,  soc iocultura is  e
económicos – conforme explicado
pela Amnistia Internacional no seu
relatório de 2004, sobre mulheres HIV
e direitos humanos. Tais factores
também jogam um papel na:

1. Violação e assalto sexual
Considerando o facto de que o HIV é
disseminado mais frequentemente
através de relações sexuais não
protegidas, violação e assalto sexual,
estão estritamente ligadas com
ainfecção das mulheres pelo   HIV.
Como a Relatora Especial das Nações
Unidas observa: “a violação e o ataque
sexual retira o controle das mulheres
sobre quando, com quem, e como
elas têm relações sexuais, aumentado
significativamente o risco de HIV”
[Parágrafo 28].

2. Violência doméstica do

parceiro íntimo
Num contexto de violência doméstica,
esse fenómeno de violência física é
muitas vezes acompanhado por
abuso sexual, tornando difícil, senão
impossível ter relações sexuais mais
seguras.
Com isso em mente, deve igualmente
ser observado que a violência
doméstica também pressupõe o
abuso psicologico ou económico. Um
exemplo de abuso psicológico seria
onde uma esposa sabe que o seu
marido tem parceiras sexuais
múltiplas, mais quando ela lhe pede
para praticar sexo mais seguro e se
submeter a um teste de HIV, ele recusa
e pode reagir com violência. Isto pode
comprometer gravemente, o bem-
estar psicológico e emocional da
esposa.

Compilado por Yngve Sjolund
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3. Violência relacionada com o

uso de preservativos
Vetten e Bhana (2001), observam que
as mulheres têm medo que elas
possam encontrar alguma forma de
violência se elas insistiram no uso do
preservativo. A violência tem estado
fortemente ligada com a sugestão das
mulheres de introduzir o uso do
preservativo no seio de uma relação
ou no casamento, muitas vezes, numa
tentativa de salvaguardar a sua própria
saúde, ainda  muitas vezes vista como
uma tomada de decisão e sugestão
sexual inapropriada dos parceiros
masculinos, e uma sugestão de
“desconfiança”.

4. A violência relacionada com o

trabalho sexual transaccional
O estatuto sócio-económico inferior
das mulheres está directamente ligado
com o seu trabalho na industria do
sexo. As mulheres na industria do sexo,
com parceiros sexuais múltiplos, têm
maior susceptibilidade em relação ao
HIV e a violência que a maioria dos
outros grupos populacionais. Por
exemplo, inquéritos na África do Sul,
têm demonstrado que trabalhadoras
do sexo, na industria do sexo na “Rota
dos Camionistas”, enfrentam reações
violentas, perda de clientes ou perda
de rendimento quando elas insistem
no uso do preservativo.

Estes exemplos fornecem apenas um
p u n h a d o  d e  i n f o r m a ç õ e s
(constatações) pontuais de como a
violência contra as mulheres pode ser
tanto uma causa como uma
consequência do HIV. Existem
também outras áreas de intercessão
que nós ainda não exploramos aqui,
especialmente a violência em situação
de conflito armado, nas situações em
que populações são deslocadas
internamente. Uma situação que não
tem sido significativamente colocada
na África Austral é a ligação potencial
entre HIV e práticas tradicionais,
incluindo o casamento precoce e a
herança da viúva, bem como as
práticas sexuais nefastas tais como
sexo seco.

Por último, é muito importante, nós
reconhecermos não apenas as
interacções fatais entre a violência
contra a mulher e o HIV, mas também
o facto de que tais intercessões
podem ser imputadas a falta de
autonomia sexual das mulheres, o seu
fraco poder  económico e aqueles
aspectos das normas culturais e sociais
que resultam na desigualdade por
parte das mulheres. Só depois disso
podemos começar a abordar os
sintomas.

5. Violência seguida de Revelação

do Estado em relação ao HIV
Vetten e Bhana (2001), constataram
que muitas mulheres têm medo da
possibilidade de serem atacadas
depois de elas revelarem que são HIV
positivo. A estigmatização das pessoas
e “especificamente das mulheres
vivendo com HIV”, e os estereótipos
de que as pessoas vivendo com
HIV/SIDA contraíram a doença através
de algum tipo de actividade desviante
(anormal) permanecem.

7
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Lidando com a violência baseada no Género,
ajudará a reduzir o HIV na África Austral

8

Nós empregamos o termo violência
baseada no género (VBG) para incluir
a violência fisica sexual e não sexual
e abuso emocional. Incluimos as
diversas formas de abuso sexual de
menores dentro da definição de
violência baseada no género; E
reconhecemos que tanto as suas
sobreviventes, como os perpetradores
podem ser femininos ou masculinos.

Em 2008, a pedido do Programa
Conjunto das Nações Unidas sobre o
HIV/SIDA, a CIET, levou a cabo uma
revisão sistemática da literatura sobre
a relação entre a violência baseada
no género e  o HIV/SIDA. A mesma
levou à conclusão de que lidar com a
violência baseada no género poderia
ter um efeito positivo em relação à
epidemia do HIV se   o conceito
integral e as dinámicas de longo prazo
que podem colocar as vitimas e os
perpetradores em risco de contrair o
HIV e SIDA, forem tomados em
consideração.

O foco foi na relevância para a política
na África Austral, mas a pesquisa
bibliográfica foi a escala mundial.

Uma bibliografia considerável agora
faz a ligação entre a  violência baseada
no género (VBG) e as infecções pelo
HIV. A violência sexual pode levar
directamenteà infecção por HIV, já
que as lesões traumáticas e falta de
lubrificação aumenta o risco de
transmissão.

A  V B G  t a m b é m  a c e n t u a
indirectamente o risco de HIV, através
do aumento da possibilidade de
comportamento de alto risco.

Diversos estudos demostraram que
as pessoas com uma história de abuso
sexual na infância são mais
susceptíveis de serem HIV positivo e
de comportarem-se de forma
arriscada. A re-vitimização acentua o
risco. Os perpetradores da violência
baseada no género,  estão
especialmente em elevado risco de
infecção pelo HIV, já que eles são mais
prováveis de forçar sexo não
protegido com pessoas que tenham
sido vitimizadas anteriorimente e que
portanto são mais susceptíveis de
estarem infectadas.

Considerando juntamente os
perpetradores e as vitimas da
violência baseda no género,  talvez
tanto quanto 1/3 da população da
África Austral está actualmente
envolvida no circulo vicioso de
violência baseada no género, do HIV
e do SIDA.

Uma série de provas tem mostrado
redução bem sucedida da violência
baseada no género e suas
consequências para os riscos de HIV.
As intervenções no seio das
sobreviventes da violência baseada
no género, para apoiar a sua
recuperação, melhorar as capacidades
de negociação e aumentar o uso do
preservativo, podem reduzir o seu
risco de contrair o HIV (prevenção
secundária).

Trabalho em cúpulas,  educação,
aconselhamento e aderência à terapia
antiretroviral podem reduzir ainda
mais a disseminação do HIV a partir
dos sobreviventes da violência
baseada no género infectados
(prevenção terciária).

Lidar com a violência baseada no
género pode ter um efeito positivo
sobre a epidemia do HIV

As pessoas responsáveis pela política
de prevenção do HIVprecisam de
reconhecer:

• O conceito integral de violência
baseada no género;

• As suas implicações directas e
indirectas para a prevenção do HIV;

• A importância da dinâmica do
perpetrador;

• Que problemas complexos
precisam de intervenções
complexas;

• Que programas de prevenção do
HIV devem incluir esforços para
reduzir a violência baseada no
género.

A curto prazo, os recursos nacionais
devem ser canalizados para configurar
as acções locais relevantes com vista
a reduzir a violência no género e seus
efeitos em relação ao risco de HIV. Tais
acções devem ser implementadas por
fases com o propósito de avaliar o
progresso e fazer ajustes necessários.
As intervenções eficazes são
susceptíveis de incluir uma
componente de sensibilização
abarcando os sobreviventes da
violência baseada no género, as suas
potênciais vítimas e os perpetradores.
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O facto que a sobrevivente e o perpetrador neste caso
serem ambos artistas bem conhecidos adiciona uma
dimensão pública ao que acontece em privado em casa das
pessoas diariamente e isso tem intrigado gritos de grupos
que provêm  apoio e serviços aos sobriviventes de abuso
doméstico em todo o mundo.

O Brown por último falou em sua própria defesa: “as palavras
não podem começar a exprimir quão arrependido e
entristecido estou em relação ao que aconteceu. Estou
buscando aconselhamento do meu pastor, minha mãe e
minhas pessoas queridas s e estou empenhado, com a ajuda
de Deus, em  ser  uma melhor pessoa” e mais adiante pediu
formalmente desculpas, designando o incidente de “100
por cento ináceitável” pedindo perdão.

O Brown atacou a sua namorada Rihanna em Los Angles
no dia 8 de Fevereiro de 2009 e foi preso horas mais tarde.
Um detective da polícia de Los Angeles descreveu um
ataque brutal em busca de autorização legal afirmando que
“Brown bateu, estrangulou e mordeu a Rihanna” ... e tentou
num momento empurrá-la docarro. Um relatório probatório
 também descreve doisanteriores incidentes violentos que
nunca haviam sido reportados. Ele estava acompanhado
pela sua mãe quando apareceu no tribunal e na ocasião o
juiz o condenou a cinco anos de pena suspensa e seis meses
de trabalho comunitário por bater naRihanna. O juiz ordenou
ao actor a ficar longe da sua antiga namorada durante os
próximos cinco anos e acrescentou que ela queria assegurar
que Brown fizesse trabalho físico - da auto-estrada, recolha
de lixo ou outro trabalho - ao invés do serviço comunitário
bem como mentoria de jovens.

Como parte da sua sentença, ele deve também fazer um
ano de aconselhamento sobre violência doméstica. O Brown

foi também advertido que poderia passar algum tempo
na cadeia caso violasse qualquer condição da sua pena
probatória e que a sentença vinha com um possível tempo
numa prisão estatal  se ele violasse a mesma de qualquer
forma.

Depois da condenação o Brown é citado como tendo dito
que ele estava “deprimido” desde o ataque e que ele “não
quer continuar naquele ciclo”.

O jovem estrela com uma imagem limpa anteriorimente
condenou a violência doméstica e tem falado abertamente
acerca do trauma que ele enfrentou ao crescer numa casa
fustigada por violência doméstica. Quando criança ele
tinha visto a sua mãe a ser batida pelo namorado. “Algumas
pessoas, as suas famílias passaram por violência doméstica
e coisas como isso. Não quero mencionar o nome da pessoa
mas havia alguém que magoou a minha mãe. Eu a ter de
lidar com isso desde os sete anos anos até aos 13 anos, vendo
aquilo e sendo abusado de forma visual por isso – isso afectou-
me. Ele clamou que a experiência moldou a sua atitude para
com as mulheres, que lhes trato de forma diferente porque
não quero passar pela mesma coisa, não quero colocar uma
mulher passar a mesma coisa que aquela pessoa fez a minha
mãe passar” e que tendo presenciado o abuso tornou-lhe
uma “criança amedrontada e tímida” que fazia xixi na cama
devido ao medo.

Quando perguntado porquê a sua mãe suportava  a
violência, ele encolheu os ombros: “suponho que quando
uma mulher está apaixonada, ela não vê bem”.

Com base nos detalhes que têm surgido deste incidente
desagradável, podemos assumir que como com muitas
crianças em situações semelhantes – ele não obteve a ajuda

100 por cento
inaceitável
Por Yngve Sjolund

Chris Brown está ao lado do
advogado Mark Gerago
durante a sua sentença por
ataque a sua namorada.

Uma pessoa não pode escapar do incidente de “abuso
doméstico” largamente publicitado no principio deste
ano – quando o cantor de pop Chris Brown (19) atacou
a Rihanna (21) numa discussão  que deixou a jovem
estrela com sangue e escoriações.

INTERNACIONAL
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que ele precisava, sublinhando a necessidade desesperada
de uma intervenção  profissional, educação sobre VBG,
formação de professores e provedores de cuidados de saúde
e uma intervenção  atempada para milhões de crianças que
crescem em casas em que a violência ocorre.

Como uma sociedade de diversas culturas, devemos ensinar
a geração futura que a violência constitui um mal – e evitar
que uma geração de crianças que crescerá em risco de se
tornarem sobreviventes ou perpetradores de violência
doméstica.

Este casal de alto perfil se tornou involuntariamente em
porta-vozes não oficiais da violência doméstica e violência
baseada no género (VBG). Mas a violência contra as mulheres
e raparigas não é apenas restrita ao mundo de hip-hop. A
violência física e sexual contra as mulheres e raparigas
atravessa todas as idades e grupos racionais em todas as
comunidades. Todos nós conhecemos sobreviventes da
VBG nas nossas próprias comnunidades que precisam da
nossa ajuda. Os princípios universais básicos deverm orientar
a nossa resposta: violência nunca é aceitável e todas as
pessoas têm o direito de viver livres de violência. Aqueles
que cometem violência devem ser responsabilizados e a
violência contra as mulheres e raparigas nunca é apropriada
e nada que um sobrevivente faça e nenhum antecedente
de um perpetrador, alguma vez justifica a violência.

 Os sobreviventes da violência precisam e merecem
protecção, apoio e privacidade. Eles devem procurar
aconselhamento e tratamento e alcançar publicamente as
outras mulheres e raparigas vitimizadas pela violência. Os
perpetradores de VBG devem quebrar o ciclo de violência.
Os perpetradores de VBG devem quebrar o ciclo de violência
e pedir aos outros homens para se juntarem a eles.

Um olhar rápido na página meu espaço (my space)
de Chris Brown mostra-nos que a “culpabilização
da sobrevivente” está bem em curso. A
culpabilização da sobrevivente desvia atenção do
ofensor e os comentários mostra-nos realmente
que temos um logo caminho a percorrer já que o
mesmo se relaciona com a violência baseada no
género.

Recursos uteis baseados nas experiencias e conselho de
pessoas da Africa Austral dentro do contexto da VBG,
violencia domestica e HIV:

DIRECTRIZES DE ACONSELHAMENTO SOBRE VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
Baixar gratuitamente o PDF da ferramenta de
aconselhamento de violência doméstica da SAFAIDS em:
http://www.preventgbvafrica.org/content/counseling-
guidelines-domestic-violence

C O M U N I C A Ç Ã O  PA R A  A  M U D A N Ç A  D E

COMPORTAMENTO
Promover uma mudança positiva no comportamento do
adolescente constitui um processo complexo que exige
uma compreensão de cultura bem como o comportamento.
http://www.safaids.net/files/2007%2009%2013%20BCC%

O que devemos estar a perguntar é
como podemos fazer com que os
perpetradores sejam responsabilizados
pelas suas acções?

E a responsablização tem de vir da comunidade, da
comunicação social, da família, e de amigos. Ao ouvir
a notícia, a Wrigley suspendeu a sua campanha de
publicidade de pastinhas elásticas, que incluiam Chris
Brown. Será interessante ver que angulo a comunicação
social assumirá e como as outras figuras públicas
responderão à medida  que os detalhes da história
continuarem a ser desvendados. Mas, uma coisa é
certa:Quando respondemos a violência do parceiro
íntimo com culpabilização da sobrevivente,
defendemos essas acções e comportamentos e
desempenhamos um papel  no ciclo e no
recrudecimento da violência.

Devemos tomar uma posição contra a violência contra
as mulheres em todas as suas formas, desde a violência
interpessoal até a violência estatal, como as
intervenções governamentais e politicas nefastas que
afectam a capacidade de uma mulher de alcançar a
liberdade em relação a violência e a reprodução. Acabar
com a culpabilização da sobrevivente e fazer com que
os ofensores sejam responsabilizados constituem os
primeiros passos, mas também precisamos de advogar
por práticas e leis justas e condignas para as mulheres.

Recursos úteis baseados nas experiências e conselhos
das pessoas de toda a África Austral no contexto da
VBG, violência doméstica e HIV.

Por Maria Elena Perez, Directora de Mobilizacao

Comunitaria

http://latinainstitute.wordpress.com/2009/02/24/reactions-to-chris-
brown-rihanna-news-show-us-we-have-a-long-way-to-go/

10

Não escolha o silêncio: A VBG é 100 por
cento inaceitável.

Reações para com o incidente de
Chris  Brown e Rihanna,
demonstram-nos que nós temos
um longo caminho a percorrer .
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C u l p a b i l i z a ç ã o  d a

sobrevivente significa: fazer
com que as sobreviventes de um
crime, acidente, ou qualquer tipo de
tratamento abusivo devem ser
c o m p l e t a  o u  p a r c i a l m e n t e
responsáveis pelo infeliz incidente
que ocorreu nas suas vidas.

A culpabilização é um trato típico
facista e a frase foi rapidamente
adoptada pelos advogados dos
sobreviventes do cr ime,  em
particular os sobreviventes da
violação acusados de incitar a sua
vitimização, exprimida vilmente em
argumentos como “uma mulher
violada numa saia curta, estava a
pedir isso”. As pessoas que acreditam
que o mundo tem de ser justo
podem achar  difícilou impossível de
aceitar uma situação em que uma
pessoa é magoada injustamente e mal.

Isso leva à um sentido de que, de
alguma forma,as sobreviventes
deviam certamente ter feito “alguma
coisa” para merecer a sua sorte.

Uma outra teoria pressupõe a
necessidade de proteger o seu
próprio sentido de invulnerabilidade.

Isso inspira as pessoas a acreditarem
que a violência apenas acontece para
aquelas que merecem ou provocam
o ataque (Schneider el al, 1994). Esta
é uma forma de sentir-se mais seguro.

Historicamente a culpabilização da
vítima tem muitas vezes surgido em
formas racistas e sexistas. Ela é
também sobre a cupabilização de
pessoas pela sua angústia pessoal ou
pelas dificuldades sociais, ao invés das
outras partes involvidas ou sistemas
sociais estabelecidos em volta.

Um inquérito global de atitudes para
com a violência sexual do Forum
Global para a Pesquisa em Saúde
mostra que os conceitos de
culpabilização da vítima são pelo
menos parcialmente aceites em
muitos países. Em alguns países, a
culpabilização da vitima é mais
comum e as mulheres que foram
violadas são algumas vezes julgadas
de terem-se comportado de forma
inapropriada. Muitas vezes, esses são
países onde há uma divisão social
significativa entre as liberdades e o
estatuto dos homens e das mulheres.
Adaptado de:

Adapted from:

http://en.wikipedia.org/wiki/victim
_blaming

A violência de parceiro íntimo (VPI) é “uma violência sexual ou física de facto ou sob forma de
ameaça  ou abuso psicológico e emocional dirigido àuma esposa, ex-esposa, à  actual ou antiga
namorada ou namorado ou à actual ou antiga parceira de namoro”.(Saltzman et al, 2003). O termo
violência do parceiro íntimo está cada vez mais a substituir o termo sinónimo de violência doméstica
(WHO, 2005a).

11
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O Ministério da Justiça estima que uma
em cada três mulheres Sul-africanas seja
sobrevivente da violência doméstica.
Segundo a POWA uma em cada seis
mulheres que morrem em Gaureng é
morta por parceiros íntimos. É difícil
obter estatísticas (dados) fidedignas
sobre a violência contra as mulheres na
África do Sul. Embora o número e casos
reportados sejam elevados muitos
casos não são reportados. A incidência
de bateria (pancadaria) ou de violência
doméstica é particularmente difícil de
avaliar porque a polícia não mantém
estatísticas separadas sobre os casos de
ataques perpetrados pelos maridos.

Um projecto de pesquisa em 1999
constatou que 90% das mulheres
entrevistadas tinham passado pelo
abuso sexual, 58% passaram pelo abuso
económico e 42.5% das mulheres
tinham passado por todas as formas de
abuso. Cerca de 70% de todos os casos
de abuso eram cometidos pelos
parceiros, amantes e esposas e segundo
um estudo do Conselho de Pesquisa
Médica, as mulheres jovens estão mais
sujeitas a ataques e coerção sexual
pelos parceiros e outros.

Na África do Sul  HojeNa América de Hoje

12

As Estatísticas sobre Violência Doméstica

A VBG é uma epidemia global
Compilado por Yngve Sjolund

Nem tanto um retrato diferente

Como a de Rihanna as vida das
mulheres Afro-americanas são ainda
mais reduzidas pela violência e uma em
cada três mulheres Americanas têm sido
batidas, coagidas sexualmente ou de
outra forma abusadas durante a sua
vida.

A violência do parceiro íntimo constitui
a causa principal de morte das mulheres
Afro-americanas na faixa etária dos 15
aos 45 anos e mais raparigas e mulheres
Afro-americanas estão a morrer por
causa da violência do que de acidente
de viação ou devido ao cancro.

Em média,  t rês  mulheres  são
assassinadas pelos seus maridos ou
namorados neste país.
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A cultura tem sido reconhecida em diversos documentos
de políticas regionais como um factor importante a
considerar quando se estiver a discutir questões de direito
em África. A Carta Africana dos Direitos dos Homens e
dos Povos (1981) constitui a primeira observação das
necessidades de considerar os direitos no contexto da
cultura/tradição.

“As virtudes da sua tradição histórica e os valores da
civilização Africana que deve inspirar  e caracterizar a sua
reflexão  sobre o conceito dos direitos humanos  dos
povos”. No entanto, as intgerligações entre cultura,
violência baseda no género e HIV só agora é que
começaram a ser abordados nos documentos sobre
políticas públicas. Isto tem assumido uma abordagem de
duas facetas:

Por um lado por causa da concretização de como algumas
práticas culturais promovem a violência contra as mulheres
e aumentam a sua vulnerabilidade  ao HIV, por outro lado,
os documentos de políticas públicas como a Declaração
 sobre HIV/SIDA (assinada em Maseru no dia 4 de Julho
de 2003), que observa que a cultura pode ser usada para
promover os direitos das mulheres para que elas sejam
mais capazes de se protegerem a si próprias, contra a
infecção pelo HIV.

O Protocolo da SADC sobre Género e Desenvolvimento
que foi assinado em Agosto de 2008 procura abordar as
questões da VBG e do HIV e estabelece metas  para garantir
que até 2015 existam leis sobre VBG que forneçam um
tratamento, testagem abrangente e cuidados das
sobreviventes de ofensas sexuais incluindo:
• Contracepção de emergência
• Acesso imediato a profilaxia pós-exposição (PPE) em

todas as unidades sanitárias para reduzir o risco de 
contracção do HIV.

• Prevenir o surgimento de infecções de transmissão
sexual .

O artigo 21 do protocolo sobre a VBG procura assegurar
que os Estados signatários tomem todas as medidas –
incluindo  legislação  apropriada – para desencorajar
políticas e culturas económicas, sociais que legitimam e
acentuam a persistência de VBG. Isto não está ligado com
o HIV mas é de observar que o artigo anterior destaca a
ligação entre a violência contra as mulheres e a infecção
pelo HIV.

Na adenda de 1998 sobre a prevenção e a erradicação
da violência contra as mulheres e crianças, parte da
Declaração de 1997 dos Chefes de Estado da SADC sobre
o Género e Desenvolvimento constatou o papel das
crenças culturais na promoção da violência contra as
mulheres. A adenda “visou promover a erradicação de
elementos nas normas tradicionais e nas crenças, práticas
e estereótipos religiosos que legitimavam e acentuavam
a persistência e tolerância da violência contra as mulheres
e crianças”.

A Declaração sobre HIV/SIDA (Declaração de Maseru)
reconhece a cultura no seio da área prioritária de
prevenção e mobilização social sobre HIV. A Declaração
observa a necessidade de reforçar os programas de
prevenção multi-sectoriais visando de entre outras coisas
apoiar os valores culturais apropriados  e promover
medidas para aumentar as capacidades das mulheres e
raparigas adolescentes para se protegerem do risco de
infecção pelo HIV através da educação sobre prevenção
que promova a igualdade de género no âmbito de um
quadro sensível  em matérias de género e cultura.

Cultura, violência
baseada no género
e política na África
Austral

Por Patience Zirima

13
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Está cada vez mais a ser enfatizado que as práticas
culturais, suportadas por normas patriarcais de
masculinidade e feminilidade, em particular a poligamia
e as relações extra-conjugais culturalmente aceites e os
estereotipos de papel de género – embora essa lista não
seja de alguma forma exaustiva  - pode alimentar a alta
 prevalência de  HIV/SIDA. Tais práticas culturais
manifestadas  tanto  em práticais culturais ou seculares
através de muitos casos de violência sexual constituem
um factor fundamental  que contribui para a trasnsmissão
do HIV.

A incidência da violência sexual- incluindo a violação
conjugal, as relações sexuais com menores, o incesto, o
casamento forçado e purificação forçada  das viúvas em
particular- colocam sérios riscos para as mulheres. É
importante compreender e considerar a existência de
práticas culturais em sociedades (na região da África
Austral) que irão explicar a alta prevalência do HIV e SIDA
onde as relações  heterosexuais perfazem a forma mais
elevada de transmissão  do HIV em mulheres.

No entanto, muitas mulheres e homens contam com a
tradição e religião para orientar as suas vidas – apesar
das práticas negativas associadas com a cultura –
perfazendo desse modo a aderência contínua, a religião
e às tradições que podem jogar um papel na infecção
pelo vírus do HIV. As igrejas de fé apostólicas no
Zimbabwe, por exemplo, tinham uma estimativa de 2,5
milhões de crentes em 2005 – (segundo um artigo no
jornal zimbabweano The Sunday Mail – 19 de Setembro
de 2005) apesar de aparentemente minar os direitos das
mulheres.

A igreja de fé apostólica ou a seita vaPastori no Zimbabwe
tem  sofrido  críticas por causa de sua aprovação tácita
dos casamentos inter-geracionais entre homens mais
velhos e mulheres mais novas e a poligamia, dois factores
que explicam a elevada incidência do HIV no seio das
mulheres jovens na região. Dentro da igreja, as raparigas
jovens são muitas vezes casadas com homens mais velhos
na igreja que na maioria dos casos estarão já em
casamentos  poligámicos. As mulheres nessas relações
poligámicas e as raparigas jovens em particular, que
estão casadas com homens mais velhos podem não ter
o poder de negociar relações sexuais mais seguras por
causa da sua idade e estatuto no seio da igreja. Devido
a  tarefa fechada e secreta da igreja, é dificil saber o
número dos seus membros afectados pelo HIV embora
a pandemia seja reconhecida nas suas orações.

Segundo os últimos resultados do ZAMPs volume

oito (segundo trimestre),  os membros da fé

apostólica  perfazem seis por cento da população

adulta do País, com 73% dos membros a viver nas

zonas rurais, tendo o Shona como língua principal,

64% são mulheres; a maioria das mulheres estão

na faixa etária dos 20 aos 29 anos (faixa etária de

casamento) e apenas 13% são homens nesta faixa

etária. Na faixa etária dos 30 anos aos 34 anos 16%

são mulheres e 13% são homens.

As mulheres não têm direito a palavra nos seus

casamentos e o marido tem a liberdade de possuir

quantas mulheres ele quizer em alguams seitas-

independentmente do seu estado em relação ao

HIV. Quer a nova esposa seja HIV positivo isso não

constitui uma preocupação. As raparigas, por outro

lado, são forçadas a casarem numa idade muito

jovem.  Sem uma educação formal e com medo

de punição por parte dos seus pais, elas muitas

vezes aceitam e na maior parte, elas casam-se com

homens suficientemente velhos para serem os

seus pais.

Fonte:

http://www.religionnewsblog.com/12240/vapos

tori-sects-ban-polygamy

Uma comunicação intitulada “A Filiação religiosa e
transmissão do HIV” em www.hopeforafrica.net constatou
que  a natureza fechada das igrejas apostólicas  pode -
através da criação de comportamentos fortes e fronteiras
de género - fortalecer um “isolamento seguro” do mundo
exterior para os seus membros.  Teoricamente isso pode
reduzir  a transmissão do HIV.

No entanto, a poligamia e o casamento com menores no
seio desta igreja, são permitidas e isso é problemático já
que  o mesmo aumenta a vulnerabilidade das mulheres em
relação ao HIV. Não obstante, as mulheres nessas igrejas
podem não ser capazes de se protegerem em relação à
contracção do HIV, por exemplo: um marido pode ser
frequentador de igreja. Este é um exemplo que ilustra que
 os membros das igrejas podem estar alienados por muito
tempo  do mundo exterior.

Para o seu crédito, estas seitas apostólicas- incluindo diversas
outras igrejas apostólicas e zionistas – aprovaram uma
resolução em Setembro de 2005, para se livrarem da
poligamia e outras práticas negativas nas suas igrejas num
esforço para combater ao HIV e SIDA.
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Todos os países da África Austral,
excepto (Seychelles) têm mantido um
sistema jurídico dualista como uma
lei geral operando lado a lado com o
direito costumeiro religioso. A vida
das mulheres na região é geralmente
controlada directamente pelo direito
costumeiro e religioso mais que o
direito civil - especialmente  em
termos de assuntos pessoais tais
como o casamento, divórcios,
custódia (tutela) e herança.  Isto cria
sérios desafios para garantir os
direitos das mulheres porque as
constituições não abordam a não
discriminação em assuntos de direito
individual e costumeiro -  nem eles
abordam  a igualdade no direito
costumeiro.

O direito costumeiro (excepto o caso
do Lesotho) permanece não escrito,
resultando em ambiguidade e
ambivalência na sua aplicação. A

Direito constitucional e costumeiro  - Desafios de políticas

pluraridade de sistemas jurídicos cria
incertezas, competição e elementos
de manipulação e discriminação que
funcionam contra as mulheres. Os
casamentos costumeiros islámicos
por exemplo, (o direito civil nas
Maurícias funciona lado a lado com a
Lei  I s lámica  da  Shar ia )  são
potencialmente poligámicos e
permite práticas   negativas que
discriminam as mulheres. De entre
tais práticas negativas estão os
casamentos das jovens raparigas,
herança de viúva, e o poder conjugal
extensivo dado aos homens em
assuntos de propriedade das
mulheres.

Alguns países na região  tentaram
integrar os diferentes sistemas
jurídicos no concernente ao direito
da família e por vezes aprovaram uma
legislação que cria diferentes graus
de integração nos seus sistemas

jurídicos de direito  da família.  A
legislação que foi aprovada  inclui a
Lei Sobre O Poder Conjugal do
Botsuana em 2004 que procura abolir
o poder conjugal e assegurar a
igualdade entre o cônjuges casados
em comunhão de bens. A África do
Sul elaborou a Lei 110 de 1998 Sobre
o Reconhecimento dos Casamentos
Tradicionais  que retira a discriminação
contra os estatutos minoritários.O
Lesotho possui a Lei sobre Igualdade
de Pessoas Casadas que concede o
estatuto igualitátrio das mulheres.

Todos os países na região fizeram
emendas constitucionais específicas
para assegurar a igualdade de género
nas suas constituições mas a
existência de sistemas jurídicos
dualistas significam que os direitos
das mulheres sejam sistematicamente
violados.

A política estabelecida pelo grupo de igrejas denúncia as
práticas de poligamia, herança de esposa e casamento de
raparigas menores dentre aquelas que eles sentiam que
estavam a alimentar a poligamia. No entanto, até à data,
tais práticas ainda estão a ocorrer.

A maior parte dos países da África Austral possui um sistema
jurídico dualista que permite a existência tanto do direito
civil quanto do direito costumeiro. As práticas costumeiras
- incluindo a permissão de raparigas jovens casarem-se com
 homens mais velhos- e a poligamia são geralmente aceites
pela maioria das sociedades. Portanto as práticas das igrejas

Vapostori e do resto da sociedade são, senão aprovadas,
então permitidas.  Os documentos sobre políticas revistos
não clarificam tais ligações entre cultura, HIV e Sida e Género.
O Protocolo de Género da SADC reconhece que a violência
baseada no género (VBG) apenas em relação a violência e
a provisão de medidas de emergência depois de uma
violação violenta. Contando como foi destacado, as práticas
culturais  tais como o casamento de raparigas menores
constitui  uma forma de violação que não envolve
necessáriamente  o ataque sexual violento, mas expõe as
mulheres jovens a isso.

“A existência de sistemas jurídicos
dualistas significa que os direitos das
mulheres são violados sistematicamente”.

15
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Existe uma crescente constatação dentre os
programadores na região que, a não ser que tomem em
consideração os papeis que as práticas culturais nefastas
e a violência baseada no género jogam na transmissão
do HIV e aumentam as vulnerabilidades das mulheres e
raparigas em relação a epidemia, grande parte dos
esforços bem intensionados não podem abordar de
forma significativa a epidemia do HIV. Esta constatação
coloca perfeitamente  o modelo inovador e cultural  da
SAfAIDS como uma abordagem holística para a
prevenção  e mitigação do HIV.

O Modelo Cultural da SAfAIDS apresenta uma abordagem
inovadora que utiliza os diálogos comunitários como um
ponto de entrada para fazer com que as comunidades,
elas próprias se envolvam no pensamento, na fala e na
concepção de estratégias em relação às práticas negativas
culturalmente determinadas, incluindo a violência
baseada no género (VBG) que alimenta a disseminação
do HIV nas suas próprias comunidades conforme
constatado por elas próprias.

O Modelo nasceu da constatação pela SAfAIDS que
existem melhores formas de trabalhar no seio das
comunidades por forma a avançar a agenda de igualdade
de género e para mitigar o HIV e a VBG– de forma que
alcance os guardiões dessas culturas. O modelo cultural
da SAfAIDS emprega uma estratégia que procura  lidar
com diversas atitudes, percepções e práticas culturais
específicas ao contexto que influenciam a propagação
do HIV.

O Modelo Cultural coloca a pergunta de forma directa:
“As pessoas têm o poder de mudar as relações de género
culturalmente determinadas? Caso sim e à luz da evidência
acerca do efeito dessas relações na epidemia do HIV, como
podemos alterar tais relações?” Ele oferece uma
abordagem nova e relevante para abordar as interligações
entre os direitos das  mulheres, a cultura, o HIV e a cultura

baseada no género. O trabalho sob o Modelo Cultural é
levado a cabo com a constataçáo de que um bom
comportamento,  neste caso, um comportamento que
reduz a incidência do HIV e VBG, é muitas vezes, decidido
pela hierarquia social ao invés de uma comparação
objectiva de «bom». Portanto os implementadores dentro
deste modelo colocam uma ênfase especial no início do
diálogo – e na aceitação dela por parte dos líderes
tradicionais, os idosos e outros zeladores (guardiões) da
cultura – com vista a quebrar o silêncio em torno dos
vectores culturalmente determinados do HIV e da VBG.

A abordagem emprega o uso do diálogo com os
membros da comunidade, incluindo homens, mulheres,
raparigas e rapazes, em torno das questões de cultura
com o propósito de iniciar  o confronto e a quebra do
silêncio em termos de algumas questões que “não são
faladas” relacionadas com o sexo, direitos de mulheres e
HIV.

Durante os diálogos e em   quaisquer intervenções
comunitárias, a SAfAIDS:
• Enfatiza o papel dos líderes comunitários e dos

próprios membros da comunidade como peritos nos
esforços para facilitar as formas de desvendar e de
influenciar as práticas culturais com vista a reduzir a
disseminação  do HIV nas suas próprias  comunidades

• Encoraja um pensamento crítico e um processo de
auto-descoberta sobre como práticas culturais
específicas, incluindo a violência contra as mulheres
que está profundamente enraizada e é culturalmente
aceite  e a contínua propagação do HIV estão inter-
relacionadas.

Este processo de diálogo e de descobertas – que também
inclui o uso inovador do teatro e da dramatizaçáo
interactiva– tem sido constatado de ser valioso ao permitir
que os próprios membros da comunidade venham com

Um enfoque holístico e único para a prevenção e mitigação do HIV

O Modelo do diálogo cultural da SAfAIDS
Capacitando as comunidades  para fazer
interligação aos efeitos positivos da mudança

Por Lois Chingandu e Petronella Mugoni
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soluções práticas e sustentáveis que eles estão
interessados em adaptar com o propósito de abordar os
desafios que eles enfrentam.

Os programadores e implementadores que trabalham
no âmbito cultural, o fazem com conhecimento que é
suportado pela pesquisa e por uma crescente
sensibilização dentre os diversos parceiros, que as práticas
culturais e tradicionais nefastas permanecem como os
vectores chaves da epidemia do HIV na África Austral. De
entre tais práticas culturais nefastas estão a herança e a
purificação da viúva sem um teste antecipado do HIVpara
ambas as partes, a promessa da rapariga que incentiva
o sexo inter-geracional, os parceiros múltiplos  e
concorrentes instigados pelos homens e que são
culturalmente aceites –sem os preservativos – e o teste
de virgindade evasivo que resulta na marginalização das
mulheres e das raparigas como uma consequência.

Os estudos da SAfAIDS e de outros, têm também
demonstrado que em algumas comunidades, a violência
contra as mulheres é permitida e aceite como sendo
«cultural»; que as mulheres que estão sujeitas à violência
doméstica estão em maior risco de infecção pelo HIV
devido à sua falta de poder de negociar sexo seguro e

que as mulheres seropositivas são mais propensas a
enfrentar uma violência do parceiro que as mulheres
seronegativas.

À luz da crescente constatação das interligações entre
VBG, cultura e HIV, existe uma grande necessidade dos
programadores, activistas e governos de compreenderem,
avaliarem e responderem com vista a abordar de forma
apropriada as formas, algumas vezes simples e outras
vezes intrínsecas, como  os direitos das mulheres, a
cultura, o HIV e as questões de violência baseada no
género se interligam para melhorar a vida das pessoas
na comunidade em que eles servem.

O Modelo Cultural da SAfAIDS trabalha com a pré-
condição de que as lideranças tradicionais nas
comunidades de operação estão envolvidas para que
elas possam orientar os diálogos com os membros das
suas próprias comunidades, de modo a trazer soluções
culturalmente aceites  e sensíveis  ao contexto para eles
próprios.

Para efectuar uma verdadeira mudança ao nível nacional,
regional, continental e internacional é importante que
as organizações e os programadores abordem e
obtenham uma participação e parceria com os líderes
governamentais locais, os Membros do Parlamento
(Deputados) e os Ministérios relevantes para encontrar
forma de desvendar a cultura e formas específicas ao
contexto que resultarão na diminuição do HIV na região.

Modelo de Diálogo Cultural da SAfAIDS

17

Manual de formação de
Formadores produzido

Manual de comunidade sob
produção, cartazes produzidos

Actividades de capacitação
para agentes de mudança,

homens, casais, provedores de
serviços

Agentes de mudança no
terreno.
• Realizar encontros com os

membros da comunidade
nas igrejas, pontos de
comida, etc

Diálogo de Acção
• Encontros mistos
• Vozes mais altas das 

mulheres
• Agentes de mudança
• Mudanças exigidas são 

articuladas

O Processo é liderado
pela própria
comunidade

Avaliação
de base

Ronda 1 do diálogo para
quebrar o silêncio
• Mulheres
• Homens
• Guardiões da cultura da 

comunidade, criação de 
consenso para concordar em
relação aos desafios

• Baixo nível  de
conhecimentos sobre as
ligações

• Baixo nível de risco
• Confirmação da existência

práticas de risco

Informação sobre
HIV e Sida
fornecidaM&A

Ronda 2 do diálogo para
aumentar a compreensão
sobre  as ligações
• mulheres
• homens
• guardiões da cultura
• toda a comunidade

Fazendo Artes como
uma ferramenta
comunitária chave
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O terceiro Objectivo de Desenvolvimento do Milénio visa
eliminar a desigualdade de género a todos os níveis e no
nível mais importante devemos tomar as iniciativas para
interromper o ciclo da violência e de ódio - e construir uma
cultura de paz robusta e penetrante no seu lugar. A dinâmica
de género continua profundamente erraizada em todos os
aspectos dos nossos ambientes sócio-políticos e temos uma
situação crítica que exige participação plena da sociedade
a todos os níveis para alcançar a igualdade de género e o
empoderamento das mulheres e das raparigas.

Anualmente nós ouvimos de campanhas tais como «16 dias
de Activismo contra a Violência às Mulheres e Crianças» ou
«O mês da Mulher» - e quase todos os dias a comunicação
social nos lembra das estatísticas chocantes de violação,
tentativas de violação, agressões sistemáticas às mulheres,
ataques, assédio, violência doméstica  e familiar -  aqui na
África Austral  - e no resto do mundo. Além disso, nós
também temos uma situação desesperada em África onde
os homens estão a morrer sem necessidade por causa dos
seus egos e ideiais de masculinidade. Ideiais como: «um
verdadeiro homem não negocia com uma mulher; Um
homem verdadeiro não usa preservativo; Um homem
verdadeiro não se preocupa com o seu estado de saúde;
Um homem verdadeiro não faz teste; um homem verdadeiro
faz sexo com múltiplas parceiras.»

No meu trabalho na área do HIV, eu vejo repetidas vezes
quão vulneráveis os homens realmente são. Os homens
ainda têm o medo de estigma em torno do HIV e não estão
a fazer os testes do HIV. Os homens geralmente usam as
suas esposas e namoradas para determinarem o seu estado
através da «substituição» - mandando-as para fazerem o
teste de HIV – resultando algumas vezes na morte daquela
mulher quando o resultado for positivo. Os homens não
sabem – ou não querem saber o seu estado em relação ao
HIV e não estão a aceder ao tratamento a tempo – com

consequências devastadoras nas estruturas familiares, como
pais, como sustentadores das famílias e para a nossa
economia e força de trabalho.

Ao pesquisar o tema das «Vulnerabilidades masculinas» em
termos de informação  disponível sobre o sexismo,
masculinidade, género e violência baseada no género e
olhando para os «papéis» dos homens e das mulheres e as
expectativas da sociedade em relação aos homens e as
mulheres bem como a triste realidade da violência
doméstica, abuso de álcool e tais desafios para as estruturas
familiares e como nós criamos os nossos filhos «rapazes vs
raparigas»…  Podemos claramente ver que existe uma
verdadeira divisão entre sexos  hoje no mundo …. para
além da casa-de-banho que escolhemos para usar.

Considerando a situação do mundo de hoje o nosso grito
universal para a paz e para a felicidade, coloquei uma
pergunta muito básica para uma amostra  diversificada de
pessoas que eu encontrei socialmente  ou no local de
trabalho. Perguntei tanto a homens como a mulheres, velhos
e jovens pessoas solteiras e casais o “como os homens
podem contribuir para trazer a paz para o mundo?”

Eu não obtive uma única resposta.

As pessoas estavam verdadeiramente preocupadas e
interessadas, consideram a pergunta de uma forma séria,
mas pareciam um tanto impotentes na abordagem da
questão que está no centro de toda a humanidade: a paz e
a felicidade de todos os seres vivos. Um tema que constitui
uma das grandes tragédias do nosso tempo: a violência dos
homens contra as mulheres.

Leve um minuto e pergunte a alguns amigos do sexo
masculino: quantas vezes por dia pensas a forma de te
protegeres do abuso ou do ataque sexual? Que precauções
tu tomas?

Sexo seguro,
espiritualidade e papel
dos homens na
disseminação da paz
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Os homens são vulneráveis: mas o seu papel
na redução da vulnerabilidade das mulheres permanece fundamental

Por Yngve Sjolund
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Tu observarás uma única resposta! Porquê …. Os homens
não precisam de pensar sobre isso porque o abuso e violação
sexual é “uma questão ou assunto de mulher”!

Se tu colocares a mesma pergunta a todas as tuas amigas
– “Quantas vezes por dia pensas acerca da forma de ti
protegeres do abuso ou do ataque sexual? Que precauções
tomarias? – tu obterias uma resposta muito diferente.

A rotina diária para a maior parte das mulheres incluí uma
lista mental de verificação do subconsciente: assegurar as
chaves como uma potencial arma para auto-defesa,
parquear o meu carro numa área bem iluminada, olhar para
o banco de trás do meu carro antes de eu entrar, não sair
sozinha a noite,  sair em grupo,  fechar todas as portas e
janelas a noite, ter um cão grande ou cães, levar  clava
(borrificador de pimenta) ou um apito de polícia, instalar
um sistema de alarme, comprar uma arma de fogo,
encontrar-me com homens nos primeiros dias em lugares
públicos, verificar se eu tenho um carro ou uma boleia ou
dinheiro de táxi, não estabelecer um contacto visual com
homens na rua, etc.

Claramente, estes verdadeiros receios e realidades – abuso,
assédio e violência numa sociedade não constituuem um
assunto de mulheres, mas de facto ... uma questão de
homens!

Talvezs nós podemos em conjunto ver uma solução para
esses desafios e para as questões de mudança de vida que
afectam as vidas de todos nós, especialmente aquelas com
que nós nos preocupamos mais: as nossas mães, filhas,
irmãs, tias,  avós, esposas, colegas e namorados.  E talvez
no processo possamos construir uma sociedade amante da
paz – e reduzir a propagação do HIV.

Um homem que esteja empoderado para evitar a VBG contra
ele próprio, pode também ser empoderado para evitar a
VBG contra os seus pares do sexo feminino na comunidade,
no agregado familiar e no local de trabalho.

Há muitas coisas que podemos fazer. Os homens podem
mudar e crescer. Os homens têm uma obrigação moral para
com as suas comunidades, uma responsabilidade para
desafiar as suas comunidades, uma responsabilidade para
desafiar os comportamentos dos outros homens e
confrontar os homens que são violentos e colocam as suas
parceiras em risco. Como homens devemos encontrar um
desejo colectivo e torná-lo na nossa prioridade para trazer
 humanidade, paz e felicidade para todas as pessoas no
nosso mundo.

“os verdadeiros desafios que a
humanidade enfrenta no século

XXI são aqueles de obter uma
victoria em relaçãoà violência

num movimento global”.
 Uma citação de um dos maiores modelos de referência

disseminando a paz  na nossa era: Daisaku Ikeda

(Da proposta de Paz as Nacoes Unidas de 2001)

Todos os dias em que não empreendemos uma acção, cada
vez mais as nossas vidas estarão fora dos carris e quanto
mais as nossas relações se deterioram mais danos fazemos
à nossa saúde e dos nossos entequeridos. E como
consequência tu podes perder o teu e a tua  auto-estima
– e tu podes arruinar a tua vida.

Imagine um
“homen novo” na

África Austral
Um homem que assume

responsabilidade pelas suas acções

Um homem que respeita-se a si próprio-

 e as mulheres e raparigas

Um homem que escolhe uma única

parceira em relação à muitas

oportunidades de HIV

Um homem que vale por si só e não é

determinado pelo número de mulheres

que ele tem

Um homem que não produz desculpas

por ter sexo não protegido, mesmo

depois de beber.
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Como uma sociedade – de homens e mulheres – devemos
assegurar que cada pessoa possa desfrutar em pleno direito
a vida em paz e com dignidade.
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A PADARE, cujo nome deriva de Dare (local de encontro),
usa diálogos e workshops participativos na sua
programação. Inicialmente a organização envolveu líderes
tradicionais em workshops de dois dias, que abordam
diversas questões de género, já que elas estão relacionadas
com homens, tais como género, violência doméstica,
masculinidade violenta e a Lei sobre Violência Doméstica
do Zimbabwe. Nestes encontros, os líderes tradicionais
assinam cartas de compromisso para mostrar seu
cometimento em relação à não-violência e para promover
a igualdade de género. Os líderes, que são os que dão
opinião nas suas comunidades, depois convocam os
programas de extensão comunitária onde eles apresentam
as suas cartas para as pessoas nas suas próprias línguas.A
Padare utiliza estas plataformas para identificar as lacunas
nos conhecimentos e nas atitudes e encontram forma de
aborda-las e a Padare/ Fórum dos Homens de Enkundleni
sobre Género estão a dar passos largos na melhoria das
relações engendradas  entre homens e mulheres – e acabar
com a violência contra as mulheres – através da redefinição
das masculinidades nas comunidades. A organização
adoptou uma abordagem inovadora de reconstituição da
Dare – um lugar tradicional zimbabweano de encontro
onde os homens costumavam se reunir para discutir as
questões familiares e sociais relativas a eles – e apareciam
com soluções. O lugar era também utilizado para discutir
as questões de género no Zinbabwe. A organização
converteu este espaço tradicionalmente dominado pelos
homens num fórum onde os homens discutem questões
de igualdade de género.

A organização tem sido bem recebida pelos homens que
são atraídos pelas metodologias da Padare de redefinição
de masculinidades e tem o seu sucesso devido as
metodologias participativas que ela usa para trabalhar
com os homens em espaços onde diferentes categorias
de homens se encontram. Por exemplo, os homens
religiosos têm sido envolvidos em contextos religiosos –
enquanto que os alcoólatras e os tradicionalistas têm sido
abordados em espaços onde eles se sentem confortáveis
– acabando desse modo com a formula única na estrutura
de todas as intervenções que caracterizam a maior parte

das intervenções que tentam envolver os homens. Partindo
de cinco membros, em 1995, a organização já mobilizou
mais de 10000 homens até a data, para apoiar o
empoderamento das mulheres e com o objectivo de
acabar com a violência contra as mulheres nas
comunidades zimbabweanas.

No Zimbabwe, a organização está actualmente a
implementar uma resposta nacional para a violência
baseada no género (GBV) abarcando dez províncias do
país. A violência baseada no género é muito prevalente
nas comunidades zimbabweanas com 99 porcento das
sobreviventes de GBV sendo mulheres e a maioria dos
perpetradores sendo homens. A Padare modelou a sua
resposta em sintonia com as iniciativas regionais sobre o
desenvolvimento de homens tais como as abordagens
dos “Homens como Parceiros” bem como  “homens se
envolvem” para promover masculinidades positivas e
modelos de referência dentre homens e rapazes.

As histórias de sucesso da Padare têm sido registadas,
juntamente com a SAfAIDS em 2008, no Distrito de Odzi,
na parte oriental do zimbabwe, onde a organização
trabalha com comunidades móveis e vulneráveis, sendo
na sua maioria de garimpeiros de ouro. Há numerosos
incidentes registados de violência doméstica, violação,
bem como violência de um homem para com o outro
nesta comunidade. Depois da intervenção da Padare, tem
havido mudanças consideráveis já que os casos de violação
se reduziram e a consciência da comunidade em relação
à violência doméstica tem aumentado. A Padare, algumas
vezes, encontra resistência por parte dos homens que
ainda continuam com as masculinidades tradicionais. Ao
longo das diferentes províncias do país, onde a organização
opera, a impressão de ser homem é aquela de competição
excessiva, agressão e violência. Embora o maior fardo de
opressão que existe nas comunidades tenha sido
perpetrado pelos homens contra as mulheres, o que
ressalva é que há evidências através do trabalho da Padare
que “ nem todos os homens são iguais” e existe uma
discriminação adicional entre os homens baseada no facto
do homem ser ou não das zonas rurais ou urbana, rico ou

Envolvimento dos Homens na Resposta Nacional

do Zimbabwe à Violência Baseada em Género

Por Leo Wamwanduka
Padare

ESTUDO DE CASO SOBRE AS RESPOSTAS AO HIV/SIDA
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pobre e jovem ou velho. Em geral, a Padare tem constatado
que a forma com que os homens vêem a sua própria
identidade e masculinidade tem muito a ver com o facto
de eles perpetrarem ou não a violência baseada no género
no seio das suas comunidades.

Ao longo dos anos, a organização tem constatado que
para trabalhar efectivamente com os homens na promoção
da igualdade de género, a chave é a seguinte:

• Ajudar os homens a compreender a igualdade

de género e os princípios de equidade através da
formação em género.

• Ter os homens como facilitadores – e não opressores
que violam as mulheres – através do envolvimento

dos homens nos diálogos comunitários sobre o

género e as questões de empoderamento das

mulheres.

• Ajudar os homens a lidar com a perda de privilégios
masculinos que surgem com a igualdade de género,
através da promoção das noções de famílias

felizes e masculinidades não violentas com

benefícios que podem resultar para os homens

se eles se envolverem na igualdade de género.

• Proporcionar espaços onde os homens são livres

de explorar os seus receios e ansiedades em

relação à igualdade de género. Isto constitui a chave,
já a que os homens algumas vezes pensam que a
igualdade de género significa “ as mulheres querem
ser homens” e “ os homens se tornam mulheres”.

• Desafiar as práticas culturais nefastas que

impedem que os homens se envolvam na

igualdade de género.

• Apoiar os homens a determinar as formas de

promover os valores culturais de Ubuntu/huntu
que reconhecem todas as pessoas como
merecedoras de uma igualdade igualitária porque
elas são humanas.

• Ajudar os homens a lidar com as mulheres

sustentadoras da família e não se sentirem
efiminados  por não mais serem os provedores ou
“protectores” do agregado familiar.

• Fornecer serviços de aconselhamento para os

homens perpetradores da violência e fornecer
capacidades em resolução pacífica de conflitos.

Ao responderem as diversas questões, a Padare tem
registado enormes sucessos na mobilização dos homens
para apoiarem a educação das mulheres, a liderança das
mulheres nas comunidades e de envolver os líderes
tradicionais como chefes da aldeia e responsáveis nos
diálogos sobre práticas culturais como a poligamia e a
herança da esposa que impede a obtenção de uma justiça
de género no Zimbabwe. Estes sucessos podem também
ser atribuídos a colaborações sustentáveis com os parceiros
nacionais – incluindo os parceiros governamentais – que
estão agora a apoiar o trabalho que a Padare está a fazer
nas comunidades Zimbabweanas.
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MODELOS INSPIRACIONAIS
Grandes irmãs (Big Sisters)…estão a fazer trabalhos para elas próprias!

Prezada Refiloe
Isso não é o fim do mundo. Sei que isso parece muito
duro e muito mau mesmo agora, mas isso realmente
não é o fim do mundo.

Sei que tu estás sob muita pressão em casa e que
tu estás a ter um período difícil para enfrentar o
divórcio de teus pais e que tu tiveste de arranjar um
emprego, a tempo parcial, uma vez que tu tinhas 15
anos, para reduzir o constrangimento financeiro.
Sei que não estás a ter bons resultados na escola,
como era no passado, e que tu tens estado a te
sentires não motivada e insegura em relação ao teu

Refiloe Seseane e Amélia Vukeya-Motsepe são as co-
fundadoras de uma iniciativa de mentoria e de
empoderamento designada 18 Twenty 8 que fornece
modelos e mentores para jovens raparigas e facilita
conversas construtivas com mulheres jovens através da
sua rede de Grandes Irmãs (Big Sisters). Elas também
fornecem apoio geral, para mulheres jovens de uma
certa idade, para concluir o ensino secundário já  que
elas entram para a universidade ou se preparam para
seus primeiros empregos, a ajuda para as mulheres
jovens nos seus planos de desenvolvimento de carreira
e nos objectivos de vida.

O conceito e a ideia para o nome de 18 Twenty 8 surgiu
de sua constatação de que esta é uma faixa etária juvenil
e a o período de vida das jovens raparigas (18-28 –
quando ela enfrenta muitos desafios da vida moderna,
já  que ela parte para o seu caminho futuro: desde
terminar a escolarização e a simples prática de obter a
car ta de condução até as
dificuldades reais que ela tem que
enfrentar na negociação de
relações intimas e românticas,
segurança em relação à violência
à coerção. A 18 Twenty 8 visa
alcançar tantas mulheres jovens
quanto possível desde as pessoas

com um passado de desvantagens na África do Sul e
para ajudá-las a transformarem-se em profissionais
qualificadas e competentes em todos os sectores da
economia.

A sua missão é de conceder assistência financeira para
as mulheres jovens que merecem, incluindo assistência
financeira para as mulheres jovens ao longo dos seus
primeiros  anos de estudos univers itár ios.

A Refiloe e a Amélia são verdadeiramente inspiradoras,
são modelos de referências positivas que estão a
trabalhar de forma desinteressada para criar
possibilidades saudáveis para a juventude na África do
Sul de hoje. Estaremos a partilhar os seus sucessos com
as suas raparigas num próximo artigo de seguimento
da série “ Mudando o Curso do Rio”.

Para dar aos nossos leitores alguma perspectiva sobre
que distâncias estas duas
percorreram, as senhoritas
chegaram as suas próprias
vidas, eu peço a esta duas
“grandes irmãs” para por
favor escreverem uma carta
para elas próprias – quando
vocês tinham 18 anos.

Refiloe, escreva uma carta para ti  mesma – quando tu tinhas
18 anos
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futuro. Sei que tu começaste a fumar e pensaste em suicidares-te uma
série de vezes.

Sei que tu pensaste que ele era o “dito cujo”, mas ele tornou-se num
imbecil e que não vale o tempo que tu dispendes. Não te preocupes que
tu apenas constataste quão inválido ele era – apenas depois de dormires
com ele! Pelo menos agora tu sabes para não cometeres o mesmo erro
novamente.

Não te preocupes. Tudo está bem. Os rapazes serão rapazes e eles sempre
estarão ao redor. E tu encontrarás emprego aqui e acolá. A única coisa
que te ajudará a sair desta situação e estimular o teu desenvolvimento é
a tua educação e a tua saúde. Então deixe de fumar. Comece a correr para
a manutenção. Vá para a escola e leia tanto quanto tu poderes. Escute o
teu coração e acredite em ti própria e certifique-se que tu poupas a maior
parte do teu dinheiro quanto puderes.

E acredita na Senhora De Lange quando diz que tu tens uma luz forte
dentro de ti. Não deixes que alguém te perturbe. Menos que todos a ti
própria.

Sempre com amor
Refiloe

Refiloe Seseane (29) não é apenas uma estudante trabalhadora mas
também uma actriz, apresentadora e voz eloquente da TV realizada em
relação a uma artista. A sua mais recente aparição nos ecrãs inclui papéis
de destaque nas novelas principais do país – gerações e ritmos da cidade,
e apresentação do espectacular jogo da família out of the box.

A Refiloe terminou tanto a escola primária como a secundária no
Convento St. Domimic´s, em Boksburg (1986 a 1998), onde ela foi
excelente em drama e em oratória e foi concedida a nota máxima
para ambas as disciplinas – e uma distinção em Inglês quando ela
se matriculou. A Refiloe se graduou com distinção e obteve o grau
de pós-bacharelato em economia da Universidade da África do
Sul (UNISA) e iniciou a sua carreira empresarial na Allan Gray, na
Cidade do Cabo, onde ela também se voluntariou como uma

mentora e tutora na ISIBA – uma instituição independente que
fornece educação superior gratuita para estudantes anteriormente em

desvantagem para estudarem para o grau de Bacharelato em Administração de Negócios.
Ela estará a iniciar o seu mestrado em meados de 2009 e o seu objectivo académico final é de obter
um doutoramento em economia.

A Refiloe está entusiasmada em relação ao seu papel de uma grande irmã para as raparigas em Vasloorus,
Benoni e Daveyton. Ela conduz workshops para as pequenas irmãs nas 11ª e 12ª classes, em consulta
com os professores de orientação para a vida em escolas no distrito ao sul de Ekurulene.
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Amélia, escreva uma carta a ti própria
– quando tu tinhas 18 anos!
Prezada Amélia

Parabéns pela tua aceitação para estudar direito
na Universidade Witwatersrand:

Isto constitui um longo caminho!

A tua história é de partir o coração – então tu
deves ser louvada pelo teu trabalho árduo. As tuas

duas madrastas, psicologicamente, algumas vezes te abusaram fisicamente
e o teu meio-irmão tirou partido de ti quando tinhas 8 até 11 anos. O teu tio e
um amigo também se aproveitaram de ti. Aprendeste a cuidares-te de ti própria
numa idade muito jovem.: lavavas e cozinhavas…a tua inocência e a tua infância
já passaram. A tua mãe apoderou-se de ti quando tinhas 11 anos, depois de todas
as tuas lutas – e tudo o que precisavas era ser amada e cuidada por eles. Mas
a luta pela sobrevivência continuou… e de alguma forma tu acabaste por te
tornares auto-destrutiva…quem se importou? Pensavas que tu ias morrer em
breve de qualquer forma!

Wits, minha querida, constitui uma oportunidade para toda a vida e isso é
doloroso, eu sei. Em breve saberás o que universidade quer dizer – tu sempre
quiseste ser uma advogada. Lembras-te quando tu tinhas 10 anos de idade?
Escreveste uma carta no diário porque estavas doente e cansada daquele homem
que te fazia aquelas coisas durante a noite – e a tua madrasta fazendo-te sentir
como se tu não pertencesses   aquela casa. Acreditavas que como uma advogada
poderias proteger as outras pessoas a serem magoadas como tu foste! Mas
porque tu querias morrer, tu pediste a tua irmã para estudar direito, mas graças
a Deus, agora tu própria estarás a estudar direito. És uma senhora jovem muito
corajosa: não tinhas 75 randes para submeter a tua candidatura de matricula…para
além disso todo, precisavas de 20,000 randes para as propinas durante o ano,
transporte e o dinheiro para o lar (internamento), mas tu não recuaste.

Agora estamos em Junho, tu tens uma camisola, duas calças de jeans, disquetes
e tu estarás a enfrentar o frio em direcção  Faculdade de Direito Oliver Schreiner
School como se nada importasse na tua mente, sabes que tu apenas tens de
de concentrar e estudar no duro e todo o sofrimento e todas as lutas em breve
serão ultrapassadas. Tens mais três anos a percorrer!

Sinceramente
Amélia Vukeya
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A 18 Twenty 8 é uma organização sem fins lucrativos,
a secção 21 que apoia mulheres jovens com
antecedentes de   desvantagem e desenvolve estratégias
para o seu desenvolvimento pessoal e educacional.

A falta de educação e de acesso aos recursos contribui
para muitos males sociais que as comunidades pobres
enfrentam – tais como, a fome, desemprego, pobreza
e HIV/SIDA – que é acentuado por sexo transacional. As
altas e crescentes taxas de divórcio constituem um factor
que contribui para o aumento dos agregados familiares
chefiados por mulheres. Uma consequência desses
agregados chefiados por mulheres é um fardo
desproporcional de responsabilidade doméstica que
recai sobre a rapariga dentro dele.

Tais responsabilidades, muitas vezes, incluem cuidar
dos filhos mais novos. Estes factores perturbam a
escolarização de muitas mulheres jovens e dificulta o
seu desenvolvimento pessoal.

Além disso, sem uma educação, as perspectivas de uma
carreira para as mulheres e os potenciais rendimentos

Amélia Vukeya- Motsepe, concluiu o ensino primário e
secundário no Soweto, mas ela se matriculou partindo
de Hluvuka – uma escola secundaria rural, na Província
do Limpopo.

A sua graduação na
U n i v e r s i d a d e
Witwatersrand, com um
grau de Bacharel em
Direito, tornou-a na
primeira graduada na
sua família e abriu portas
p a r a  u m a  c a r re i r a
brilhante na área de
advocacia. Ela possui
também um Mestrado
e m  D i r e i t o  n o
prest igiado Centro

Jurídico da Universidade Georgetown, em Washington
DC, nos Estados Unidos da América. A Amélia como uma
pesquisadora sob os auspícios da Juiza Kate O´Regan,
do Tribunal Constitucional da Africa do Sul.

Ela também trabalhou como advogada no projecto da
Lei sobre o SIDA e actualmente está como uma associada

são limitados. Existe uma forte necessidade de uma
iniciativa de empoderamento como a 18 Twenty 8.

Embora o seu principal objectivo seja de apoiar mulheres
jovens na faixa etária dos 18 aos 28 anos, aquelas que
estão fora desta faixa etária, podem também ser
consideradas.

A 18 Twenty 8 concede às mulheres jovens o acesso aos
recursos que são necessários para elas serem bem
sucedidas nas suas vidas profissional, emocional,
académica e social. Elas incentivam as mulheres jovens
a valorizarem a sua educação, porque as mulheres
educadas não só são empoderadas, como também são
capazes de conferirem a sua educação para as outras
pessoas.
 

 Contacto: 18twenty8

www.18twenty8.org
info@18twenty.org

Cell +27 72 869 2416
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sénior, num escritório de advogados largamente
respeitado, onde, para além do cumprimento das
exigências que se espera de uma pessoa na sua posição,
ela costuma  fazer trabalhos para o bem de pessoas que
não podem aceder aos recursos jurídicos, especialmente
aquelas pessoas vivendo com HIV/SIDA.

Amélia recebeu recentemente uma bolsa para participar
no Programa de Capacitação Anual de Liderança
Internacional da Cátedra e Instituto da UNESCO dos
Direitos Humanos Comparativos nos EUA, em Agosto de
2009. Ela é uma das “300 pessoas jovens sul-africanas
que tu tens que levar para almoçar”, de 2009 Mail &
Guardian

Para além das suas realizações académicas e profissionais,
o compromisso firme de Amélia para com a juventude
do Soweto, constitui um dos outros atributos
impressionantes dela. Ela se voluntariou como
Conselheira de HIV/SIDA. E ela está muito activa no seu
papel de Coordenadora da Juventude na sua Igreja
Católica em Malapo, no Soweto. A dedicação e o apoio
incondicional de Amélia, inspiram os jovens a continuar
optimistas e orientados para objectivos apesar das suas
circunstâncias.
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A nova Lei sobre Violência Doméstica de 2008 no
Botswana, não reconhece a violação conjugal, portanto,
deixando que as mulheres se envolvam em casamentos
violentos que lhes expõem ao HIV – especialmente no
sentido que elas são incapazes de aceder aos
medicamentos da profilaxia pós exposição (PPE).

Segundo a rede de Botswana para a Ética, Direitos e
HIV/SIDA (BONELA), a lei do Botswana apresenta um
desafio no sentido de que a Lei de Violência Doméstica
de 2008 que não reconhece a violação conjugal como
uma ofensa de violência sexual e, portanto, as suas
vitimas têm dificuldades em aceder a profilaxia pós
exposição.

Um funcionário do Ministério da Saúde concorda que
a lacuna  da lei em relação à violação conjugal “portanto,
crie desafios graves sobre como os trabalhadores de
saúde responderão. Perante tais situações, os
trabalhadores de saúde têm de encaminhar às
autoridades para darem instruções neste caso”.

Embora o Manual de Directrizes Nacional do Botswana
de 2008 sobre o Tratamento de HIV/SIDA estipule que
“as vitimas de violência sexual elas próprias se
apresentam para cuidados dentro de 72 horas depois
do ataque, têm de ser oferecidas à profilaxia pós-
exposição. Isto não oferece protecção as mulheres
casadas que foram violadas pelos seus parceiros.

Kgomotso (não é seu verdadeiro nome) é uma mulher
que teve de enfrentar a realidade do HIV quando não
podia aceder à PPE, uma vez que ela foi violada pelo
marido.

Ela lembra-se amargamente que “as enfermeiras na
clínica local riram-se na minha cara depois de uma
amiga me ter aconselhado a solicitar a PPE depois da
violação”. Ela se lembra quão friamente as enfermeiras
a disseram que ela não tinha outro recurso no sentido
de que a lei não reconhecia tal coisa como violação
conjugal.

A Kgomotso explica como o casamento dela com Mpho
tinha se deteriorado durante um período de 5 anos por
causa do comportamento promíscuo de Mpho. Ela
explica que o “comportamento promíscuo de Mpho e

a natureza violenta dele acabaram com a confiança e a
esperança de salvar a nossa relação que nós celebramos
oficialmente perante uma multidão de amigos e
familiares na igreja local na nossa aldeia rural de Mochudi.
Nos nossos 5 anos de casados, o Mpho passava de uma
relação extraconjugal para outra. Isso era como se a sua
posição de funcionário público, de oficial de migração
funcionasse a seu favor – dando-lhe uma provisão
consistente de novas mulheres de tempos a tempos”.

Tais relações extra-conjugais tinham deixado marcas e
nódoas visíveis no casamento, tais como discussões
frequentes, necessidade constante de tratamento de
diferentes tipos de infecções de transmissão sexual  e
depressão já que  a Kgomotso tentou lidar com o que
tinha acontecido para a relação.

Num esforço de se proteger a ela própria da possibilidade
de qualquer infecção partindo de Mpho, a Kgomotso
por último decidiu interromper o relacionamento sexual
com o seu marido, na esperança de que eles pudessem
envolver “os mais velhos” e resolver a questão de forma
amigável – indo tanto pela separação ou tentando
remediar as coisas mais uma vez. Este esforço não
resultou em qualquer sucesso.

A Kgomotso no entanto, optou por permanecer no lar
como dona de casa e dependente de Mpho para
assegurar que os seus filhos continuassem a estudar
embora estivessem a viver vidas separadas e a dormirem
em quartos diferentes. A kgomotso, explica que na noite
da violação, o Mpho tinha regressado à casa bêbado nas
primeiras horas da manha, e apesar da ruptura no seu
relacionamento e a falta de comunicação e forçou –
violentamente a Kgomotso sem protecção exigindo os
seus direitos conjugais já  que eles não tinham
formalizado o divórcio.

Depois da violação, a Kgomotso tentou meter uma
queixa à policia, mas sem sucesso, visto que a legislação
nacional através da Lei da Violência Doméstica de 2008
não reconhece a violação conjugal.

No caso da infecção por HIV, a PPE é um pacote de
medicamentos anti-retrovirais que conduz o risco
elevado à exposição ao HIV. O Inquérito III do Impacto

A Nova Lei de Violência Doméstica (de
2008)  falha em proteger as mulheres
casadas em Botswana

Por Jabulani Sithole

ESTUDO DE CASO SOBRE AS RESPOSTAS AO HIV/SIDA
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SIDA no Botswana (BAIS III) indica que a taxa de
prevalência do HIV é de 17.6% e que a taxa de prevalência
entre os casados é de 21%.

Segundo a BONELA, há uma necessidade de comunicar
os desafios do não reconhecimento da violação conjugal
na medida em que isto torna a instituição do casamento
como um paraíso para a propagação do HIV/SIDA.

“A instituição de casamento não é tão segura como
muitos podem pensar… se a violação conjugal continua
a não ser reconhecida na legislação do país”, afirmou um
funcionário da BONELA.

O funcionário também acrescentou que um país como
o Botswana precisa olhar para o retrato maior e

A Declaração para a eliminação da Violência contra
as Mulheres, de 1993, define violência contra as

mulheres como qualquer acto de violência baseada
no género que resulte em, ou seja provável de resultar

em dano físico, sexual ou psicológico, ou em
sofrimento, quer ocorrendo na vida privada ou

pública, na família, na comunidade ou perpetrado
ou evitado pelo Estado”.

considerar as implicações de ignorar a violação conjugal
na medida em que isso mina alguns compromissos e
convenções internacionais de direitos humanos,
instrumentos, tais como, a Declaração Universal dos
Direitos Humanos e a Convenção para a Prevenção e
Eliminação de todas as formas de violência contra as
mulheres e as crianças.

“Nós precisamos de revitalizar as tendências na região
e internacionais, onde países como os vizinhos Namíbia
e Zimbabwe e os EUA mais distantes instituíram
legalmente a violação conjugal como violação e,
portanto, como uma ofensa criminal”, disse o funcionário

emasiadas vezes, em contextos humanitários, o Comité
Americano dos Refugiados constatou que as
Organizações Internacionais que trabalham na VBG e
outros programas que operam sem uma visão para o
aumento da capacidade local, construção de parcerias
e criação de oportunidades para as comunidades para
orientar a programação. O resultado infeliz é que as
organizações e comunidades locais são postas de lado
e os projectos não possuem um sentido local de
apropriação e tornam-se insustentáveis a longo prazo.

O Comité Americano para os Refugiados, portanto,
lançou o programa que constrói a capacidade local e
emprega abordagens participativas como é destacado
em dois dos seus projectos globais: “o projecto de
parceria local sobre VBG” e o “projecto através dos nossos
olhos”. Em Setembro de 2008, o Comité Americano de
refugiados terminou o primeiro ano de um projecto
piloto sobre refugiados e migração designado Projecto
de parceria local sobre VBG, financiado pelo

Departamento de Estado e Bureau de população para
implementar respostas sustentáveis lideradas pela
comunidade em matéria de VBG na Libéria, Paquistão,
Rwanda, Sul do Sudão, Tanzânia e Uganda. O projecto
foi implementado tanto em contextos de refugiados,
como de deslocados internos.

O projecto de parceria implica trabalhar com
organizações nacionais em países afectados por conflitos
para evitar e responder a VBG e diminuir a diferença que
existe nos serviços quando se dá a transição de um país
de emergência para o desenvolvimento.

• O pessoal do CAR que trabalha na área de GBV
identificou e estabeleceu parcerias com organizações
de base comunitária ou organizações nacionais
competentes para aumentar a sua capacidade técnica
e organizacional através da provisão de capacitação,
ferramentas ou instrumentos de avaliação, redes de
articulação (Networking) e pequenos financiamentos.

Por: Chelsea Cooper e Leora Ward do Comité Americano para os Refugiados (CAR).
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Envolvimento em Parcerias para a Mudança:
VBG e Conflito
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• O CAR estabeleceu parcerias com viúvas, órfãos e
pessoas vivendo com HIV/SIDA (WOPHA), no sul do
Sudão, para ajudar na transição da organização de um
grupo de base comunitária para uma organização bem
reconhecida e financiada internacionalmente com uma
forte Declaração de Missão, fortes capacidades técnicas
e uma visão para o futuro. Através de uma rede de
articulação e workshops globais, onde participam os
parceiros locais, tais estratégias serão transferidas para
os outros programas de VBG.

Espera-se que esta abordagem ajude a fortalecer os
parceiros nacionais e locais, aumentar a participação
nacional e local na implementação da programação
humanitária e desenvolvimento e fortalecer as redes
regionais e internacionais que poderá resultar numa
programação liderada localmente e mais sustentável.

Complementando o projecto de parceria local, está um
donativo do Gabinete da USAID para a Mulher em
Desenvolvimento a implementar Através dos Nossos
Olhos – um projecto de comunicação participativa que
aborda a GBV e as práticas tradicionais nefastas no seio
das comunidades afectadas por conflitos na Libéria,
Rwanda, Sul do Sudão, Tanzânia e no Uganda.

• O projecto visa ampliar as vozes pela mudança,
partindo de dentro das comunidades através da
utilização de técnicas de comunicação participativa, com
o objectivo de longo prazo, de fortalecer as capacidades
das comunidades, de evitar a VBG e as práticas
tradicionais nefastas e aumentar a demanda pelos
serviços de VBG através de estratégias de comunicação
dirigida.

• O CAR oferece capacitação e mentoria na produção
de vídeos para grupos locais, para produzirem vídeos
que sejam transmitidos em sessões de transmissão
comunitárias focalizadas, específicas e pequenas. Tais
sessões constituem um fórum para um diálogo
comunitário relacionado com questões sensíveis e
possíveis soluções para a violência que pode de outra
forma não ser publicamente discutida.

O projecto Através do Nossos Olhos constrói parceria
de mentoria entre o pessoal do CAR e os grupos
comunitários locais, promove aumento da capacidade
dos grupos comunitários para avançar ainda mais a
programação para a mudança de comportamento e
incentiva os membros da comunidade a serem a força
motora por detrás da prevenção da violência.

• A equipa de vídeo da CAR na Libéria produziu mais
de 40 videos que têm sido apresentados numa dezena
de comunidades e têm sido usados nos esforços de

advocacia ao nível nacional. Para apoiar a partilha de
informação pelos locais dos 5 países, “os formadores
mestres em vídeos” da Libéria têm viajado pelo sul do
Sudão e Ruanda para facilitar os treinamentos
(capacitações), apresentar os vídeos e partilhar as boas
práticas e as lições aprendidas com outras equipas de
vídeos. Com o termo do projecto, um workshop global
trará todas as 5 equipas em conjunto para partilhar os
vídeos e as experiências e construir uma rede global de
peritos para os médias comunitários que trabalham para
evitar a VBG e as práticas tradicionais nefastas.

• Quem   faz a maior parte do trabalho para evitar e
responder em relação VBG são os voluntários locais,
pessoal e líderes comunitários locais. A capacitação e o
desenvolvimento de parceria, de mentoria dirigidas pelas
organizações de base comunitária e nacionais
transformará os actores locais de forma a serem mais
activos nas intervenções de VBG partindo das primeiras
fases e para continuarem esse trabalho largamente no
futuro.

• Com o propósito de promover uma transição mais
suave e rápida, dos contextos de emergência para o
desenvolvimento e para assegurar que os sobreviventes
da VBG estejam a receber apoios e serviços culturalmente
apropriados e talhados à medida e segmentáveis, é
importante conceber (desenhar) e implementar
programas que dão melhores respostas às necessidades
locais  e sejam l iderados pela comunidade.

• O CAR tem constatado que respostas sustentáveis à
VBG exigem soluções duradoiras que devem envolver
as comunidades, organizações e redes locais na
planificação, implementação e avaliação de projectos
mesmo logo no princípio de uma emergência
humanitária. A capacitação  deve ser fundamental em
toda  programação – isto é, mais financiamento e
assistência deve ser atribuída para o aumento das
capacidades organizacionais e técnicas das organizações
locais para eventualmente serem capazes de oferecer
serviços de prevenção e respostas à VBG de elevada
qualidade em suas comunidades.

Fazer parceria com as organizações locais desde o início
de uma emergência é extremamente difícil, contudo
não é impossível.

Os dois projectos do CAR têm demonstrado que os
serviços podem ser transferidos para os parceiros locais
com os métodos e ferramentas apropriadas.
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A violência doméstica por exemplo é muita vezes vista
 como um “assunto familiar” e “normal” portanto a
comunidade mais ampla não interfere.  Uma vitimização
secundária constitui um lugar comum e a vítima de
violência é muitas vezes a pessoa criticada e julgada pela
comunidade já  que parece haver a visão de  que as
mulheres merecem ser violadas ou batidas.  Uma mulher
violada é geralmente culpada por ter provocado  o
perpetrador pelo que ela tinha vestido¸ uma mulher
abusada fisicamente é acusada de instigar a batida
porque não limpou a casa ou não preparou o jantar  para
o seu marido quando ele regressou do trabalho.

Diversas outras barreiras impendem a mulher de procurar
ajuda quando diante de violência como o facto de que
as mulheres não estão cientes dos seus direitos; as
relações desiguais de poder que existem entre mulheres
e homens  nas machambas/nos campos, as quais colocam
 as mulheres em posições económicas vulneráveis e
dependentes; a falta de apoio suficiente e acessível e
serviços jurídicos e ineficiência da polícia, de cuidados
de saúde e os sistemas de justiça penal.

As histórias de violência e de abuso que surgem dos
campos rurais e nas comunidades agrícolas no Cabo
Ocidental da África do Sul  podem ser encarajadoras. A
perversidade  da violação está  em tais comunidades
ruarais especialmente para as trabalhadoras  agrícolas
dos campos que permanecem dentre os grupos mais
marginalizados e abandonados na África do Sul, vivendo
e trabalhado num ambiente isolado que as submete a
uma maior vitimização  que aquelas nas zonas urbanas.

A REACH procura encontrar estratégias alternativas para
abordar as divesas questões que a comunidade enfrenta.
A campanha deste ano sobre o Dia Mundial das Mulheres
Rurais Sul-Africanas será sob o lema  “Olhando para o
Futuro com Esperança eu Posso Ser Livre ....”  e é para
destacar as histórias de mulheres que enfrentaram o
infortúnio e a tragedia mas existem também histórias de

determinação e sucesso -  apesar de muitos obstáculos
e desafios que as sobreviventes enfrentam.  Isto significa
inspirar a esperança em outras que podem   se encontar
em situações semelhantes e que não vêem qualquer
saída e para ajudar os membros da família ou amigos
cujos  ente queridos estão a enfrentar circunstâncias
semelhantes. No entanto também existe a esperança
que tais histórias chegarão a um perpetrador que pode
ver a dor e destruição que esteja a causar para a sua
família ou outros através de histórias de uma outra pessoa.

As comunidades de trabalhadores de campos rurais no
Cabo Ocidental  enfrentam  salários baixos, insegurança
no emprego, condições de habitação pobres e restritas,
isolamento, analfabetismo, e acesso limitado à polícia,
serviços de saúde e de justiça. Estes factos jogam um
papel no sentido de criar um ambiente onde as pessoas
são susceptíveis  ao assédio sexual, violência sexual,
abuso de álcool e drogas e HIV.

É à luz disso que a REACH trabalha para fazer face à
violência contra a mulher.  Algumas das outras iniciativas
da REACH incluem projectos de sensibilização, realização
de pesquisas e outros projectos durante os últimos quatro
anos desde de 2005.Tais iniciativas têm destacado o único
factor principal que continua a instigar a violência:
percepção e a concepção errada  mantida pela
comunidade segundo a qual  a violência contra as
mulheres é muitas vezes justificável e perdoável.

É dentro destes antecedentes que uma iniciativa para
documentar as histórias de mulheres nesta comunidade
será contida num livro a ser designado  de “Mulheres
Fora do Alcance” - para destacar a situação das
sobreviventes de violência de género. Tais histórias farão
parte da campanha deste ano para o Dia das Mulheres
Rurais da África do Sul iniciada pela REACH (Educação
Rural, Sensibilização e Saúde Comunitária), uma
organização sem fins lucrativos e de interesses públicos
que trabalha para fazer face à violência contra as
mulheres.

ESTUDO DE CASO SOBRE AS RESPOSTAS AO HIV/SIDA
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REACH–Educação Rural, sensibilização  e
saúde comunitária.

UMA COMPILAÇÃO DE HISTÓRIA DE MULHERES DE ESPERANÇA
“Mulheres fora do alcance” - Por Joanie Fredericks



CTRF_Newsletter_Portuguese 6/25/10 11:50 AM Page 30 

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

Um monge velho e um monge jovem estavam a
caminhar por uma floresta quando eles chegaram
a margem de um rio e viram uma mulher jovem
muito bonita em pé na ponta da margem.

A mulher disse aos mongens que ela tinha medo
de atravessar o rio, porque ela poderia escorregar
e ser levada pelo rio abaixo. Ela pediu se um dos
monges podia ajudar a atravessar.

Então aconteceu que estes dois monges eram
membros de uma seita que praticava  o celibato
e os dois tinham feito a promessa de nunca tocar
num membro de sexo oposto. Mas o monge velho
sentindo uma extrema ansiedade da mulher
jovem, carregou-a nas suas costas e em seguida
levou-a para outra margem do rio.

A mulher jovem lhe agradeceu e continuou o seu
caminho. Os dois monges continuaram com a
viagem deles mas o monge jovem estava chocado
e pertubado por ter visto o seu companheiro mais
velho quebrar a sua promessa de forma tão
indiferente.  Por fim, depois de três horas de

Uma receita filosófica relacionada com a quebra de um juramento  no mundo e no coração

A publicação destas histórias irá assegurar que as histórias
de mulheres, não sejam esquecidas mas para que elas
continuem a viver e sejam ouvidas,  sentidas e inspirem
as outras pessoas, para além das fronteiras da
comunidade de Paarl  no Cabo Ocidental. O  livro (pelo
qual  o titulo foi inspirado  pelos membros  da
comunidade do campo)  incluirá histórias de pelo menos
20 mulheres de Paarl  e será publicado em inglês e
Afrikaans.

O Dia das Mulheres Rurais da África do Sul foi iniciado
em 2006, inicialmente para contar a história de uma
mulher da comunidade de  Paarl, que morreu de SIDA.
O seu pai queria uma plataforma para partilhar a sua
história na esperança de disseminar  a sensibilização da
doença. Subsequemente este dia importante de
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sensibilização serviu de uma plataforma valiosa para os
membros da comunidade dos campos rurais para falarem
sobre os seus problemas e fazerem contribuições sobre
o que  precisa de ser feito para abordar as questões de
violência contra as mulheres e o HIV.

 A obra “Mulheres Fora do Alcance”  precorrerá um logo
caminho para assegurar que as mulheres escritoras em
geral obtenham um emponderamento através da
partinha das suas histórias tendo as suas vozes ouvidas.

“Os homens são como a terra e nós somos a lua; nós
sempre viramos um lado  para eles  e eles pensam que
não existe o outro lado porque eles não vêem a mesma.
Mas que existe” – Olive Schreiner – Escritora Sul Africana
(1855 – 1920).

DOIS MONGES E A MULHER BONITA
Uma história educacional acerca de dois monges e uma mulher bonita

caminhada e pensamento ele não poderia se
conter mais e explodiu “Diz-me, velho, como que
te sentes ao quebrar a tua promessa de tantos
anos? Como que te sentes ao permitir que a
sensualidade de tentasse em relação  ao teu
caminho espiritual? Como é que te sentes ao ter
as  coisas quentes e macias dela enroladas na tua
cintura, os seios dela roçando as tuas costas, os
braços dela em volta do teu pescoço e  as
bochechas suaves dela quase próximas das tuas
próprias?

“Diz-me, velho como te sentes ao levar uma mulher
jovem tão linda?”

O monge mais velho permanceu em silêncio e depois
de vários passos afirmou “tu é que deves me contar
como te sentes ao transportares uma mulher jovem
tão bonita. Ves que  eu a larguei há três horas atrás

mas tu ainda estás a transportá-la”

© 1975 - 1981
David Wallechinsky & Irving Wallace

Todos os direitos reservados
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A Quarta vaga – Violência, Género, cultura e HIV

no século XXI

A quarta vaga traz contribuições contribuições
intelectuais e análises empíricas de factores socio-
culturais que moldam uma trajectória engendrada da
pandemia e respostas para a mesma. A publicação de
A Quarta Vaga – violência, género e cultura no século
XXI mostra a necessidade de compreender as normas
sociais e culturais que aumentam os riscos para as
raparigas, mulheres jovens e outras populações  em
risco.  Ela re-avalia o impacto brutal da pandemia sobre
as mullheres  e as suas consequências trágicas que
têm resultado em mais mulheres sendo afectadas pela
pandemia que os homens.

A públicação coordenada pela UNESCO e pelo
Conselho de Pesquisas em Ciências Sociais (SSRC) -
compila artigos de autores, fazedores de políticas e
jovens estudiosos de todo o mundo. Ela inclui pesquisa
sobre epidemias emergentes na India e na China,
epidemias não conhecidas no Caucaso e epidemias
avançadas na África Sub-Sahariana.

O objectivo do livro é de desenvolver ferramentas para
melhorar mais o desempenho do programa através
da análise de programas partindo de uma perspectiva
de  género e no seu contexto cultural  mais amplo. A
pequisa está baseada na assunção que aborda as
dimensões de género da pandemia e as implicações
para os fazedores de políticas e os praticantes exigem
uma  compreensão mais profunda sobre como apoiar
as famílias e as comunidades à medida que  elas
percorrem as repercussões da epidemia para
restruturação dos agregados familiares, as relações
inter-geracionais e de género, tomada de decisão sobre
reprodução, escolhas sobre modos de vida,
planeamento educacional, estatuto económico e
participação cívica.

A pesquisa para este volume foi definida pela pergunta:
”Como e porquê a resposta à epidemia do HIV está a
falhar em relação às mulheres?”

Book Review
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Resenha de Livros
Isto é porque a crescente feminização da pandemia
do HIV e os aspectos da cultura está subjacente a
mesma. Ao documentar  o impacto da pandemia em
relação às mulheres  e as raparigas, ela expõe os
processos económicos  e políticos e sócio-culturais
que estão a moldar a trajectoria “da Cultura para a
Prevenção e Cuidados do HIV e SIDA”.

As abordagens culturais no projecto comprrendem
estratégias trabalhadas com base nas tradições, valores
e práticas específicas para um grupo particular  e
também para mobilizar os activos e recursos culturais
do grupo como uma base para o envolvimento e
desenvolvimento social.

A publicação está dividida em quatro secções que
olham para:

• A Nova geografia do HIV. Esta secção oferece
estudos de casos para  questionar as assunções
na compreensão cultural da pandemia do HIV e
as formas em que a mesma é engendrada.  Ela
mostra como as diferentes abordagens precisam
de conhecer os factores e as economias scio-
culturais locais para as energias comunitárias
existentes na resposta à epidemia.

•  A  cultura de intervenção. Esta secção focaliza
nas respostas globais para à epidemia.

• Culturas de repostas.  Esta secção olha para
como as sociedades e as pessoas respondem em
relação às intervenções do HIV, focalizando
especificamente  sobre as respostas não
intencionadas e não avaliadas.. Os ensaios nesta
secção não vêem a cultura como uma barreira
para as intervenções mas emprega a  mesma para
analisar como as intervenções produzem  formas
 culturais  e repostas locais.

• A cultura de medição. Esta secção fornece uma
crítica de colecta de dados e a produção de
conhecimentos relacionados com a pandemia de
um contexto de uma evolução constante e um
ambiente social dinámico.
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Novas Publicações da SAFAIDS

32

SAfAIDS – Série “Mudando o Curso do Rio”

Um pacote de multiplos fins, de Março de

2009

A SAfAIDS tem publicado uma nova série de materiais
e ferramentas de  capacitação da série “Mudando o
curso do Rio” com um enfoque no desafio das dinâmicas
de género num contexto cultural para fazer face  ao
HIV/SIDA. Esta série foi desenvolvida depois de um
projecto piloto que foi implementado no  distrito rural
de Seke no Zimbabwe, onde os diálogos  comunitários
 foram utilizados para destacar as práticas culturais
nefastas.  A série de livros procura destacar a
comprensão de como   a cultura está ligada com a
desigualdade de género e o HIV/SIDA, aborda as práricas
culturais necessárias e promove as práticas positivas.

Algumas publicações interessantes produzidas sob esta
série são estudos de caso de Moçambique, Namíbia e
Zimbabwe.

• As histórias Zimbabweanas de “boas práticas” na
mitigação da crise do HIV através de uma
perspectiva cultural e de género – desafiando as
dinámicas de género num contexto cultural para
fazer face ao  HIV.

• Interrogar a cultura, os direitos das mulheres e o
HIV/SIDA na Namíbia  e  M oçambique.

• Atitudes, Percepções e Práticas Culturais sobre a
Infecção do HIV – Um levantamento de base para
desafiar as dinámicas de género num contexto
cultural para fazer face ao HIV em Seke,  Zimbabwe.

A série também inclui os manuais de capacitação sobre
as áreas temáticas do HIV, SIDA, VBG e cultura.

SAfAIDS – Integração do HIV, SIDA e Género

na cultura.

Um manual de educação comunitária – Parte

1 e 2, SAfAIDS, 2009.

Este manual faz parte da série “Mudando o curso do
Rio” da SAfAIDS que visa apoiar a discussão em torno
do HIV, género e cultura. Se espera que  o mesmo

melhore a compreensão de como a “cultura”
afecta a disseminação do HIV.

O manual visa
m o t i v a r  a s
pessoas e as
c o m u n i d a d e s
para iniciar a
i d e n t i f i c a r  a s
coisas que eles
f a z e m  q u e
a u m e n t a m  e
r e d u z e m  a
tramissão do HIV.

O mesmo visa ser
usado pelas organizações

de base comunitária, organizações Não
Governamentais,  ou outros grupos que trabalham com
as comunidades na África Austral  e oferece informação
e orientação práticas para ajudar as diferentes
organizações.  Espera-se que este manual mobilize os
membros das diversas comuidades no sentido de uma
mudança de comportamento social e cultural que irá
prevenir a transmissão do HIV e que as capacite para
melhor lidar com o impacto do SIDA.
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Este relatório olha para o porquê do mundo estar a
falhar na meta de um ojectivo fixado em 2001 para
reduzir a taxa de infecções do HIV de mãe para os bebés
para metade. O mesmo reporta a evidência  que as
instituições globais  responsáveis  têm estado a fornecer
estatísticas imprecisas. Apesar dos sucessos
proclamados, o estudo mostra que os países estão longe
da meta fixada.

LEITURAS SUGERIDAS

Reclamando os espaços das mulheres: Novas

Perspectivas sobre violência contra as mulheres e

abrigo na África do Sul -  Por Drª Zubeda Zanger,
Joanne  Fedler et al pode ser encomendada a partir do
Instituto Nisaa  para o Desenvolvimento das Mulheres
e m  + 2 7  1 1  8 5 4  5 8 0 4 / 5  o u  a t r avé s   d e
http://www.nisaa.org.za/book.html

A Iniciativa do Centro de Recursos Regionais da

SAFAIDS: Fortalecendo Informação relacionada com

HIV

O Serviço de Disseminação de Informação sobre HIV e
SIDA da África Austral (SAfAIDS), em parceria com as
redes regionais do HIV e SIDA na África Austral têm
colaborado para estabelecer uma rede de centro de
recursos, com o objectivo de fornecer e facilitar o acesso
aos recursos informativos sobre HIV e SIDA para
audiência alvo especifica.

Os Centros de Recursos, popularmente conhecidos
como Centros de Recursos Satelites da SAfAIDS

(SSRCs) procuram melhorar o acesso à informação sobre
HIV e SIDA para as audiências alvo tais como os
provedores de serviços, as organizações, programdores,
pesquisadores, políticos, etc de serviço do SIDA.   A pro-
actividade constitui o principal cerne das operações
das SSCS já  que eles não esperam pelos utentes
solocitarem  a informação mas fazem esforços para
partilhar activamente informação de ponta através do
re-empacotamento  e  a disseminação pro-activa de
informação.

As outras actividades que são oferecidas pelos SSRCs
incluem os  cafés de cibernética de ponta que tornam
os utentes capazes de usar a internet para realizar a
pesquisa sobre as questões do HIV. Também há as
instalações para assistir o video onde os utentes podem-
se sentar e ver os videos de educação e entretenimentos
sobre o HIV que já  estão nos centros.

Os fóruns de discussão  bi-mensais sobre as questões
temáticas do HIV e SIDA são levados a cabo para
fornecer uma plataforma para a partilha e troca de
informação.

Queira por favor ver recusros e listas de serviços na

co n t ra c a p a  d e s t e  B o l e t i m  I n fo r m a t i vo.

SAfAIDS – interligações entre cultura,

violência baseada no género, HIV e  SIDA e os

direitos  das Mulheres – Manual de Formação,

SAfAIDS, 2009

Este manual de formação é
desenhado para capacitar os
trabalhadores, programadores
do HIV e SIDA e diversas
organizações (trabalhando na
área  da cultura, violência
baseada no género e os
direitos das mulheres) -  em
relação ao tema  central  de
c u l t u r a  –  u m a  c a u s a
significante que instiga  a
VBG, levando à violação  dos

direitos das mulheres e subsequentmente a
disseminação do HIV.

O objectivo deste manual de formação é de servir de
um recurso e ferramenta prática na capacitação ao
mesmo tempo aumentando a sensibilização da forte
associação entre a VBG e os valores e as normas culturais
de género discriminatórias, a violação dos  direitos das
mulheres e o consequente aumento na infecção do
HIV. O manual de formação pode ser usado num
workshop de capacitação formal ou como um manual
de referência em grupos menores, tais como as pessoas
vivendo com o HIV, contextos familiares, encontros de
grupos  de pares  da igreja e socais e/ou as sessões de
desenvolvimento do pessoal no local de trabalho.

ONUSIDA – Relatório de epidemia global do

SIDA, ONUSIDA 2008

O relatório da ONUSIDA fornece uma informação
abrangente em relação à resposta à epidemia do SIDA
em diferentes países.  Ele é preparado pelA ONUSIDA
e usa dados de 147 países contra 25 metas chave fixadas
na Declaração de compromisso das Nações Unidas
sobre HIV e SIDA adopatada em 2001 e a declaração
de política sobre o SIDA adaptada no encontro de alto
nível em 2006.

O relatório de 2008 mostra que as novas infecções e as
mortes relacionadas com o SIDA estão a reduzir mas a
epidemia não está vencida. Tem havido muitos dados
 registados.  O Ruanda e o Zimbabwe, por exemplo,
viram declínios significantes no número de novas
infecções.

A Coligação Internacional para a Prontidão

do Tratamento – Programa de Advocacia

sobre o Tratamento, Meta em falta – Falhando

as Mulheres, Falhando as Crianças: HIV, a

Transmissão Vertical e a Saúde das Mulheres,

Sobre a Pesquisa  Básica  na Argentina,

Cambodja, Moldavia, Marrocos, Uganda e

Zimbabwe, 2009
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Quando tinha 17 anos encontrei o meu primeiro namorado,
o pai dos nossos filhos. Encontre-o nas minhas aulas de
dança no ensino  pré-univesitário e foi amor a primeira vista.
Estava muito apaixonada por ele. Ele era tudo para mim ...
mas  cerca de oito meses depois de nós casarmos, ele
começou a fumar  soruma e a beber.  Ele começou a gritar
e a insultar .... algo que nunca tinha feito anteriormente.
Isso era chocante para mim mas eu nunca disse algo sobre
isso. Eu tinha um grande respeito pelo meu marido e naquela
altura acreditava que uma mulher era inferior e que ela
devia ser obediente para o seu marido. Mas tarde ele
começou a beber muito e a bater-me. Eu sempre assegurei
que a minha casa estivesse limpa e asseada para que quando
o meu marido voltasse do trabalho tudo estivesse bem para
ele. Fiz tudo ao meu alcance para fazer com que o meu
marido se sentisse feliz e sortudo. Nunca alguma vez disse
a minha família ou a quaisquer outras pessoas  quão dificil
a minha vida era por detrás das portas fechadas.

Numa altura eu pensei que o meu marido viria a ser bom
mas as coisas apenas pioravam. Ele não me dava nenhum
dinheiro e começou a passar as noites fora de casa. Quando
o meu marido voltava a casa depois de um ou dois dias
fora  ou o que quer que isso fosse, eu nunca ficava zangada
ou nem lhe fazia qualquer pergunta... mas o meu coração
estava destroçado porque constatei que ele dormia com
qualquer uma. Um dia ele foi longe demais ao trazer uma
mulher para casa ... E então isso ocorreu por muitas noites,

“O nosso maior receio não é que sejamos inapropriados. O nosso maior receio  é que somos

poderosos  além da medida.  É a nossa luz, não a nossa escuridão que nos ameaça mais.

Perguntamo-nos a nós mesmos “que sou eu para ser brilhante vistoso, talentoso e famoso?

De facto, quem és tu para não o seres? Tu és o filho de Deus. O teu  jogar pequeno  não interessa

ao mundo. Não há nada iluminado acerca do encolhimento para que as pessoas não se sintam

inseguras ao teu redor.  Nascemos para tornar manifesta a glória de Deus que está no seio de

nós. Isso não é apenas em alguns de nós. E quando deixamos a nossa luz brilhar,

conscientemente damos as outras pessoas permissão para fazer o mesmo.  À medida em que

formos libertos do nosso próprio medo, a nossa presença  automaticamente libertará os outros.

Usado pelo Presidente Nelson Mandela, no seu discurso de investidura de 1994.

A história de Tracy
A vida era difícil .... “mas um dia eu peguei

nas minhas coisas e fui embora ...”

Numa noite eu rezei para Deus e lhe perguentei: “Deus
ajuda-me  dá-me a coragem para falar para o meu marido”.
Quando ele chegou a casa naquela noite  estava muito
bêbado mas eu estava farta, meu coração estava em pedaço
e isso tinha de acontecer   naquele momento. Dei-lhe a sua
comida e fui-me sentar ao lado para falar, mas quando eu
lhe confrontei  ele me bateu duro  .... Levantou-se e ligou a
música alto como ele sempre fazia.  E as bofetadas  e
pontapés choviam sobre mim. Eu  apenas tentei defender
a minha cara. Pensei então que eu não podia ir trabalhar
com os olhos azuis porque tinha de trabalhar para o meu
marido e filho ...Ele teve sexo comigo e depois disse-me
para que me deitasse com o estômago virado para baixo
porque ele queria ter sexo comigo no ânus, comecei a gritar
e lhe pedi com favor para não proceder dessa forma mas
ele bateu-me todo o tempo. E depois continuou por toda
a noite. No dia seguinte o meu corpo estava tão doloroso
.... mas eu tinha de caminhar ao trabalho e como de costume
ninguém sabia   quão difícil a minha vida era. De uma vez
eu tive de deixar de trabalhar porque ele tinha inveja de
outros homens no meu serviço. Ele vendeu a nossa casa e
nós tinhamos de viver no mato. A noite tinha de tirar o meu
filho para longe para que ele pudesse dormir, se ele me
acordasse e me encontrasse a dormir, ele me batia de forma
terrível. Nós sempre iamos de um lugar para o outro, eu
tinha de pedir comida de outras pessoas.

A vida era difícil ... mas um dia peguei nas minhas coisas e
fui me embora.

FICÇÃO
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Fontes:
Compreendendo as intersecções entre violência

baseada no género e HIV

- Compilado por Yngve Sjolund

Amnistia Internacional ! Mulheres, HIV/SIDA e

Direitos Humanos (Women, HIV/AIDS and Human

Rights  (24 de Novembro de 2004).

O indice da AI: ACT 77/084/2004.  www.amnesty.org,
siga as ligações  com Library

L Vetten & K Bhana. Violence, Vengeance  and Gender
(2001)
www.csvr.org.za/papers/paplvkb.pdf

Relatora Especial das Nações Unidas sobre Violência
Contra as Mulheres, Suas Causas e Consequências

Intersecções da violência  contra a mulher e

HIV/SIDA (Intersections of Violence Against Women

and HIV and AIDS)

 17 de Janeiro de 2005. Reference: E/CN.4/2005/72
www.ohchr.org/english/issues/women/rapponteur/
annual.htm

Lidando com a violência baseada no Género

ajudará a reduzir o HIV na África Austral ( Dealing

with gender-based violence will help curb HIV in

Southern Africa)

- compilado por Yngve Sjolunbd

A revisão da literatura foi publicada em Dezembro de
2008 na revista AIDS: Anderson N, Cockcroft A, Shea
B. Gender –based violence: relevance for HIV
prevention in hyperendemic countries of Southern
Africa AIDS. 2008; Dec 22 Suppl 4:s73-86
O  acesso para instituições e assinaturas está disponível
em http://www.aidsonline.com

As Estatísticas sobre a Violência Doméstica - Nem tão
um Retrato Diferente

A VBG é uma épidemia global

- Compilado por Yngve Sjolund

Na América  Hoje

A prevalência de violência na família

Na África do Sul

Toda a informação é retirada da POWA

Mais estatísticas sobre a Violência Doméstica na África
do Sul e as internacionais  estão disponíveis a partir
da womens's net  em:
www.womens'snet,org.za ou visitar a página
http://ww.tlac.org.za

Cultura, violência baseda no género e HIV e Política

na África Austral

- Por Patience Zirima

http:www.religionsnewsblog.com12240/vapostori-
sects-ban-polygamy
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Para aceder à mais informação sobre HIV, VBG e cultura, contacte
os Centros de Recursos seguintes nos vossos respectivos países.

Stop Woman Abuse National

Toll-free Hotline 0800 150150

Life Line Johannesburg (011) 728 1347
Durban (031) 23 2323
Port Elizabeth (041) 55 5581
Cape Town (021) 461 1111

Adapt (011) 885 3309
Advice Desk for Abused Women (031) 204 4111
Black Sash (011) 834 8361
Domestic Violence Assistance Programme (031) 260 1588

Angola-SCARJOV

Sede: Estrada da Camama/Vianda
(ao CALEMBA 2)
Bairro da Paz - Kilamba Kiaxi
PO Box 3085
Luanda - Angola
Tel. 1: +244 912 368 535
Tel. 2: +244 927 713 289
E-Mail: scarjov4@yahoo.com

Malawi-MANASO

Chitetezo House(City Boutique
Building)
Haile Selassie Road
PO Box 2916
Blantyre
Malawi
Tel: +265 1 835046
        +265 1 835018
Fax: +265 1 821984
E-mail: manaso@malawi.net
Website: www.manaso.org

Swaziland-NERCHA

National HIV and AIDS Information
Centre
Lamvelase Premises
Nkoseluhlaza St / Sandlana St
Manzini
Swaziland
Tel: +268 505 4597 / 505 3313
Fax: +268 505 4425
E-mail: busi.dlamini@nercha.org.sz

Botswana-BONASO

PO Box 3129
Plot 767, Tati Road, Extension 2
Gaborone, Botswana
Tel: +267 3170582 / 3908490
Fax: +267 570582
E-Mail: bonaso@botsnet.bw

Malawi-Blantyre City Assembly

Town Hall
Civic Centre
Private Bag 67
Blantyre
Malawi
Tel: +265 1 670 211

Zambia-Afya Mzuri Joint Resource

Centre

Plot 10487B Manchinchi Road, Olympia
Park, Lusaka.
Tel : +260 11 295124 / 295122
Fax : +260 11 295120 / 295124
Cell No. : +260 977 741223 / 966
249194
Email:
resourcecentre@afyamzuri.org.zm
Website: www.afyamzuri.org.zm

Lesotho-National AIDS Commission

Maseru Sun Office Block Orpen Road
PO Box 11232
Maseru 100
Lesotho
Tel: +266  22326794 
Fax: +266 2232 7210
E-mail: molekop@nas.org.ls
Website: www. www.nac.org.ls

Namibia-NANASO

PO Box 23281
Erf: 1011, 42-44 Ondoto Street,
Okuryangava, Windhoek, Namibia.
Windhoek, Namibia
Tel: +264 61 26 1122
Fax: +264 61 23 4198
E-Mail: nanaso@iafrica.com.na

Zimbabwe-SAfAIDS

17 Beveridge Road
Avondale
Harare
Zimbabwe
Tel: +263 4 336193 / 4
Email: info@safaids.org.zw
Website: www.safaids.net

ONDE ACEDER AJUDA - na África do Sul

RECURSOS / LISTA / SERVIÇOS

Family and Marriage Centre of South Africa

Johannesburg (011) 833 2057/788 4784
Port Elizabeth (041) 585 9393
Durban (031) 304 8991
Cape Town (021) 461 7360
Pretoria (021) 322 7136

Masimanyane Womens Support Centre (0431) 43 9169
Nisaa Institute for Women’s Development (011) 854 5804/5
People Opposing Women Abuse (011) 642 4345
People Against Human Abuse (012) 805 7416
Trauma Clinic (011) 403 5102/3
United Sanctuary for Battered Women (021) 572 5256
Wits Mental Health Society (011) 484 1503
Women Against Women Abuse (011) 642 4345
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