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Agradecimentos

A SAfAIDS gostaria de agradecer a todos que contribuíram nesta Edição de The Umbrella – Livre de VBG

e HIV. A produção desta publicação não teria sido possível sem os valiosos colaboradores que providenciaram
artigos, fotografias, perícia e informação valiosa para os nossos leitores. O sector das ONGs deve ser aplaudido
pelo corajoso trabalho que está a ser feito em resposta à VBG e HIV na África Austral. Agradecemos também
a todas as OBCs, FBOs e aquelas pessoas que abnegadamente se voluntariam e contribuem em pequenas
mas grandes formas para aliviar onde possível, e acalmar as dores trazidas pelas pandemias gémeas.

“As políticas que apoiam as famílias não são assuntos políticos. Elas são pessoais.
Elas são as causas que carrego em mim em cada dia.

Quando você realmente tenta fazer uma mudança séria, você não quer que as pessoas sejam apanhadas na
emoção porque a mudança não é emoção. . É um trabalho real e a organização e estratégia... que é justamente
a sua verdade. Quero dizer, você puxa as pessoas para dentro com a inspiração, mas depois você deve arregaçar

as suas mangas e fazer sacrifícios e deve ter uma estrutura.

Nós devemos reparar as nossas almas. As nossas almas estão quebradas nesta nação.
Nós perdemos o nosso caminho.

E começa com a inspiração. Começa a partir da liderança”.

Michelle LaVaughn Robinson Obama: Esposa do político afro-americano Barack Obama que se tornou o primeiro Presidente afro-
americano em 2009. Ela é também advogada e estudou na Universidade de Princeton.

Ela nasceu a 17 de Janeiro de 1964, em Chicago, Illinois, E.U.A
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Obrigado
À Rouzeh Eghtessadi pela orientação e ajuda na
direcção, revisão, desenvolvimento e produção dos
conteúdos deste boletim informativo.

À Yngve Sjolund pelas contribuições e recolha do artigo
e à Petronella Mugoni pela edição.

SÍMBOLOS Africanos
da transformação da vida

EBAN
"Vedação"

Um símbolo de amor,
protecção e segurança.
A casa para o Akan é um lugar
especial e uma casa que tem uma vedação à sua
volta é considerada como uma residência ideal.

A vedação simbolicamente separa e cria segurança
à família em relação à parte exterior. Devido à
segurança e protecção que a vedação providencia,
o símbolo é também associado à protecção e
segurança que alguém encontra no amor.

Colaboradores
Colleen Lowe Morna
Shalom Ncala
Yngve Sjolund
Aubrey Pieterse
IRIN / PLUSNEWS
Rachel Coomer
Partners Namibia eForum 2010
Natalie Davies – maquetização e imagem na página 5

Todas as outras imagens:
Página 6 – Revista CD4 / Consórcio de SIDA
Página 8 - SAfAIDS
Página 10 - Rouzeh Eghtessadi
Página 21- PATSIME
Página 23 - Family Health International
Página 25 - Mujahid Safodien PLUSNEWS
Página 26 - IRIN

Observação
As opiniões expressas na The Umbrella - Livre de VBG

e HIV são dos colaboradores. Enquanto todo o esforço
foi feito para assegurar a precisão da informação
contida neste boletim informativo, o editor e a SAfAIDS,
seus directores e membros não endossam nem se
responsabilizam pela informação contida na The

Umbrella - Livre de VBG e HIV.
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Apesar da riqueza da diversidade cultural - com muitas normas e valores
culturais que são positivos e que contribuem para manter as tradições valiosas
vivas – as mulheres e raparigas continuam as mais vulneráveis para a pandemia
de HIV – e violência contra as mulheres, incluindo a violência sexual, está
espalhada na África Austral.

Nesta edição, olhamos para a importância da comunicação – e diálogos no
seio das comunidades com o objectivo de quebrar a cultura do silêncio sobre
HIV e VBG – para alcançar a mudança e aliviar as práticas culturais tradicionais
que afectem negativamente o bem-estar da mulher e criança. Os altos níveis
de violação sexual e abuso doméstico são um factor na pandemia de HIV
das regiões; as mulheres que tiverem sido física e sexualmente assaltadas
pelos seus parceiros, bem como aquelas que estiverem em relações com

homens com um maior grau de controlo sobre elas
estão num maior risco de infecção de HIV.

Os modelos positivos acrescentam diariamente valor
nas vidas da mulher e criança; providenciam protecção
em casa e ajudam activamente na redução de HIV e
VBG. A fim de fortalecer e encorajar os modelos e
comportamentos masculinos positivos, houve
lançamento de alguns programas inovadores que
utilizam modelos masculinos para desafiar os
estereótipos e concepções masculinos negativos de
masculinidade que conduzam a tomada de risco e
violência contra as mulheres e crianças.

A África Austral também tem desafios crónicos de alto
desemprego, pobreza e desigualdades socio-
económicas, culturais e de género que contribuem
para a discriminação que as mulheres geralmente
enfrentam e a sua vulnerabilidade para a VBG e
infecção com HIV.

Como a nossa compreensão do papel das práticas e
crenças culturais dentro da realidade de HIV cresce,
antecipamos que The Umbrella - Livre de VBG e HIV

irá informar e dar as pessoas uma nova esperança e
ajudar as mulheres que são marginalizadas e em
desvantagem para se levantarem.

Devemos aumentar a visibilidade e encorajar o

debate público destes assuntos urgentes em

conjunto. Quebrar o silêncio para se libertar e as

comunidades podem mudar!

Do Editor - Yngve Sjolund
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Se existe algo na sua mente, e você tem algo que
gostaria de partilhar connosco – ou gostaria de
contribuir como uma história ou perícia do seu país,
que pode mudar o Fluxo do Rio – por favor de contactar
o editor da “The Umbrella – Livre de VBG e HIV”

através de editor_ctrf@safaids.net

“A Guerra parece ser parte da história da humanidade.
À medida que olhamos para a situação do nosso
planeta no passado, os países, regiões e mesmo aldeias
eram economicamente independentes uns dos outros.
Nessas circunstâncias, a destruição do nosso inimigo
foi uma vitória para nós. Houve relevância para a
violência e guerra. Porém, hoje estamos tão
interdependentes que o conceito de guerra se tornou
ultrapassado. Quando enfrentamos problemas ou
discórdias hoje, temos que chegar a soluções através
de diálogo. O diálogo é o único método adequado.
Uma vitória unilateral já não é relevante. Devemos
trabalhar para resolver conflitos num espírito de
reconciliação e sempre manter em mente os interesses
dos outros. Não podemos destruir os nossos vizinhos!
Não podemos ignorar os seus interesses! Fazendo
assim iria no final das contas causar-nos sofrimento.
Penso, portanto, que o conceito de violência é agora
inadequado. A não-violência é o método adequado”.

- Dalai Lama
Chefe da ordem de Dge-lugs-pa dos Budistas Tibetanos

Vencedor do Prémio Nobel da Paz em 1989, nascido em 1935
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Quando a “cura através do projecto da escrita” começou
primeiro em 2004, estava carregado de riscos. O quê?
se as mulheres que vieram contar as suas histórias,
especialmente através da imprensa, sofreram mais
violência nas mãos dos parceiros abusadores? O que
aconteceria depois do quase estado de celebridade
atribuído pelos Dezasseis Dias quando chegar ao fim?
Como iríamos responder às expectativas levantadas
para emprego e segurança?

Cada ano as Abordagens dos Dezasseis Dias, em
c o l a b o r a ç ã o  c o m  a s
organizações de ajuda e
a c o n s e l h a m e n t o,  G L ,
convidam as pessoas que

desejarem partilhar a sua
história. Juntando-se

num ambiente de
s e m i n á r i o,  a s
sobreviventes

primeiro contam-se
uma à outra as suas

histórias, depois saem para
escrevê-las com a ajuda duma

equipa de editores, antes de as
histórias serem finalmente submetidas

à imprensa popular.

As histórias são amplamente disseminadas e
publicadas por jornais e publicações digitais. Muitas
histórias também causam solicitações para entrevistas
com a imprensa e as sobreviventes são geralmente
solicitadas a falar em eventos públicos, liderar marchas
e estar envolvidas em campanhas de violência do
género.

O que você pensa quando vê uma borboleta? Cores
bonitas! Liberdade depois da luta para quebrar um
coco! O céu é o limite! Levante-se; levante-se!

Estas foram apenas algumas das respostas dadas pelas
sobreviventes da violência do género que ao longo
dos últimos cinco anos apareceram para contar as suas
histórias. Reunidos num seminário organizado pela
Gender Links (GL) antes dos Dezasseis Dias de
Activismo Contra a Violência com Base no Género, de
25 de Novembro (Dia Internacional da Não-Violência
Contra a Mulher até 10 de Dezembro (Dia dos Direitos
Humanos), as mulheres tiveram algum tempo de pausa
para lembrar o que quebrar o silêncio significou para elas.

A borboleta é o símbolo da marca de histórias de “Eu”
(ver Análise de Livros e Imprensa: The I Stories:
Polygamy - the heart of the matter, na página 31) que
estas mulheres criaram, bem como a profunda
metáfora para as suas vidas. Como o facilitador
Mmatshilo Motsei (um activista de género de longa
data que presta assistência às sobreviventes para
recuperarem e recuperar a sua saúde e bem-estar)
esboçou o ciclo de vida duma borboleta, as luzes
acenderam nos olhos das 25 mulheres que se tinham
juntado para reflectir sobre a sua viagem de cura.

“A lagarta é uma vítima cujo desespero é composto
quando se fecha no casulo,” Motsei disse. “A borboleta
que emerge é a sobrevivente com nova liberdade e
possibilidades encontradas. Isso não significa que o seu
voo sempre será suave. Algumas vezes, as lições mais
profundas são aprendidas por seguir o caminho errado.
Pensamos em curar como um destino mas é uma viagem,
com muitos marcos ao longo do caminho. A conversa é
o início dessa viagem.”

Por Colleen Lowe Morna,
Directora Executiva das Ligações do Género

Quebrar o silêncio
para se libertar
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As histórias de mais de 55 sobreviventes com quem a
GL esteve envolvida na África do Sul, feitas em crónicas
em quatro livros de “borboleta” - que também incluem
as histórias doutros países da África Austral – cobrem
todo o grupo de raça e idade. Elas variam de história
duma mulher que teve a sua pena de prisão suspensa
depois de assassinar um parceiro sádico depois de anos
de tortura física e emocional, até doutra mulher forçada
a assistir o seu marido ter sexo com a sua namorada na
mesma cama.

Este ano, mesmo igualmente chocante, a Histórias “no
Singular” começou a inundar antes dos Dezasseis Dias,
a GL decidiu dar seguimento às participantes do passado
para obter alguma ideia sobre o efeito que quebrar o
silêncio teve nas suas vidas. Não foi possível encontrar
algumas. Outras preferiram não continuar a ser associadas
ao trabalho relativo à violência do género.

Porém, a metade que respondeu ao convite das
participantes do passado e passou um fim-de-semana
escrevendo Histórias “no Singular” partilhou histórias de
exaltação sobre o que quebrar o casulo significou para
elas. Pelo menos três tornaram-se conselheiras nos
abrigos onde no passado se refugiaram. A Rehanna, uma
mulher muçulmana vivendo com HIV e participante no
primeiríssimo seminário de histórias “no Singular”, é agora
uma defensora bem conhecida para a pessoa divulgar o
seu estado de HIV.

A história das três gerações da Rose Thamae de alistar a
sua filha e neta para a causa (depois duma violação sexual
em grupo deixou-a com HIV) inspirou centenas aqui e

no estrangeiro. Ela lidera “Let Us Grow” (vamos crescer),
uma vibrante rede de cuidados de HIV e SIDA baseada
na comunidade em Orange Farm, com delegações em
Lesoto.

A Thamae falou em palcos internacionais, da Índia até
às Nações Unidas em Nova Iorque. A sua neta mais nova,
Kgomotso, diz, “Apesar de algumas vezes ser
estigmatizada devido às experiências da minha avó,
prefiro tê-las no espaço aberto ao contrário de ser assunto
de rumores e fofoca. As mães deverão ser honestas com
as suas filhas. A verdade irá pôr você livre”.

A Marco Ndlovu, uma lésbica que sofreu uma dor não
contada nas mãos da sua família e a comunidade
determinou “repará-la”, escreveu poemas zulus e tornou-
se uma activista de direitos dos homossexuais,
marchando recentemente para a Embaixada do Uganda
para exigir a revogação da lei para estampar a
homossexualidade no país da África Oriental.

As participantes no seminário do fim-de-semana
indicaram que a colocação de experiências dolorosas no
papel ajuda-lhes a pensar no seu todo, compreender e
chegar a acordo com o que aconteceu. Notando que
“uma história contada é um fardo partilhado”, uma
participante disse que a leitura das outras histórias
ajudaram-lhe a perceber que as coisas poderiam ter sido
piores. Duas participantes disseram que a documentação
das suas experiências ajudou os seus perpetradores a
ver a luz. Num caso, os sogros, anteriormente
inadvertidos da conduta do seu filho, vieram pedir
desculpas.

Rose Thamae
Cortesia da Revista CD4 / Consórcio de SIDA
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Quando a Sweetness Gwebu primeiro participou no
Projecto de Histórias “no Singular” em 2007 depois de 37
anos vivendo numa relação abusiva, não quis que o seu
nome fosse usado. No ano seguinte, a sua imagem e
nome ocuparam o prefácio do livro de Histórias “no
Singular” de 2008. Agora, ela está a escrever um livro e
tenta ser mais profunda nas causas da violência do
género. “O que encontrei mesmo um psiquiatra não iria
saber,” disse ela.

A Grace Maleka que ficou deficiente por causa dum
acidente de carro reconta como depois da sua história
de abuso posto ao ar na ETV, ela recebeu muitas
chamadas dos membros da comunidade dizendo que
ela tinha mentido. A história escrita nas mãos, ela ocupou
o seu terreno e continuou a dar dezenas de entrevistas
na imprensa, especialmente com as estações locais da
rádio comunitária e tornou-se uma importante activista
para as mulheres portadoras de deficiência,
especialmente em assuntos de violência do género.

A experiência da participação em diálogos cibernéticos,
e tendo a sua história colocada na Women 24 onde
recebeu muitos comentários, abriu os seus olhos para o
potencial poder da tecnologia de informação na
campanha pelos direitos da mulher.

A Maleka compara-se com o motorista que olha para o
espelho direito, espelho esquerdo e o espelho retrovisor
antes de ultrapassar um carro na auto-estrada. “Quando
você tiver feito isso tudo, existe apenas um caminho para
ir e é para frente,” disse ela. “Para mim, não se vai para trás.”

Um artigo adaptado do Serviço de Opinião e Comentário
da GL que oferece opiniões frescas de notícias diárias.

Informação adicional sobre
os D ezasseis  D ias  da
Campanha de Activismo
e s t á  d i s p o n í v e l  e m
www.genderlinks.org.za

O Mzwakhe Mbuli nasceu em Sophiatown mas cedo mudou para Soweto depois do governo sul africano ter destruído
a sua aldeia usando uma escavadora. Já em Soweto, Mbuli começou a actuar com grupos de teatro. Em 1981, ele leu
dois dos seus poemas no funeral dum activista anti-apartheid que por acaso começou a sua carreira profissional.
Cedo, as pessoas de todos os cantos foram ter com ele solicitando que declamasse os poemas em eventos políticos
e culturais.

Em 1987, Mbuli gravou o seu primeiro disco, “Mudança É Dor”, que foi inicialmente banido até que uma crescente
pressão forçou a África do Sul a permitir mais liberdade de expressão. O seu segundo álbum, “Espírito Intacto”, ganhou
ouro apesar da falta de exposição na rádio. Até 1994, Mbuli tinha subido até ao escalão superior da música sul africana
e foi convidado a falar na investidura do Nelson Mandela.

Já não sou o mesmo

Já não sou o mesmo agora;
Mudei completamente.

Vejo a minha vida diferentemente agora;
Mudei completamente.

Já não sou o mesmo agora;
Mudei completamente.

Eu era fraco;
Sou forte agora;
Mudei completamente.

Fui um perdedor;
Agora um vencedor;
Mudei completamente.

Fui uma vítima;
Agora um herói;
Mudei completamente;
Fui uma vítima;
Agora um campeão;
Mudei completamente.

Já não sou um alvo fácil;
Mais inspirado, mais que um conquistador;
Mudei completamente.
Para frente sempre, para atrás não;
Mudei completamente;
Para frente sempre, para atrás não;
Mudei completamente.

- Mzwakhe Mbuli
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Alguns estados aprovaram uma legislação para
proteger a mulher contra a legislação discriminatória
na região, mas o conflito entre os sistemas legais
formais e costumeiros e não é frequentemente
abordado, permitindo a lei costumeira para prevalecer
e deixar a mulher vulnerável a práticas culturais e
tradicionais prejudiciais. A falta de informação,
educação e acesso da mulher ao sistema legal formal
(como um método de reforma) exacerba mais esta
situação.

Porém, existem costumes estabelecidos que
contradizem os direitos humanos básicos da mulher
e da criança, e certas práticas rituais e atitudes
tradicionais que perpetuam a discriminação e violação
dos direitos da mulher em toda a região. Algumas
delas incluem:

• As mulheres com um estatuto minoritário
• As mulheres não permitidas pela lei para ter o

património
• As mulheres não serem capazes de herdar

património e propriedade
• Sistema de valor patriarcal dominante desigual
• Divisão de género da mão-de-obra

Cultura, tradição e VBG
Leva a mulher – e a aldeia - para criar um filho

A exposição da África e dos países na região da SADC é uma riqueza da
diversidade cultural, com muitas normas e valores culturais que são positivos
e que contribuem para manter as valiosas tradições vivas. Admirável é a
cultura por meio da qual as crianças não são apenas criadas pelos seus
pais, mas recebem cuidados de muitos membros duma família e várias
vezes, toda a comunidade, providenciando aos jovens um forte sentido de
pertença. Da mesma maneira, os filhos prestam cuidados aos seus anciães.

Por  Yngve Sjolund
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Protocolo da SADC sobre Género e

Desenvolvimento

O Protocolo da SADC sobre Género e Desenvolvimento
tem o objectivo de abordar estes assuntos num
instrumento legalmente vinculativo para proteger os
direitos da mulher em toda a região. As principais
disposições relativas à cultura e tradição no Protocolo:

• Os Estados Parte irão assegurar que a rapariga
usufrua os mesmos direitos que os rapazes e seja
protegida de atitudes e práticas culturais
prejudiciais de acordo com a Convenção das Nações
Unidas sobre os Direitos da Criança e Carta Africana
sobre os Direitos e Bem-estar da Criança.

• Os Estados irão tomar medidas, incluindo a
legislação onde for adequado, para desencorajar
as normas tradicionais, incluindo práticas sociais,
económicas, culturais e políticas que legitimam e
exacerbam a persistência e tolerância da violência
na base de género com vista a eliminá-las.

• Os Estados Parte irão, em todos os sectores da
sociedade, introduzir e apoiar a sensibilização do
género e programas de consciencialização pública
com o objectivo de mudar os comportamentos
que perpetuam a violência na base de género.

Algumas das seguintes tradições e práticas que
ocorrem em toda a região da SADC são geralmente
consideradas prejudiciais para a integridade física ou
mental da rapariga e mulher:

• Violação do estado civil
• Violência doméstica
• Casamento forçado
• Casamento infantil
• Falta de direitos legais e relações de poligamia
• Conflitos entre o casamento civil e costumeiro
• Idade de consentimento frequentemente sendo

menor para as raparigas que os rapazes
• Sem nenhuma opção para divórcio
• Incapacidade para viajar sem permissão
• Acusações de feitiçaria
• Não ser considerada guardiã dos filhos
• Desempoderamento económico
• Kusasa fumbi/fisi (uma prática que ocorre no

Malawi por meio da qual um homem tem relações
sexuais com uma mulher como um requisito de
iniciação)

• Kulowa Kufa (uma prática no Malawi onde um
homem da comunidade tem relações sexuais
com uma mulher depois da morte do seu marido)

• Mutilação de genitais femininos (não prevalente
em muita parte da região da SADC, ocorre na
Tanzânia)

• Herança da viúva (onde a mulher é pressionada
a casar com o irmão do seu marido se ela ficar
viúva)

• Testagem de virgindade
• Limpeza sexual das viúvas
• Proibição do planeamento familiar
• Elevação das crianças masculinas acima das

crianças femininas
• Desapropriação/invasão do património da viúva
• Falta de reconhecimento de casamentos

polígamos
• Direitos de iniciação
• Sequestro
• Lobolo (preço de noivado)
• Vestir ervas de luto
• Kuhlanta (uma prática na Suazilândia onde uma

rapariga é casada pelo marido da sua irmã ou
tia)

• Kulamuta (uma prática na Suazilândia onde um
homem tem relações sexuais com a irmã mais
nova ou sobrinha paterna da sua esposa)

Existem muitos desafios em lidar com estes

assuntos em toda a região:

• Estabelecer as práticas e tradições que são
prejudiciais a mulheres e raparigas e lidar com
estes assuntos sensivelmente.

• Respeitar a cultura e tradição sem comprometer
os direitos humanos da mulher e perpetuar a VBG.

• Adoptar, implementar e aplicar uma legislação
adequada para proteger a mulher e rapariga de
práticas culturais prejudiciais.

• Abrir um diálogo sobre a VBG e cultura e tradição
em toda a região

• Intensificar a pesquisa para medir as atitudes em
toda a região das relações entre a cultura e tradição
e VBG para estabelecer exactamente que práticas
são consideradas prejudiciais.

Para informação adicional, visitar:

http://www.genderlinks.org.za
Contactar a Naomi Blight em
justiceintern@genderlinks.org.za
ou 011 622 2877

Ver as fontes para as Referências de Quadros
Internacionais
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As adolescentes na África do Sul são ainda forçadas
em casamentos prematuros e em Pondoland Oriental
e Cabo Oriental, África do Sul, as crianças com idades
entre 12 e 15 estão a viver com medo de ser
sequestradas para casar com homens adultos com
quem nunca se encontraram antes. Nos últimos dois
anos, mais de 200 alunas foram forçadas em
casamentos apenas na zona de Lusik isik i .

A prática de “ukuthwala," ou casamento forçado, veio
à ribalta em Março de 2009, depois do sequestro de
90 raparigas na zona de Lusikisiki em Cabo Oriental,
onde, nas zonas remotas tais como nas comunidades
da aldeia de Cele, amaCele, amaBaca e amaMpondo
ainda acreditam nesta prática tradicional.

Os residentes locais têm opiniões variadas nesta
prática:

A Lumka Mbutho diz: "Isto é exactamente o que
chamamos de “regresso às nossas raízes”. Aprovo isto
porque estas raparigas engravidam-se aos 12 anos de
idade, assim é melhor ter as mesmas casadas."

A Nkebe Cele diz: "Se algumas são sequestradas para
este casamento forçado, isto não é bom porque de
facto irá ser o prejuízo ali, apesar de algumas delas se
sentirem confortáveis."

De acordo com a Inkciyo (uma organização cultural
promovendo a virgindade e educação sobre os perigos
da actividade sexual prematura), as virgens estão a
ser alvo. Uma vítima de Ukuthwala diz: "Quando as
pessoas chegaram à minha casa eu estava a chorar
porque estava a pensar das dificuldades que iria
enfrentar se me tornasse a esposa de alguém. A minha
mãe trancou-me num quarto e escondi-me lá – assim
é como escapei."

O Congresso dos Líderes Tradicionais na África do Sul
e a Comissão dos Direitos Humanos condenaram os
sequestros e a polícia diz que está a actuar contra o
mesmo: "Não temos compaixão em relação a pessoas
que violem outros direitos das pessoas. Assim,
prendemos os que sequestram as crianças e forçam-
nas ao casamento."  

A Human Rights Watch diz que irá realizar campanhas
educacionais em Cabo Oriental para educar os
residentes sobre a importância dos direitos da criança.

Em Junho de 2009, a Ministra responsável pelas
Crianças e Pessoas Portadoras de Deficiência -
Noluthando Mayende-Sibiya - dirigiu-se aos líderes
tradicionais e outros departamentos governamentais
na Casa Real de Qaukeni em Lusikisiki e declarou o
“Ukuthwala” e forçou as raparigas a casarem-se no

“Ukuthwala” - Uma cultura morta
Por Yngve Sjolund
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âmbito deste costume
de casamento, ilegal e
imoral por todos os
d e p a r t a m e n t o s
governamentais  e
líderes tradicionais.

M a y e n d e - S i b i y a
a c re s ce n to u  q u e  o

governo e as comunidades
podem lidar com esta prática criminal com sucesso se
trabalharem em conjunto. Ela também convidou os
pais e os membros da comunidade para tomarem a
responsabilidade de assegurar que as crianças vivam
em ambientes seguros e conducentes e que cresçam
até ao seu potencial completo no futuro para que
possam desempenhar um papel significativo em levar
o país avante.

O Ministro da Polícia, Nathi Mthethwa, também instruiu
a polícia para aplicar a lei e prender os pais e mães das
raparigas forçadas a casar com homens desconhecidos
para elas em Pondoland Oriental. Mthethwa descreveu
os homens que se casam com as raparigas – algumas
com 13 anos, que são forçadas a deixar a escola e
casarem em troca de dinheiro – como violadores
sexuais e acessórios à tal prática.

Nos finais de Agosto de 2009, o Vice-Presidente
Kgalema Motlanthe condenou o sequestro das
raparigas em disfarce dos casamentos tradicionais
“ukuthwala” e rotulou a prática de “cultura morta”.

Falando na Cimeira de Prevenção de HIV para Mulheres
e Raparigas em Kempton Park, Motlanthe anunciou
que o Partido no poder tem agora para um debate
nacional sobre o assunto, e que “ukuthwalwa nunca
significou para ser aplicado a crianças. E de facto, se
fosse, como uma sociedade moderna que é
algo que não podemos tolerar porque
foge da cara da violação sexual
estatutária, legalmente falando”.
O Departamento Provincial do
Desenvolvimento Social (DSD)
fez a sua própria investigação em
p a r c e r i a  c o m  o s  o u t r o s
departamentos parceiros (SAPS,
organizações da sociedade civil
e líderes comunitários) sobre a
prática do sequestro infantil e
casamento forçado, geralmente referido

como “Ukuthwala”, e identificou que o problema é mais
predominante na Província de Cabo Oriental no
Município do Distrito de OR Tambo onde se descobriu
que a prática é predominante na Zona Administrativa
de Mkamela em Lusikisiki, Flagstaff e Bizana.

O Director de Protecção Infantil,  M. Ngcobo-Mbere,
apresentou o Comité de Carteiras em Setembro de
2009 com as conclusões do Departamento do
Desenvolvimento Social:

• O costume originou do costume Xhosa onde as
famílias fazem arranjos de casamento para as suas
filhas sem o consentimento delas.

• O clã Mpondo adoptou a prática de “Ukuthwala”
doutros clãs Xhosas tais como os Mfengus.

• As raparigas entre as idades de 12 e 15 anos são
as mais afectadas.

• Estas raparigas são sequestrada e forçadas a
casarem-se com homens adultos.

• A prática afecta negativamente de forma directa
e indirecta o desenvolvimento da filha, resultando
num isolamento social, negação do direito à
educação, fracas habilidades de vida, prejuízo
psico-social, gravidez e parto prematuros e risco
de exposição ao HIV.

• O sequestro infantil e os casamentos forçados
constituem a violência na base de género.

• Uma campanha de sensibilização integrada foi
feita por DSD e SAPS; isto foi precedido de
campanha porta a porta sobre a legislação que
protege a mulher e a criança.

•  A campanha destacou que o fracasso de aderir à
lei iria resultar na aplicação da lei.

•   Subsequentemente, os eventos de sensibilização
seguiram, tais como o Dia Internacional das
Famílias em Maio de 2009, com o tema: “Famílias
e Mulheres - Desafios  para o Mundo em

Mudança”.
 •    Foi realizada uma 

    Cerimónia à Luz da Vela em
  Maio, com o tema: “Juntos
    Somos A Solução”.

Actual Situação
O Município do Distrito de O. R.
Tambo identificou instalações

não comuns em Palmerton
pertencentes à Igreja Metodista para
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alojar raparigas e
mulheres que
f u g i r a m  d e
c a s a m e n t o s
forçados e com
necessidade de
a b r i g o.  Fo r a m
fe i t a s  v i s i t a s  e
avaliações dos lugares
do Centro de Palmerton. Foi
apresentado um relatório ao
Município e direcção máxima
da província e o Centro foi
avaliado para registo como um
Lugar para Cuidados em linha com a Lei da Criança.
São realizadas reuniões do Comité Intersectorial do
Distrito, e foram realizadas avaliações individuais de
cada criança para permitir a adequada colocação. Foi
alocado um trabalhador a tempo inteiro para tomar
conta do Centro e estão a ser implementados
programas de Extensão Comunitária.

O papel e responsabilidades
do Departamento de
Desenvolvimento Social da
África do SUL

De acordo com as recentes estatísticas das NU, dos
cerca de 5,7 milhões de pessoas vivendo com HIV
na África do Sul, aproximadamente 3,2 milhões são
mulheres. As jovens e raparigas representam mais
de 60% das 1.000 infecções diárias no país.
Entretanto, os Departamentos de Saúde e da Polícia
estão a trabalhar em acelerar o acesso ao tratamento
pelas sobreviventes da violação sexual.

O Quadro de Políticas e Plano Estratégico para a
Prevenção e Gestão do Abuso Infantil, Exploração
de Negligência com seis pilares que são:

• Colaboração intersectorial para um sistema de
prestação de serviço eficaz

• Arranjos institucionais
• Capacitação institucional e formação
• Advocacia
• Pesquisa
• Monitoria e avaliação

Os princípios que suportam o quadro de políticas
são:

• Os direitos da criança como instituídos na
Constituição, Convenção das NU e Carta
Africana devem ser mantidos todo o momento;

• A protecção Infantil deve ser centrada à criança
e reconhecer as crianças como pessoas e
membros das famílias e comunidades;

• Todas as decisões e acções relativas à criança
devem ser do seu melhor interesse;

• A provisão de oportunidade para as crianças
deve ser ouvidas em assuntos que lhes afectam;

• Os programas devem ser sensíveis à
diversidade dos antecedentes e circunstâncias
culturais da criança em que se encontram;

• Todos os que desempenham o papel devem
ser responsabilizados pelas suas acções;

• A protecção, segurança e bem-estar das
crianças devem ter precedência em todos os
assuntos que lhes afectam;

• Os serviços para as crianças devem ser
alinhados com os Princípios de Batho Pele e
Ubuntu.

Elementos do quadro de
políticas

Resoluções
•  Jovens “Makotis” (noivas) que foram levadas contra

a sua vontade e que desejam regressar à casa
deverão ser permitidas para o fazer e o “Lobolo”
deverá ser restituído;

•  Foi acordado que não deverá haver mais incidentes
de “Ukuthwala” nessa zona, a falha em cumprir irá
resultar na aplicação da lei;

• O Município do Distrito deverá continuar com
avaliação das crianças;

• As crianças deverão ser separadas dos adultos onde
os adultos são colocados no Centro de Paragem
Única de Umqueha para as vítimas de violência;

• Deve ser desenvolvido um plano de negócios para
financiamento pelo departamento;

• A consideração de financiamento deverá ser
baseada na observação das decisões específicas
para informar o Acordo do Nível de Serviço (SLA),
o Memorando de Entendimento (MdE) e a
disponibilidade de fundos.
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Yngve Sjolund: “Você tem estado a viver com HIV há

oito ou mais anos?”

Shalom Ncala: “Descobri que era HIV positivo no dia 12
de Dezembro de 2000 – assim foi há quase nove anos
… foi há muito tempo!”

YS: “E você é feliz e saudável?”

SN: “Eu sou Yngve, mas não foi sempre tão fácil como é
agora. Quando tudo começou primeiro tive que ir em
decadência por saber que tenho HIV. Quando primeiro
testei a minha conta de CD4 foi há nove anos e foi muito
difícil ter acesso aos cuidados da saúde nessa altura,
porque o Governo não estava a providenciar tratamento
gratuito de TARV. Assim toda a minha família teve que
se atirar para cobrir os custos dos medicamentos. Fui
felizarda em encontrar médicos e outras pessoas que
me ajudaram ao longo do caminho.

YS: “Qual é a sua conta de CD4 e Carga Viral agora?”

SN: “A minha Conta de CD4 está em 845 e a minha Carga
Viral não é detectável.”

YS: “E você está agora registada no programa de TARV

do governo?”

SN: “Não. Estava antes de encontrar este emprego, mas
agora estou na assistência médica.”

YS: “Houve um período de espera para ter acesso ao

TARVs?”

SN: “Não, conseguimos renunciá-lo. Uma das vantagens
de trabalhar para o Projecto de Lei de SIDA é que está
sempre nos seus dedos dos pés quando se trata de obter
o tratamento certo para as pessoas vivendo com HIV.
Assim foram capazes de ir lá e dizer “esta é uma pessoa
que tem HIV e não deve ser a razão para exclusão de
qualquer tipo”. Assim, juntei-me no âmbito da A Guarda-
chuva do Projecto de Lei de SIDA e tive acesso imediato
aos TARVs.”

YS: “Excelente, esta notícia é boa. Compreendo que

você contraiu HIV quando foi violada sexualmente.

Foi uma pessoa que você conhecia? Pode partilhar

com os nossos leitores as circunstâncias que levaram

a este incidente infeliz?”

SN: “Esta não foi uma pessoa que eu conhecia como tal.
Acabava de conhecer este sujeito e ele decidiu que
devíamos ter uma saída amorosa. Eu pensava que era
uma coisa simples; sendo uma rapariga negra do
subúrbio e eis aqui alguém que queria ter comigo uma
saída amorosa antes de qualquer coisa... era uma
oportunidade boa para mim. Este sujeito conduzia um
bom carro e poderíamos ir a qualquer lugar que
quiséssemos. Mas à medida que a história se desenrolava
nessa determinada noite, não era a sua principal

O valor dos
diálogos
intergeracionais

P & R
Entrevista com Shalom Ncala, Sobrevivente de VBG
vivendo abertamente com HIV.

Shalom Ncala é uma sobrevivente de violação sexual que
está vivendo abertamente com HIV. Shalom está
actualmente a trabalhar como recepcionista no Projecto
de Lei de SIDA em Braamfontein, Joanesburgo.

ENTREVISTA
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intenção. Nem fomos ao evento que tínhamos
planificado para ir. Acabámos sentando no seu carro no
parque de estacionamento escutando música, e num
determinado momento fiquei tão aborrecida que disse
a ele que queria ir para casa. Havia outras raparigas
também no carro. As coisas tornaram-se violentas depois
de eu decidir que queria ir para casa. Sugeri que seria
mais simples ele ir me deixar no Hospital de
Baragwanath onde a minha irmã trabalha e dormir em
casa dela – e não ir todo o caminho de volta para onde
ele me tinha levado anteriormente. Ele disse que não
iria para aquela direcção e estava a tomar a direcção de
East Rand. Estávamos a conduzir numa coluna de carros
e parámos numa garagem. Percebi que algo estava para
acontecer; que estes sujeitos estavam para nos violar
sexualmente … Senti-me em perigo mais do que
qualquer das outras mulheres no grupo. Era a pessoa
mais nova no grupo e as outras mulheres no grupo eram
namoradas de alguns dos sujeitos e parecia que estavam
tão contentes com a situação. Eu tentei correr, mas ele
me esbofeteou. A partir daí, perdi todo o sentido de me
proteger porque estava bastante assustada. O
pensamento veio à minha mente de que estava tão
perto de onde os meus familiares estão, poderia
realmente correr para lá – mas estava tão assustada e
a tremer para correr. Sempre fui um tipo de pessoa que
pensa sobre: “o quê se alguém me atacar, o que iria
acontecer comigo?” Imaginei que eu iria correr e correr!
Mas a realidade é que o que acontece a você numa
altura é tão diferente ao que você pensava que seria.
Você começa a tremer, a tremer. Não sabia que o seu
trémulo impede que você possa fugir. Comigo, eu estava
apenas abalada e paralisada com medo.”

YS: “Ouvi dizer que as mulheres têm um “sentimento

intestinal” instintivo quando estão em perigo. Você

sentiu que uma coisa má estava para acontecer?”

SN: “Logo que parámos naquela garagem, eu queria
correr.”

YS: “A experiência foi muito violenta?”

SN: “Foi muito mesmo! Como você pode ver, tenho
muito cabelo e ele estava a puxar-me pelo cabelo. Ele
conduziu-nos para uma zona do subúrbio mais pequena
e remota onde entrámos numa casa. A coisa mais
estranha é que uma das outras mulheres viu que ele
estava a me espancar no carro e pediu a ele: “Você não
deve fazer isso. Em vez dela, leve-me e não leve a ela.
Ela é uma pessoa inocente; ela não sabe o que deve
fazer”. Ela implorou pela minha vida. Ela depois deixou-
me no lugar dos seus amigos. O seu amigo estava grosso

e pensei para comigo “isto está bem, estarei seguro. Este
sujeito está grosso e nada irá acontecer para mim”. Mas
ele foi se embora e este sujeito em particular me violou
sexualmente.”

YS: “Você estava presa sem transporte e sem telefone

celular?”

SN: “Sem telefone celular.”

YS: “Você sabia onde obter ajuda depois da violação

sexual e como ter acesso à profilaxia pós-exposição

(PPE)?”

SN: “O grande problema para mim era ir à polícia. No
dia seguinte passei perto da estação da polícia para o
lugar da minha irmã.”

YS: “Porque é que você não reportou a violação

sexual à polícia?”

SN: “Não fui à polícia porque, primeiro, estava vestida
de colete no topo que mostrava a minha barriga e jeans
cortadas em baixo. Quando olhei para mim pensei para
mim mesma: “Que raio de pessoa irá acreditar que
alguém me violou sexualmente?”E esta é a percepção
que é trazida pelos sentimentos de culpa. E Pensei para
comigo própria, você sabe “Eu pessoalmente provoquei
isto” e devo lidar com o mesmo.”

YS: “Isto é conhecido como “culpa da vítima” – ou

neste caso uma culpa internalizada da vítima? As

pessoas geralmente pensam que “ela merecia ser

violada sexualmente por causa da maneira como

está vestida”. E é isto que apareceu na sua mente?”

SN: “Sim. E a profilaxia era a última coisa na minha mente.
Eu nunca realmente soube sobre isto – era o caso de:
“Ó bem, aconteceu” e ponto final.”

YS: “O que você pode dizer sobre as ideias culturais

com os homens na África do Sul, a maneira como

eles tratam as mulheres – com ambos os sujeitos que

você encontrou nesta violação sexual – e o uso de

álcool desempenha um papel?”

SN: “Para mim, quando ele continuou a me espancar …
uma coisa que se manteve a ressonar no meu cérebro
é que ele sempre dizia: “você pensa que é especial, vou
mostrar a você, você não é nada”. Assim, para os
violadores sexuais é tudo sobre o poder, e assegurar
que você como mulher é deixada sem poder no fim do
dia. E a única forma que podem exigir poder de você é
exigir sexo. Sem você consentir a isso. Assim é que é.”
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YS: “Você teve acesso a qualquer tratamento especial

depois da violação sexual?”

SN: “Nesse momento no tempo eu era estudante na
Universidade de Tecnologia de Vaal (VUT) e fui ao
Escritório dos Assuntos Estudantis onde recebi
aconselhamento dum psicólogo ali. Nenhuma outra
coisa foi recomendada para mim. Nenhuma PPE, nada.”

YS: “Com quem você partilhou primeiro o incidente

da violação sexual e que conselho deram a você?”

SN: “A minha irmã mais velha. Ela basicamente queria
que eu tivesse certeza sobre o que eu queria fazer. Ela
disse que eu devia ir para a polícia, mas eu não queria
ir. E ela me perguntou: “Você tem certeza, porque
qualquer coisa que você decidir, você terá a minha
ajuda?”

YS: “Como é que a violação sexual muda a sua vida;

ainda está traumatizada, você tem pesadelos? Você

veste-se diferentemente quando sai à noite? Você

está consciente da sua segurança?”

SN: “A violação sexual mudou-me. Já não sou mais uma
pessoa de muitas saídas como era. Se você dissesse que
há uma festa algures, eu iria lá – especialmente agora
que tenho um carro pessoal. Mas agora sou relutante
para fazer algo fora. Sinto-me mais segura quando estou
em casa. Prefiro não estar preocupada pela minha
segurança se tiver que ir para fora. Sinto mais segura se
sair na presença do meu namorado, ou preferia ficar em
casa”.

YS: “Assim você criou uma camada protectora à sua

volta. E você tem agora um namorado?”

SN: “Sim. Este é o quarto ano juntos e vai ser muito
bom. Temos os nossos altos e baixos ao pensarmos
sobre o que queremos fazer com esta relação.”

YS: “E ele ajuda a você depois do incidente da

violação sexual e o facto de que você está vivendo

com HIV agora?”

SN: “Ele é HIV negativo. Quando nos encontrámos
primeiro, eu estava a revelar o meu estado na
universidade onde eu trabalhava. Somos um casal
“discordante” mas esforçámo-nos para o mesmo! Ele me
ajuda muito. Quando eu estava no programa da TV e
nos jornais para sensibilização sobre HIV, ele estava
sempre a favor disso. Ele sente que as pessoas devem
aprender e disse a ele que virá o tempo em que as
pessoas sero-discordantes podem sobreviver esta

situação. Teremos que esperar para ver. Não quero que
ele esteja na ribalta a não ser que ele queira.”

YS: “Você tem uma mensagem para os leitores deste

Boletim Informativo?”

SN: “O que eu gostaria que as mulheres soubessem é
que as coisas estão a mudar. Não devemos ficar com
medo como no passado. Este é o tempo para nós
conquistarmos os nossos medos e levantarmo-nos. Não
diria “levante-se contra os homens, ou todos os homens
em geral” - mas devemos ocupar o nosso campo, e dizer
“não” quando não há preservativo em uso, e dizer “não”
quando formos forçadas a fazer coisas que não
queremos fazer. As mulheres têm voz. Esta é a nossa
plataforma e muitas outras mulheres levantaram-se no
passado e agora é a nossa vez de nos levantarmos e
brilhar.”

YS: “Num país e contexto onde as ideias

ocidentalizadas satisfazem as tradições africanas,

como é que alguém tenta fazer estas mudanças?”

SN: “Num contexto africano é muito difícil. As ideias
tradicionais estão enraizadas no nosso país. Num
contexto africano seria: “sim, respeito o nosso país, mas
ser afirmativo sobre o quê e como as respeitamos e as
tradições. Não posso falar pelas ideias ocidentalizadas
dado que sou africana por completo!”

YS: “Deve começar com os anciães?”

SN: “Deve começar com os anciães. A minha mãe diria
a mim que os rapazes e raparigas mais novos estão a ir
à frente deles próprios por se envolverem com pessoas
mais velhas nas suas vidas. E gostaria de dizer a ela:
“Mãe, você está a olhar para o problema. Porque é que
não pergunta “porque é que estes homens velhos estão
a perseguir estas raparigas”? o seu silêncio indica-me
que ela não está a olhar ao problema. Ela está a olhar
para a situação no valor facial. Ela pensa que as jovens
estão a correr para os homens mais velhos, mas
entretanto existe um problema em ambos os caminhos.
Porque é que não podemos resolver o problema em
ambos os caminhos?”

YS: “Há necessidade para a comunicação e diálogo

entre os jovens e anciães?”

SN: “As pessoas mais jovens e velhas devem comunicar
para que possam compreender quão importante é para
as pessoas para serem capazes de relacionar de forma
respeitosa. Tinha sido assim no passado.”
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Cultura, mulheres e HIV na
África Austral
Séries de Diálogos Culturais

Uma abordagem transformadora para lidar com a desigualdade do género no Distrito de Seke, Zimbabwe

As comunidades podem mudar

Quebrar o silêncio e conversar honestamente sobre a cultura e tabús.

Casa para mais de metade da população mundial das pessoas vivendo
com HIV, a África Austral permanece o epicentro da pandemia mundial.
O Zimbabwe está entre os quase países do topo com a taxa de
prevalência de mais de 15 por cento. Duma população de 12 milhões
de pessoas, dois milhões de pessoas estão a viver com HIV, com mais
de 60% destas sendo mulheres.

A principal força motriz da pandemia de HIV em África está relacionada
com as práticas culturais prejudiciais, mas muito pouco já foi feito para
criar um entendimento destas culturas – e engajar as próprias pessoas
africanas em lidar com as práticas que continuam a alimentar a doença.

SAfAIDS usa o diálogo para explorar e identificar as crenças e práticas
culturais que poderão estar a alimentar a propagação do HIV,
especialmente entre as mulheres e raparigas. O diálogo aconteceu na
comunidade de Seke, um povoado peri-urbano onde mais de 58% das
pessoas infectadas com HIV são mulheres.

ESTUDO DE CASO SOBRE AS RESPOSTAS AO HIV
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As cenas de diálogo iniciadas estavam baseadas no entendimento de
que existe uma ligação muito forte entre HIV e cultura. Os membros
comunitários foram dados uma oportunidade para explorar as práticas
culturais prejudiciais que ainda existem na sua comunidade e para
identificar para eles próprios como essas determinadas práticas põem
as mulheres em risco de contraírem o HIV.

Na primeira fase das séries do diálogo cultural da SAfAIDS, as

mulheres foram agrupadas - sozinhas – seguidas de homens, e

depois dos guardiões da cultura para discussão sobre cutura e HIV.

E depois, finalmente, toda a comunidade se juntou.

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

Modelo de Diálogo Cultural da SAfAIDS
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Este processo é deliberado porque em comunidades como estas é muito
difícil para as pessoas falarem sobre assuntos sexuais. Os diferentes
grupos foram dados uma oportunidade para discutir sozinhos até
atingirem um determinado nível confortável.

Tradicionalmente é tabú discutir assuntos sexuais abertamente em
África, para não falar dos problemas sexuais pessoais, e a primeira ronda
dos Diálogos Culturais em Seke confirmou esta cultura do silêncio.

A urna eleitoral dos homens estava vazia.

Na análise das histórias escritas por mulheres e submetidas através da
urna eleitoral das mulheres tornou-se aparente que há muitas práticas
que estavam a ser feitas – algumas vezes em privado – e entre estas
práticas estava o assunto da herança da viúva. Embora as pessoas não
estivissem a fazê-la abertamente, os homens procuravam as viúvas em
segredo à noite para ver se podiam ter sexo com elas. Esta prática era
bastante predominante e destacada pelas mulheres como um problema.

Uma carta duma mulher casada no grupo expôs a vulnerabilidade das
mulheres ao HIV como resultado das práticas culturais que ainda existem.
O seu marido deixou-a por um período de oito anos para viver com
uma namorada. No seu regresso, ela pediu que ambos fossem fazer um
teste de HIV. O seu marido recusou e por seu turno ela negou dormir
com ele. Os seus familiares ameaçaram-na que no caso dele morrer, os
filhos dela seriam acusados de ter comitido homicídio, como é o costume.
Quando ela apresentou o seu caso à igreja, ela foi encorajada a perdoar
o seu marido. Ela não podia perdoá-lo e a igreja aconselhou-a a regressar
à sua casa de origem ou permitir que o seu marido casasse outra mulher.

A cultura desempenha um papel muito importante nas vidas das pessoas,
particularmente em relação às práticas sexuais. Existe um conhecimento
mais amplo destas práticas culturais e as pessoas estão a falar sobre
formas em que poderiam erradicar ou melhor algumas destas práticas.
Os diálogos são importantes porque destrancaram o conhecimento
destas práticas e ajudam as pessoas a encontrar soluções para resolver
os problemas causados pela cultura.

Foram providenciadas urnas eleitorais para os homens e mulheres
darem as pessoas em cada grupo uma oportunidade para partilhar a
situação pessoal dentro do maior grupo. A urna eleitoral das mulheres
estava cheia e continha númerosas histórias impressionantes indicando
que as mulheres ainda não estavam confortáveis para falar –
particularmente os assuntos relativos a assuntos sexuais, mesmo onde
a discussão envolvendo apenas mulheres.
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A segunda fase dos diálogos revelou o “jogo de culpa”.

Todos os três grupos sentaram-se juntos e conversaram, mas os homens
não quiseram tomar a responsabilidade pela sua contribuição para o
HIV.

““Quando uma pessoa moore de SIDA, é SIDA apenas. Não
existe nenhum espírito ancestral que conduza qualquer pessoa
a apanhar SIDA”.

“Então quem é a avó da SIDA, se não existe nenhum espírito
ancestral que cause a pessoa para ter SIDA?”

“É a forma como você se porta nas zonas circunvizinhas que
faz você obter estas coisas. Porque você é promíscuo, você
vai para lá e você está em todo o lugar, eventualmente você
apanha HIV.”

A intervenção dos facilitadores incluíu o uso do teatro e de materiais
de informação para impersonalizar a situação; educar e demonstrar o
impacto da cultura sobre HIV.

“Mãe, porque é que você escuta as mulheres nesta vizinhança?”

Foi muito difícil obter membros da comunidade para conversar sobre
os assuntos no início dos diálogos. O uso do teatro impersonalizou os
assuntos, tornando mais fácil para os facilitadores continuarem as
discussões e trazer os assuntos.

A terceira fase dos diálogos é a fase de “negociação”.

A comunidade estava agora confortável para conversar em conjunto e
mostrar alguma responsabilidade partilhada e melhor entendimento
das ligações entre a cultura e o HIV.

A quarta fase poderia ser chamada “quebrar o silêncio e as paredes

da cultura’.

A comunidade estava agora excitada pelas reuniões e participa em
grandes números. A língua é mais aberta e as mulheres são mais vocais
em declarar os seus assuntos.

Os homens estão a responder com mais honestidade e vontade para a
mudança. Existe uma responsabilidade partilhada para encontrar
soluções, conduzindo para a formação dos “comités de mudança” em
cada aldeia.

“Encorajamos as pessoas para serem testadas, porque se você
conhece o seu estado, você irá receber um tratamento
adequado.”
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Esta série de Diálogos é uma intervenção inovadora em ter
as pessoas para identificar e fazer algo por si próprias sobre
as práticas culturais e HIV. Dá às pessoas uma nova esperança
e ajuda às mulheres que ficam marginalizadas e prejudicadas
pelas práticas culturais para quebrar o silêncio sobre a
cultura, HIV e género.

Poderá contactar a SAfAIDS para informação adicional sobre
a “mudança do fluxo do rio” - Séries de Diálogos Culturais:
abordagem transformadora para lidar com a desigualdade
do género no Distrito de Seke no Zimbabwe – Um projecto
de parceria entre a SAfAIDS e os Cuidados Domiciliários de
Seke Rural.

www.safaids.net

DIÁLOGOS CIBERNÉTICOS DO CLUBE JUVENIL DE EFENG BACHA

Qual é a responsabilidade dos homens e mulheres sobre
a pandemia de HIV e violência na base de género?

Os Diálogos cibernéticos do Clube Juvenil de Efeng Bacha
para celebrar os modelos masculinos positivos que
guiaram e continuam a acrescentar valor nas suas vidas.
A discussão foi aberta por uma das raparigas que notou
que a protecção na casa contra HIV é chave para assegurar
que as crianças sejam seguras e que o país precisa duma
comunicação prática viva diariamente com as suas
crianças para ajudar com a redução de HIV e violência
contra a mulher e criança.

Éis uma selecção de excertos sábios dos participantes
jovens neste memorável dia:

Andrew: “Algumas vezes os pais partilham um pequeno
espaço ou quarto com os filhos onde se envolvem em
actividades sexuais. Os filhos estão algumas vezes
despertos e podem testemunhar estas actividades. Isto
faz com que eles queiram experimentar o que viram
porque pensam que está correcto. O que dever•'5fo fazer
como pais é sentar connosco e dizer-nos o que é que
est•'5fo a fazer e que está errado em envolver-se em
actividades sexuais em tenra idade porque os resultados
não serão bons para o seu futuro”.

Ridorona: “Os pais devem sempre dizer a verdade,
mesmo quando é algo positivo ou negativo. Eles
deverão ainda explicar e compartilhar a informação
com os filhos”.

Kekeletso: “Os pais mudam a forma como vivem
diariamente. Eles devem ser abertos, falar com os
seus filhos e prevení-los de sair e obter informação
errada. Deve haver programas para os pais educá-
los sobre como falar com os seus filhos, mas os pais
também devem aparecer e ajudar as mães”.

Thabang: “Deverá haver uma definição de HIV com
a qual todas as pessoas possam se relacionar – a
nível pessoal, para ambos os pais e filhos para serem
responsaveis por essa informação. Devemos todos
nós ser responsáveis em termos da partilha de
informação”.

Zanele: “Devemos trabalhar juntos porque este
vírus (HIV) afecta-nos todos e não podemos torná-
lo um assunto dos pais. A informação da imprensa
deverá também ser disponibilizada nas escolas e
os pais devem ir para essas reuniões na escola”.

CELEBRAÇÃO DOS MODELOS MASCULINOS
POSITIVOS NAS SUAS VIDAS



CTRF_Newsletter_02_Portuguese 10/5/10 10:23 AM Page 21 

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

21

Thabang: “Existe ignorância nos jovens; já vimos coisas
que são erradas. Algumas vezes, se você for HIV negativo
e encontrar alguém com quem se apaixona e que não
saiba que é HIV positivo. A conversa deve também

Na celebraç•'5fo dos modelos positivos nas nossas vidas
também devemos reconhecer o trabalho e amor dos
nossos tios, pais, irmãos e outros amigos do sexo
masculino.

A discussão do grupo fez um consenso próspero de que
deve reconhecer que os nossos pais são especiais –
mesmo quando o papel da figura do pai seja
desempenhado por outra pessoa na sua família; que nos
torna ainda responsáveis em respeitá-los e dizê-los que
os amamos. Devemos reconhecer que eles também
desempenham um papel de protecção dado que nem
todos eles são perpetradores de crimes que são
geralmente cometidos por mulheres. As relações que
temos com os nossos pais, irmãos e tios não são sempre
de amor e boas para todos durante todo o momento.
Algumas vezes estão lá para orientar e disciplinar com
amor e providenciar conforto.

Nikomane: “Eu costumava pensar que o meu pai era
uma pessoa má porque sempre queria me dizer o que
devia fazer mas agora damo-nos muito bem. Ele me
aconselha sobre a escola e como devo ser persevera;
portanto agradeço a ele muito”.

Katlego: “Não tenho pai. Nunca vi o meu pai, mas tenho
uma avó e um tio que são protectores. Eles não permitem
nenhuma relação antes de 21 anos. Infelizmente, a minha
avó morreu e perdi a única pessoa que eu chamava de
pai. Assim, sujeito ao que estou a dizer é que devemos
apreciar qualquer figura do sexo masculino que temos
nas nossas vidas para que não o percamos”.

Luzuko: “Chamo o meu pai de Mdala, mas isso é porque
ele também me chama todos os tipos de nomes e diz-
me coisas negativas. Não considero negativo o que ele
me diz. Não levo isso como pessoal, tudo o que estou a
dizer é que ele é o meu pai e sei que se preocupa por
mim, apenas quero que ele diga que se preocupa para
que eu o aprecie mais”.

Seipati: “No ano passado tivemos a competição do
melhor pai, financiada pela NMCF. Também tivemos uma
das raparigas que escreveu sobre os seus pais e essa
redacção estava entre as 3 melhores dos nossos
vencedores. Estas redacções foram escritas com amor e
mostravam como as crianças se sentem sobre os seus
pais”.

começar com os fihos, dado que também poderão
receber alguma informação de fora e de amigos que
também podemos partilhar com os nossos pais – o
assunto de informação é nos dois sentidos”.

MENSAGENS DAS CRIANÇAS E JOVENS

PATSIME
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Os dias dos homens sul africanos à espera de kerbside
enquanto as namoradas e esposas estão na fila na
clínica para consultas pré-natais já passaram. Um novo
programa tem o objectivo de criar uma nova ideia
sobre o que faz um homem, e virar as mesas sobre as
antigas.

A campanha dos “Irmãos para vida” espera tornar os
homens dos seus 30 anos mais responsáveis pela sua
saúde e dos seus parceiros olhando seriamente a
assuntos como parcerias múltiplas simultâneas, baixas
taxas de testagem de HIV e geralmente

comportamento fraco à procura de saúde – da
perspectiva do homem.

A taxa nacional de prevalência de HIV na África do Sul
é de aproximadamente 11 por cento, mas os homens
com idades de 25 a 49 anos têm uma taxa de infecção
de aproximadamente 24 por cento - mais de dobro da
média. Muitos dos maiores programas de prevenção
de HIV têm como alvo adolescentes e jovens, apesar
da real necessidade de prevenção de HIV entre o grupo
de alto risco.

IMODELOS INSPIRACIONAIS

Pontsho: “O melhor pai não se comportará como um
rapaz porque irá disciplinar com amor e orientar a você
de forma gentil porque ele quer mostrar o melhor
interesse como pai e irá mostrar a você o caminho certo
durante todo o momento”.

Celiwe: “Não tenho nenhuma figura de pai na minha
vida, mas a minha tia tem sido a principal pessoa na
minha vida que fechou o fosso que tenho porque tem
sido protectora para mim em toda a minha vida”.

Princess: “A minha tia tem partilhado comigo que não
devo lamentar por ser uma pessoa portadora de
deficiência física e não me encolher apenas para as
pessoas à minha volta se sentirem melhores à minha
volta. Agradeço a ela por estar na minha vida e ser um
modelo”.

Johannes: “O meu pai é o chefe da casa e sempre diz
que se alguém sente que é grande agora o mesmo pode
sempre sair da sua casa e procurar a sua própria casa.
Por outro lado, o meu cunhado é um grande pai para os
seus filhos e inspira-me estar bem também”.

Tshepo: “Tenho uma sobrinha de quatro anos de idade.
O nome dela é Karabo e tenho sido responsável por ela
desde que a minha irmã e mãe faleceram. Eu é que dou
banho a ela. Asseguro que ela esteja bem todo o tempo
mesmo quando está doente, quando ela precisa alguém
para a acalmar quando tem pesadelos. Não sou a tia que
molesta ou abusa a sua sobrinha. Amo-a e o meu pai
tem também estado a ajudar em cuidar a Karabo e estou
a dizer que nem todos os homens são maus porque
alguns de nós somos bons”.

Lemohang: “Devemos ser mais amigos e sorrir com os
nossos pais porque não têm preço - porque é o melhor
pai nos seus olhos”.

Mashudu: “Nunca me dei bem com o meu pai, mas gosto
o facto de que desde que sai de casa e fui à universidade,
eu e o meu pai somos muito próximos e agora percebo
que ele é o meu melhor pai. Gosto o facto de que ele é
directo, ele diz quando você estiver errado e ele agora
vê as coisas diferentemente. Hoje, o meu pai torna-me
forte!!”

Andrew: “Devemos aprender quão importante o meu
pai é e que os filhos que tem devem o respeitar.
Especialmente os rapazes devem ter relações abertas
com os pais para que possamos desafiar um ao outro
quando temos problemas na vida – e também para dar
espaço para piadas para que as pessoas possam participar
mais”.

Agradecimento a todos os homens, o que podemos

dizer a eles?

• Mostrar amor e apreciação para continuar a luta contra
todos os desafios que enfrentamos como sociedade

• Dizer-nos que nos ama - mesmo quando não é com
coisas materiais

• Devemos dizê-los o que nos faz ficarmos alegres com
eles

• Devemos aumentar o respeito que temos por eles e
darmos amor a eles

• Apreciar tudo o que fazem – mesmo as menores coisas
• Sensibilizá-los sobre o dia do pai - mesmo quando

não é dia do pai!

Fonte: Fundo Infantil Nelson Mandela

‘Irmãos para vida’: Amores, pais e filhos
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ÁFRICA DO SUL: Amores, pais e filhos

Os irmãos estão a fazer para eles próprios!

"Estamos a tentar criar uma nova norma social".

Poucos homens acompanham as suas esposas para
a clínica pré-natal.

A Jennifer Omasa tinha perdido três crianças quando
usava assistentes de partos tradicionais, assim quando
ficou grávida pela quarta vez, ela optou por visitar a
sua clínica pré-natal local na vila de Maseno, Quénia
ocidental, e agora tem uma bebé de oito meses
chamada Zawadi, Swahili para oferta.

A sua primeira visita à clínica revelou que é HIV positivo.
"Não sabia o que o meu destino seria...  Até pensei em
abortar," Omasa disse à IRIN/PlusNews. "A enfermeira
pediu-me para trazer o meu marido na próxima visita

A Saúde e Educação Johns Hopkins fez parceria com
a UDISSE e o Género e Justiça Sonke, que está a
encabeçar o projecto. Os assuntos poderão não ser
novos mas os organizadores esperam que uma nova
abordagem da campanha de alto perfil triunfe na
população negligenciada na luta contra HIV e SIDA do
país.

As estatísticas dos papéis dos homens em tudo, desde
o uso do preservativo até à violação sexual, enquanto
importante, poderão ter obscurecido a realidade de
alguns homens sul africanos. Um condutor primário
das altas taxas de prevalência de HIV é o sexo entre os
homens mais crescidos e mulheres jovens. O problema
é que os homens não admitem ser um "bom sujeito"
e poderão mentir e dizer que têm três namoradas mas,
na realidade, poderão não ter nenhuma parceira. A
maioria tem uma parceira, usa preservativos e não
consume álcool em quantidades excessivas.

Os ‘Irmãos para vida’ visa criar um movimento dos
homens sobre os valores reais relativos aos homens
sul africanos, e os que tiverem assinado poderão afectar
a taxa das novas infecções … dado que os homens
adoptam práticas sexuais mais seguras e começam a
falar sobre eles.

Pais dedicados podem diminuir o risco
de HIV na criança

Fotografia: Family Health International

De herói da comunidade para
pin up da campanha
A campanha caracteriza os homens que foram
nomeados por mulheres em diferentes comunidades
e que embutem os etos da responsabilidade e bem-
estar da campanha. Vai para além do quarto,

encorajando os homens
a compreender as suas
parceiras, levar um
papel activo e precoce
na paternidade –
começando com a sua
p a r t i c i p a ç ã o  n o s
serviços da prevenção
da transmissão da mãe
para o bebé (PMTCT)
para as suas parceiras
– criar uma nova
norma social.
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porque eu disse-lhe que não poderia revelar tal coisa
a ele. Menti para ele que a enfermeira disse que eles
não divulgam o sexo do bebé sem a presença de
ambos os pais."

O seu marido, Joab, acreditou a sua esposa e
acompanhou-a para a clínica onde foi persuadido a
fazer um teste de HIV que revelou que ele também
era HIV positivo. Porém, ela recebeu os serviços de
prevenção da transmissão da mãe para o bebé (PMTCT)
e até aqui a  Zawadi testou HIV negativo.

"Decidi que fosse minha obrigação levar a minha
esposa de bicicleta para a clínica todos os dias das
consultas e ainda faço isso hoje," disse Joab. "Apesar
de o meu resultado de HIV ser chocante, não tenho
nada a lamentar porque esta vida do bebé é prova de
que valeu a pena o sacrifício."

Poucos homens visitam
clínicas pré-natais
Poucos homens no Quénia acompanham as suas
esposas nas visitas para a clínica pré-natal, e o Joab
disse que era ridiculizado pelos seus pares por fazer
isso. Mas de acordo com a Elizabeth Achola,
Coordenadora do programa de PMTCT no Hospital da
Missão de Maseno, as mulheres que são ajudadas pelos
parceiros nesta forma são mais susceptíveis a
constantemente visitar as clínicas pré-natais e pós-
natais.

"Se você olhar para as tendências aqui [em Maseno],
irá perceber que aquelas mães que aparecem com os
parceiros durante a testagem inicial e mesmo depois...
são muito bons em frequentar a clínica," disse ela.

"Quando o parceiro é enlaçado, assim ambos os
parceiros conhecem os seus estados, e mesmo as
práticas perigosas tais como amamentamento forçado
ou desmamentamento precoce forçado são mais
improváveis – as oportunidades de sobrevivência
saudável de bebé são melhores que quando a mulher
é deixada sozinha."

Achola notou que quando as mulheres grávidas HIV
positivo não revelassem o seu estado para os seus
parceiros, era difícil assegurar que tivessem parto e
criassem bebés saudáveis.

Quando a mãe decide não revelar o seu estado ao pai,
a vida do bebé está em risco," disse ela.

"A possibilidade de prevenir a transmissão da mãe
para o bebé torna-se muito difícil, porque muitas
mulheres decidem fazer parto com a ajuda de
assistentes de partos tradicionais ou curandeiros."

A experiência da Achola em Maseno aparece nas
conclusões dum estudo na capital queniana, Nairobi,
que notou um risco reduzido de HIV quando o parceiro
duma mulher grávida tiver participado nas visitas à
clínica pré-natal e tiver também feito o teste de HIV.

O estudo registou 532 mulheres grávidas HIV positivo,
140 das quais acompanhadas pelos seus parceiros nas
visitas pré-natais; os resultados mostraram que os
bebés de um ano de idade das mulheres cujos
parceiros tivessem ido às clínicas tinham uma taxa de
sobrevivência livre de HIV de 59 por cento superiores
àqueles cujos parceiros não tivessem ido às clínicas.

"Estas conclusões indicam que a promoção de
programas visados a aumentar a participação dos
homens nos cuidados pré-natais ... poderia funcionar
para reduzir o risco de transmissão vertical e
mortalidade infantil," um estudioso pesquisador na
Universidade de Nairobi e autor principal do estudo,
Adam Aluisio, disse à recente  5ª Conferência
Internacional da Sociedade de SIDA sobre a Patogênese
de HIV, Tratamento e Prevenção na Cidade do Cabo,
África do Sul.

Cerca de 80 por cento das clínicas pré-natais no Quénia
oferecem serviços de PMTCT, mas a cobertura do
aconselhamento e testagem é inferior a 50 por cento.
O governo está a considerar vários incentivos, tais
como subsidiar as cobranças de maternidade para os
casais que participam juntos nas sessões de PMTCT
para incentivar a participação dos homens.
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Entre outras coisas, estes estereótipos afectam o acesso
aos cuidados de saúde, a expressão da sexualidade de
alguém, acesso aos serviços de saúde sexual e
reprodutiva e vulnerabilidade ao HIV. Os estudos entre
os homens mostram que o conhecimento sobre a sua
saúde é mais baixo entre as mulheres e a saúde
reprodutiva foi geralmente considerada um assunto de
mulheres, enquanto o comportamento de alto-risco
entre os homens é aceite e mesmo encorajado, e a
maioria está mais preocupada com a sua masculinidade
do que com a sua saúde.

As mulheres conversam sobre a gravidez, planeamento
familiar, cancro da mama e menopausa, mas nunca sobre
o prazer sexual; os homens discutem o desempenho
sexual,  disfunção sexual e quantidades de
espermatozóide mas nunca sobre métodos
contraceptivos. Quando esta falta de conhecimento é
composta por outro estereótipo masculino – que procura
ajuda é um sinal de fraqueza – a saúde dos homens está
num risco mais alto. Os homens são conhecidos por usar
os serviços de aconselhamento e testagem voluntária de
HIV menos frequentemente do que as mulheres, e os
homens também tendem a iniciar o tratamento
antiretroviral mais tarde. O diagnóstico e tratamento
tardios significam que muitos continuam a praticar sexo
desprotegido, correndo o risco de reinfecção e
inconscientemente infectando os seus parceiros.

“Muitos homens têm muitas parceiras sexuais
porque isto é o que se espera deles. A masculinidade
está muito instilada pela cultura e pela tradição,
que dizem que os homens devem ser cravos.”

A noção da força e invencibilidade do homem são um
dos principais factores de risco para a infecção de HIV e
estes estereótipos também têm consequências para as
mulheres. Depois dum diagnóstico positivo, alguns
homens são relutantes para revelar o seu estado à sua
esposa - e porque eles são ‘homens’, eles não querem
usar o preservativo.

Percepção selectiva
A masculinidade é muito instilada pela cultura e pela
tradição, e a ideia de que os homens devem ter múltiplas
parceiras sexuais para serem ‘cravos’ - porque isto é o que
se espera deles – está a contribuir para a prevalência
nacional de HIV de Moçambique de 16 por cento, um
dos mais altos no mundo. Apesar de a informação sobre
o HIV e os perigos de múltiplas relações ser amplamente
disponíveis,  se  envolver  uma mudança no
comportamento, os homens preferiam ignorá-lo.

Muitos homens estão a mudar na esfera privada e a actuar
de forma mais consciente, mas trazendo esta mudança
na esfera pública é ainda muito difícil porque ainda existe
muita pressão de pares e têm medo de ser feitos pouco
deles."

Os homens devem pensar diferentemente e redefinir o
que significa ser um homem. O HIV é uma oportunidade
para reavaliar a rigidez destas normas.

Fotografia: Mujahid Safodien /
PlusNews

Os homens verdadeiros
não choram – não é
verdade?

Os homens não choram. Os homens tomam riscos. Os
homens não pedem ajuda. Os homens são fortes. Os homens
têm muitos parceiros sexuais. Estes estereótipos de
masculinidade estão a contribuir para a propagação do HIV
em todo o mundo, os peritos chamaram atenção no recente
simpósio sobre os homens e rapazes.

INTERNACIONAL

Poucos homens usam serviços de saúde
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Estão a ser cometidos diariamente crimes terríveis na
Namíbia e alguns dos casos mais perturbadores
reportados que foram até ao tribunal em 2009 incluem
a violação sexual em grupo duma rapariga estudante,
a violação sexual e assassinato duma rapariga de 16
anos de idade, violação sexual e assassinato duma criança
de três anos de idade e a violação sexual violenta duma
mulher de 80 anos de idade.

Estes crimes terríveis são uma reflexão da realidade e
uma indicação de que algo deve ser feito.

A rapariga de 16 anos de idade tinha um futuro à frente
dela mas não mais. A rapariga de três anos e meio tinha
um futuro à frente dela mas não mais. As mulheres que
sobreviveram tiveram as suas vidas alteradas
irreversivelmente.

As múltiplas parcerias poderão não ser tão comuns
como pensado anteriormente, de acordo com um
recente estudo na África do Sul. As conclusões dos
quatro lugares em todo o país mostraram
aproximadamente 26 por cento dos homens e 5 por
cento de mulheres reportaram tendo tido mais que
um parceiro no ano anterior.

A percepção existente é que ter múltiplos parceiros
é mais comum do que é realmente, dado que os
homens tendem a aumentar as suas quantidades de
parceiras.

Quando os homens foram solicitados a escrever o
número de parceiras que tinham tido nos últimos 12
meses, eles exageraram, mas quando solicitados a
delinear os seus encontros sexuais com mais detalhe,
usando um calendário de parceiras sexuais, eles
geralmente reviam o número ligeiramente para menos.
As respostas das mulheres eram mais consistentes e a
maioria dos respondentes dos dois sexos em não pensar
ter múltiplos parceiros era aceitável, mas assumiam que
as outras pessoas não faziam. Este equivoco amplamente
tido poderá possivelmente ser devido a mensagens
mistas na imprensa onde, dum lado, a imprensa principal
diz quão terrível é, enquanto a imprensa de
entretenimento emite uma mensagem muito conflituosa

Os homens tendem a
exagerar o número de
parceiros que têm

Fotografia: IRIN

através de seriados e celebridades que fazem com que
múltiplos parceiros pareçam fascinantes. A imprensa cria
esta percepção de que os homens estão a ter múltiplas
relações porque não podem controlar os seus impulsos
e as mulheres fazem-no porque estão desesperadas,
enquanto é tão comum para as mulheres dizer que não
estão sexualmente satisfeitas e essa é a razão pela qual
estão a ter múltiplos parceiros.

O inquérito também revelou um fosso entre a realidade
e a percepção nas razões para se ter mais que um
parceiro. As principais razões dadas pelos homens e
mulheres estavam relacionadas com a satisfação sexual,
mas quase que metade dos respondentes acreditava
que as mulheres estavam principalmente motivadas
pelas prendas e dinheiro. Os homens mais jovens,
grandes consumidores de álcool e aqueles que se
consideram incapazes de controlar os seus desejos
sexuais eram mais propensos a engajar-se com
múltiplas parcerias.

O estudo destacou a necessidade de mais intervenções
de programação de HIV direccionadas aos homens.

Artigos adaptados a partir de IRIN / PLUSNEWS: serviços
de notícias e análises humanitárias.

O estado da violência com base no género na Namíbia
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Alguns dos julgamentos notáveis que vieram dos
tribunais no ano passado: cinco foram sobre a violação
sexual, um foi sobre o assassinato de parceiro – e seis dos
16 casos foram sobre a VBG, quase metade dos casos.
O facto de que essa alta proporção dos casos se deve à
violência com base no género é motivo de preocupação.
Há muito que se reconheceu que Namíbia tem uma alta
taxa de VBG e esta recente análise dos casos é ainda uma
recordação sobre como a violação sexual, assassinato
passional e outras formas de VBG se tornaram tão
predominantes na Namíbia.

O Governo está a tentar trabalhar rumo à mudança e foi
reportado que as estatísticas de crimes para 2009 para
a Região de Erongo baixaram por 15 anos e diminuíram
para níveis comparáveis a 1996. Porém, o Comandante
Regional da Polícia de Karas, Vice Comissário Josephat
Abel, foi citado tendo “preocupação sobre a
persistentemente alta incidência de violação sexual na
região”.

O Ministério da Segurança e Protecção é agora
responsável por 15 Unidades de Protecção Materno
Infantil em todo o país – mas de acordo com a recente
análise do Bureau Central de Estatísticas da pobreza e
desigualdade na Namíbia, a distáncia média duma
povoação classificada como “pobre” para a esquadra da
polícia é de 24,1 km. Para cada passo do progresso feito
parece haver desafios, bloqueios e fracassos no sistema.
As leis progressivas estabelecidas, tais como a Lei de
Combate da Violação sexual e a Lei de Combate à
Violência Doméstica, mas os altos níveis de violência
continuam.

O que está a acontecer na Namíbia? Porque é que estes
crimes continuam a ocorrer? O nível de crime irá continuar
inabalável? O namibiano irá reportar o mesmo tipo de
casos no fim deste ano como a última vez?

Os crimes violentos foram cometidos e as penas

devem ser severas.

Nos casos reportados, alguns dos criminosos receberam
penas de 14, 16, 18 ou 45 anos na prisão. O problema é
que muitos casos não são reportados, ou os casos perdem
no tribunal. Estima-se que em apenas um em cada cinco
casos de alegada violação sexual é que resulta em pelo
menos uma pessoa sendo condenada de violação sexual
ou tentativa de violação sexual. O caso da criança de três
anos violada sexualmente e assassinada resultou em
absolvição devido à evidência inadmissível.

Um empurrão deve ser feito para assegurar que a
investigação de todos os casos seja de padrão suficiente.
Também, os serviços e assistência necessárias devem ser
providenciados para reduzirem o número de testemunhas
que retiram as suas declarações. Em 2006, O Centro de
Assistência Jurídica reportou que cerca de um terço de
todos os casos de violação sexual são retirados. Tomando
em consideração que existem aproximadamente 1.600
casos de violação sexual e tentativa de violação sexual
por ano, isto significa que aproximadamente 1.000 vítimas
de violação sexual não estão a receber justiça todos os
anos.

Algumas das razões mais comuns das retiradas dos casos
de violação sexual incluem a pressão familiar, vergonha
e suborno. Isto significa que as comunidades têm a
responsabilidade de lidar com este problema – assegurar
que as vítimas não se sintam envergonhadas por não
conseguir levar avante o seu caso por medo de
estigmatização; assegurar que as vítimas não sejam
forçadas a aceitar a compensação contra a sua vontade;
assegurar que a justiça seja administrada.

Está claro que a VBG é um problema na Namíbia, mas
um simples anúncio deste problema não é suficiente.
Presentemente fala-se sobre a VBG mas muito pouca
acção. Nos artigos reportando progresso contra as taxas
de crimes, foi declarado que intervenções tais como
rádios comunitárias e policiamento comunitário ajudam
a disseminar as mensagens de prevenção do crime e a
reduzir os níveis de crime. Estas são duas ideias que
podem ser implementadas adicionalmente em toda a
Namíbia. Outras metas e alvos específicos devem ser
identificados. No ano passado, o Centro de Assistência
Jurídica apelou às pessoas para se juntarem na luta contra
a VBG. Este ano, o Centro de Assistência Jurídica quer
solicitar mais comunidades. Muitas pessoas reconhecem
que a VBG é um problema; muitas pessoas querem ajudar
a resolver o problema. Mas o que deve realmente ser
feito? Porque é que o problema continua inabalável e
porque é que estes crimes violentos ainda continuam?
Não temos respostas. As respostas devem vir de nós
mesmos. O que pode ser feito?

Adaptado duma peça de opinião por Rachel Coomer,
Centro de Assistência Jurídica, Partners Namíbia eForum
2010: www.healthdev.org/partnersnamibia
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Intervenções na Namíbia

O Centro de Assistência Jurídica (LAC) na Namíbia está a
trabalhar com a equipa de trabalho do país para conduzir
o progresso sobre o empoderamento das mulheres e
raparigas para fazer escolhas sexuais mais seguras e o
acesso aos serviços de prevenção e tratamento de HIV
sem medo de violência, estigma, ou discriminação com
base no género. O projecto aborda as leis costumeiras
que tornam as mulheres e raparigas vulneráveis à
infecção de HIV. Irá desenvolver o conhecimento das
autoridades tradicionais e mulheres nas zonas rurais
sobre as leis nacionais que empoderam e protegem as
mulheres. Os parceiros do Projecto incluem a Rede das
Pessoas Vivendo com HIV da Namíbia, Ministério da
Igualdade do Género e Assuntos da Criança, Comissão
Nacional do Plano e a Equipa Conjunta das Nações
Unidas.

Na Namíbia, a pena pelo furto duma vaca é maior

que a violação duma mulher

A pena para infractores pela primeira vez, quer da
violação sexual quer do furto duma vaca, é de 10 anos.
Mas a pena para infractores de segunda violação sexual
é de 15 anos enquanto uma pessoa que rouba uma
vaca vai à prisão de 30 anos.

Em 2004, o Ministério da Saúde e Serviços Sociais na
Namíbia entrevistou 1.500 mulheres e concluiu que
uma em cada três mulheres tinha enfrentado abuso ou
violação sexual nas relações com os homens e uma em
cada cinco ainda estava a enfrentar violência. Em 2005,
o então Primeiro Ministro da Namíbia, Nahas Angula,
disse que a violência contra as mulheres e crianças tinha
atingido um “ponto de crise” e falou do incidente em
Swakopmund em que uma mulher, Monika Florin, foi
assassinada pelo seu marido que depois cozinhou os
seus restos mortais.

Há dois anos fui solicitado a falar numa conferência na
Namíbia dedicada à memória duma estudante
namibiana, Nanzala Siyambango, que foi morta a tiro
pelo seu namorado, Steven Luhibesi, alguns dias depois
de se separar dele. Uma Makarov - uma arma semi-
automática que está banida em alguns países – foi
usada para matar a Nanzala. A munição é barata e a
arma é concebida de tal forma que não pode ser
disparada acidentalmente. A Nanzala foi baleada duas
vezes num braço e uma vez no ombro. O impacto das
poderosas balas quase que cortaram o seu braço –
provavelmente quando ela se aproximava à arma para
tentar parar o Steven quando disparou. Ele depois
disparou para ele próprio no peito e cabeça. E com
apenas cinco disparos, duas pessoas de 24 anos de
idade estavam mortas.

Quando a Nanzala morreu estava a fazer o seu Mestrado
em Direito. Ela era docente em regime de tempo parcial
na faculdade de direito que era convidada a Washington
e Londres para participar em eventos internacionais. E
ela ainda encontrava tempo para brilhar no
basquetebol, netball, disco, arremesso de peso e
canoagem.

Então, como é que alguém tão inteligente ama alguém
tão perigoso? Porque as pessoas mais perigosas que
permitimos nas nossas vidas nunca parecem ser.
Aquelas que violam sexualmente as crianças são
geralmente pais ou avós – ou o padre bondoso, o
professor atencioso … não são os estranhos sujos que
devemos temer, é a pessoa sorridente que pensamos
que conhecemos. O espancador clássico da esposa é
encantador e geralmente de boa reputação. Em público,
ele é amável e atencioso. Ele necessita criar um mito
dum bom homem, para que ninguém acredite nela
quando lhes disser que ele quebrou o seu nariz ou
chutou na porta.

A pesquisa diz-nos que o tempo mais perigoso para uma
mulher espancada é quando ela deixa o abusador; é nessa
altura que ele é mais propenso a procurar por ela e matá-
la. E é por isso que uma mulher que deixa um homem
que a espanca precisa muita ajuda e protecção. Muitas
mulheres são também educadas em casas religiosas e
ditas que é importante perdoar – e assim as mulheres
perdoam, inúmeras vezes e colocam-se num sério perigo.

Ninguém de nós é demasiado inteligente para ser violada
sexualmente, espancada ou assassinada. De facto, - na
minha experiência - aqueles de nós que pensam que
somos os mais inteligentes são os que estão no maior
risco, nós temos mais oportunidades porque simplesmente
não acreditamos que irá acontecer connosco. E depois
acontece.

E assim nós, que somos inteligentes e bem sucedidos,
geralmente dificultamos para as outras mulheres
solicitarem ajuda porque elas têm medo de que iremos
dar respostas a preto e branco e elas estão tão
amedrontadas para implementar. E deixamos a elas
morrerem de dentro emocionalmente antes de
participarmos nos seus funerais.

Adaptado dum artigo “Cows, Makarovs and the dangers
of charming men” por Charlene Smith (Fonte:
http://www.thoughtleader.co.za/charlenesmith)
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existe. Em alguns casos onde o homem tiver sido
acusado de violação sexual, a comunidade local irá
destruí-lo para o resto da sua vida – algumas vezes o
seu pénis é cortado e uma corrente é fixada à volta do
seu pescoço. Se for encontrado a roubar, o homem
poderá ser espancado até à morte em publico.

Este casal pessoalmente conhece pelo menos uma
dezena de amigos de ambos os sexos que sofreram
nas mãos dos seus parceiros (VBG). Moçambique tem
muitas culturas e geralmente os problemas sociais de
violência são resolvidos nas zonas rurais por uma
pessoa que é indicada para mediar – nem a polícia
nem as famílias são envolvidas.

Num incidente, a esposa estava casada com o seu
marido há sete anos e era incapaz de conceber. O seu
marido iniciou uma relação com uma outra mulher
fora do casamento e a mesma ficou grávida. Foi
convocada uma reunião comunitária com a namorada
e a sua mãe onde ela foi considerada como uma
‘mulher real’ que podia conceber um bebé. A esposa
teve que sair de casa e o seu marido nunca mais a viu.

As pessoas sabem que têm direitos humanos básicos
e que não merecem ser mortas. As mulheres sentem
que não têm poder para se defender, e os homens não
irão intervir em casos de violência doméstica por medo
de serem eles próprios mortos. Os homens falam entre
eles sobre os problemas e um homem irá defender a
sua própria irmã espancando o namorado dela – e
mostrá-lo ‘como se sente ser magoado’ – se ela for
sujeita à violência física.

O tratamento de VCT e TARV está disponível em
Moçambique, mas o HIV é ainda muito estigmatizado
e a maioria das pessoas esconde o seu estado. O casal
menciona um incidente onde uma amiga correu para
uma vizinha - que tinha ‘muitos namorados’ – para ter
acesso ao TART na clínica local de HIV. As mulheres
conheciam-se há mais de dez anos - e conheciam
muitos dos mesmos homens … mas nunca
partilhavam os seus segredos.

O Abraham sente que os homens são incompletos –
que necessitam de educação e querem participar na
sua cultura e investir nas suas comunidades e
acrescenta que o mundo está a chorar e já não existe
mais paz na terra.

A Constance e o Abraham – um jovem par de Maputo
que está alegremente casada há 12 anos – descrevem
as suas relações como de ‘irmão e irmã’. Eles trabalham
juntos e admitem que cometem erros ao longo do
caminho – como quaisquer seres humanos – é um
processo de entendimento e resolvem pessoalmente
as diferenças juntos. Eles acreditam que ‘conversar e
saltar para conclusões é perigoso – você deve fazer as
perguntas certas para ver donde vem a outra pessoa
e informar-se antes de actuar.

Na sua experiência, as pessoas mais velhas e mais
jovens em Moçambique não acreditam no uso do
preservativo. Muitas consideram os preservativos como
‘repugnantes’ e sentem que quando você usa o
preservativo você ‘está a atirar as suas (sementes)
crianças para a lata de lixo’. Os homens alegam que
não podem ‘sentir’ quando usam o preservativo, e que
‘você não pode comer uma banana embrulhada’ – e
as práticas sexuais seguras constituem uma violação
da confiança entre um homem e uma mulher – e
inibem o seu amor. Em muitos povoados rurais, a
norma prevalecente é que é ‘insultuoso’ para o homem
usar o preservativo com a sua esposa – mesmo se ele
tiver muitas namoradas. A esposa deve respeitar e
honrar os desejos do seu marido, enquanto os homens
são permitidos a ser infiéis e têm o direito de ter muitas
namoradas, mesmo quando casados. Muitas mulheres
são espancadas diariamente e se uma mulher casada
encontrar o seu marido com uma outra mulher, ela
não tem recurso jurídico.

Muitos homens nas povoações rurais trabalham em
Maputo e regressam para a casa dos seus pais. Os pais
por seu turno procuram uma rapariga para o seu filho
para casar e produzir filhos, preferivelmente uma
rapariga trabalhadora que nutra o maior respeito. Os
casamentos são arranjados pelos pais e a maioria das
raparigas irá apenas ver a fotografia do seu futuro
marido – um homem que nunca viu. O lobolo (um
costume tradicional na África Austral por meio do qual
o homem paga a família o preço de noivado) é
negociado em formas quer de vaca, ovelha, galinha,
dinheiro ou cerveja.

De acordo com a Constance e o Abraham, o crime é
estatisticamente muito baixo em Moçambique; as
mulheres sentem-se seguras quando andam sozinhas
e a violação sexual das mulheres, crianças e bebés não

Dentro de Moçambique
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“EU POSSO…” Série de Cartazes do DIA

MUNDIAL CONTRA O SIDA

Novas Publicações da SAfAIDS

Novas Publicações
da SAfAIDS

• A violência com base no género, especialmente
a violência doméstica, é um dos maiores desafios
que enfrentam as mulheres moçambicanas.
Destrói a auto-estima, cria um ciclo de vitimação
e previne as mulheres de procurar a ajuda e
assistência legal que necessitam para quebrar a
vida de abuso.  

• O Projecto de Género e HIV/SIDA baseado na
Província de Tete integra a prevenção de abuso
sexual e violência com base no género na saúde
reprodutiva e intervenções de HIV e SIDA e apoia
o empoderamento das mulheres moçambicanas
através do número de locais:

• Polícia: O projecto ajuda um serviço especial para
a violência doméstica dentro da esquadra da
polícia de Tete, que tem como trabalhadores uma
oficial da polícia que presta aconselhamento,
assistência no arquivo dos relatórios da polícia,
e serviços de referencia ao hospital provincial
quando for necessário o tratamento para
ferimentos ou outros problemas.

• Escolas: O projecto trabalha com escolas para
implementar um código de conduta dos
professores, que lida com abuso sexual dentro
da comunidade de ensino. Os seminários para
sensibilizar sobre a violência com base no género
são também conduzidos nas escolas para elevar
o entendimento.

• Centros de Saúde: O projecto treina provedores
de serviços de saúde para reconhecer a violência
com base no género. Planifica estabelecer
instalações integradas piloto que irão oferecer
serviços sociais e sanitários para as vitimas de
violência com base no género.

A OMS está a trabalhar em Moçambique para fortalecer
a capacidade do Acesso de Moçambique ao
Movimento de Tratamento (MATRAM), uma
organização baseada na comunidade criada por PVHS
para integrar o género e direitos humanos no seu
trabalho.

Um Manual para a Integração dos Direitos

e Saúde Sexual e Reprodutiva nos

Programas de HIV

Este manual usa técnicas de aprendizagem
participativa para aumentar o conhecimento sobre os
direitos e saúde sexual e reprodutiva (SRHR) e como
estes se relacionam com o HIV, com base na riqueza
da experiência que está presente na sala cheia de

p e s s o a s  q u e
e s t i v e r a m  a
trabalhar sobre
assuntos de HIV
nas comunidades.
Apesar de existir
g e r a l m e n t e  u m
entendimento da
i m p o r t â n c i a  d o s
dire i tos  entre  as
pessoas a trabalhar nas organizações
baseadas na comunidade (OBCs), poderá haver falta
de conhecimento sobre as ligações específicas entre
os direitos e HIV. Este manual visa aumentar o
conhecimento nesta área.

A formação usa uma série de actividades práticas que
orientam os participantes através do processo de
preenchimento duma ferramenta de SRHR para dar
formas fiáveis de integração de SRHR nos programas.
Esta ferramenta é algo que os participantes irão ser
capazes de levar com eles e pode ser usada para
começar a integração de SRHR nos programas.
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As Histórias “no Singular”: Poligamia – o

coração da matéria

Editora: Gender Links
Ano de publicação: 2009

Um relatório de quebrar o
campo disponível na violência
com base no género e HIV na
África Austral, por Helene
Combrinck & Lorenzo Wakefield

As discussões sobre a poligamia
são criticas no contexto da
transformação do continente.

Esta é uma discussão já passada, dados os muitos
desafios relacionados com a transformação do género.
Muitos argumentam que a cultura e práticas culturais
são sacrossantas e rígidas. Porem, nada poderia ser
mais que a verdade. Evidência de todo o mundo mostra
que a cultura, pela sua própria definição, é dinâmica
e transitória. A cultura adapta-se e responde aos
ambientes e contextos variáveis.

A recolha das histórias neste folheto apresenta vários
cenários de relações de poligamia, cronicando as
actuais experiências e do passado vividas pelos homens
e mulheres em toda a região da Comunidade para o
Desenvolvimento da África Austral, incluindo África
do Sul, Suazilândia, Malawi, Moçambique, Zâmbia e
Zimbabwe, bem como Senegal. Cada escritor partilha
a sua própria conta de viver em relações de poligamia
e o que isto significou para eles como mulheres,
homens e crianças.

At The Crossroads: Linking Strategic

Frameworks to Address Gender-Based

Violence and HIV/AIDS in Southern Africa

Editora: Centro de Direito Comunitário,
Universidade do Cabo Ocidental
Ano de publicação: 2007

De acordo com as estatísticas
publicadas pela ONUSIDA &
OMS em 2007, a África Austral
ainda é “o epicentro mundial da
pandemia de SIDA”, com a
prevalência nacional de HIV em
adultos igualando ou excedendo
15% em nove países aqui. A sub-
região cobre 35% de todas as
pessoas vivendo com HIV a nível

mundial em 2007 e quase um terço (32%) de todas as
novas infecções de HIV e mortes de SIDA.

É agora geralmente aceite que as intersecções entre
a violência com base no género e HIV sejam entre as
mais significativas das dimensões de género desta
pandemia. É notável que a Relatora Especial da ONU
sobre a Violência Contra a Mulher dedicou o seu
relatório temático de 2005 para estas intersecções. Ela
observou que enquanto algum progresso está a ser
feito separadamente sobre o fim da violência contra
a mulher e para parar a propagação do HIV, esforços
nacionais e internacionais seriam amplamente mais
eficientes se abordassem a interconectividade entre
as duas pandemias.

Medikidz explain HIV - “What’s up with

Matt?”

Ano de publicação: 2009

É a final de futebol interescolar. O resultado está
apertado. O Matt movimenta-se para marcar o penalte

para ganhar o jogo. Tudo está
em jogo. Ele chuta… ELE FALHA!
Mas ele está demasiado cansado
e não está a ouvir o zombar dos
j o g a d o r e s  o p o s t o s  e  a
multidão.…

Entretanto, o Medikidz, um
grupo desesperado de heróis de
acção superpoderosos, estão no
Mediland discutindo o jogo de

tabuleiro da dominação mundial! Eles vêm Matt
parecendo aflito e salta para acção, atirando para
Mediland (um planeta distante cuja geografia tem uma

Book Review

31

Análise de Livros e Imprensa
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Todos os seguintes livros sobre a violência doméstica
estão disponíveis e podem ser encomendados através
dos Livros Exclusivos ou da amazon.com.

What To Do When Love Turns Violent: A Practical

Resource for Women in Abusive Relationships -
- por Marian Betancourt (Livro de capa mole ou
brochura – 22 de Julho de 2009)

Moving Out, Moving On - por Susan Murphy-Milano
(Livro de capa mole ou brochura – 7 de Julho de 2008)

Healing Hearts, A Bible Study For Women (Teacher

Edition): Leader's Guide - por Rhonda Encinas e
LeeAnn Bonds (Livro de capa mole ou brochura – 31
de Dezembro de 2008)

It's My Life Now: Starting Over After an Abusive

Relationship or Domestic Violence, Second Edition
- por Meg Kennedy, M.A. e  Roger R. Hock, PH.D.
(31 de Maio de 2006)

Helping Her Get Free: A Guide for Families and

Friends of Abused Women - por Susan Brewster (Livro
de capa mole ou brochura – 12 de Dezembro de 2005)

Surviving Domestic Violence: Voices of Women Who

Broke Free – por Elaine Weiss (Livro de capa mole ou
brochura – Fevereiro de 2004)

Women and Gender: A Feminist Psychology – por
Mary Crawford e Rhoda Unger (Livro de capa mole ou
brochura – 20 de Outubro de 2003)

Dangerous Relationships: How to Identify and

Respond to the Seven Warning Signs of a Troubled

Relationship – por Ph.D. Noelle C. Nelson e Noelle
Nelson (Livro de capa mole ou brochura – 8 de Maio
de 2001)

Dangerous Marriage: Breaking the Cycle of

Domestic Violence - por S. Rutherford, Jr. McDill and
Linda McDill (Mass Market Livro de capa mole ou
brochura - Aug 1998)

Getting Out - Life Stories of Women Who Left

Abusive Men – por Ann Goetting (Livro de capa mole
ou brochura – 15 de Outubro de 2000)

Time to Stop Pretending: A Mother's Story of

Domestic Violence, Homelessness, Poverty-And

Escape – por Stephanie Rodriguez (Livro de capa mole
ou brochura – 1 de Setembro de 1999)

When Men Batter Women: New Insights into Ending

Abusive Relationships - por Neil Jacobson and John
Gottman (Livro de capa dura - Mar 10, 1998)

When Violence Begins at Home: A Comprehensive

Guide to Understanding and Ending Domestic

Abuse – por K. J. Wilson (Livro de capa mole ou
brochura – Setembro de 1997)

Getting Free: You Can End Abuse and Take Back

Your Life – por Ginny NiCarthy (Livro de capa mole ou
brochura – Janeiro de 1997)

The Domestic Assault of Women: Psychological and

Criminal Justice Perspectives - por Donald G. Dutton
(Livro de capa mole ou brochura – Janeiro de 1995)

No Visible Wounds: Identifying Non-Physical Abuse

of Women por Their Men - por Mary Susan Miller
(Livro de capa mole ou brochura – 8 de Outubro de
1996

Os seguintes títulos estão disponíveis no Amazon.com
e especificamente lidam com VBG e HIV no contexto
da Africa Austral:

Gender Based Violence: Twenty Three Stories (Livro

de capa mole ou brochura) – por Kamanga Zula
(Autor)

Sugestão de Leitura

notável semelhança para as complexidades da anatomia
e fisiologia humanas) para educá-lo sobre o HIV.

Junte-se ao Matt e ao Medikidz nesta digressão de
Mediland, aprendendo tudo sobre o sistema imune.
Ao longo do caminho, encontre o Comandante, Ninja,
Bombardeiro da Célula B, e células do Soldado Pedestre
que vagueia à volta do corpo pondo as coisas em
ordem! Matt é mandado de volta para o chão com um
novo conhecimento de HIV e uma outra oportunidade
de atacar o penalte falhado. Agora que ele compreende
e sabe como lidar com o HIV será ele capaz de marcar
o golo de vitoria?

Você pode colocar a sua encomenda em:
http://medikidz.myshopify.com/products/whats-up-
with-matt-medikidz-explain hiv?utm_source=fb&utm_
medium=cpm&utm_campaign=fb_hiv
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Artigo (1307 palavras) da Sister Namibia, publicado
por Thomson Gale on.

The Interrelationship Between Gender-Based

Violence and HIV/AIDS in South Africa.: An article

from: Journal of International Women's Studies

(Digital) - por Chineze J. Onyejekwe (Autor) – 1 de
Novembro de 2004
Artigo (3158 palavras) da Revista de Estudos
Internacionais de Mulheres, publicado por Bridgewater
State College, distribuído por Thomson Gale

Gender-Based Violence (Oxfam Working in Gender

and Development Series) (Livro de capa mole ou

brochura) - por Geraldine Terry (Editor), Joanna Hoare
(Colaboradora)

Os seguintes documentos digitais estão disponíveis
para descarregar em Amazon.com (compatíveis com
qualquer navegador digital):

Challenging Cultural Practices That Expose Women

to HIV and Aids: An article from: Sister Namibia

(Digital) – por Elizabeth IKhaxas (Autora) – 1 de Maio
de 2006

FONTES
Quadro internacional 

Convenção da Nações Unidas sobre os Direitos da
Criança, Protocolo Facultativo à Convenç•'5fo sobre os
Direitos da Criança Referentes à Venda de Crianças, à
Prostituição Infantil e à Pornografia Infantil, Convenção
das Nações Unidas Contra o Crime Transnacional
Organizado, Protocolo de Palermo (1995)  

Protocolo das Nações Unidas para a Prevenç•'5fo,
Supress•'5fo e Puniç•'5fo do Tráfico de Pessoas,
Especialmente Mulheres e Crianças (2000)

Convenção sobre a Proibição das Piores Formas de
Trabalho Infantil e a Acção Imediata Para a Sua
Eliminaç•'5fo No. 182 (1999) 

Convenção de Haia Sobre os Aspectos Civis do
Sequestro Internacional de Crianças, 1996 (Lei 72 de
1996)

Carta Africana sobre os Direitos e o Bem-Estar das
Crianças (1990) 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos e o
Bem-Estar das Crianças (1979)

Quadro legislativo

A Constituição da África do Sul providencia o seguinte:

Secção 28 (1) e Secção 28(2) da Constituição da
África do Sul.

Secção 7 (2) da Constituição requer o estado para
“proteger, respeitar, promover e seguir os direitos
na Declaração dos Direitos”.

Lei da Violência Doméstica 116 de 1998.

Emenda da Lei Criminal (Ofensas Sexuais e Matérias
Conexas), No de 2007

Emenda da Lei Criminal No. 105 de 1997.

Lei das Escolas da África do Sul No. 84 de 1996.

Lei do Reconhecimento de Casamentos costumeiros
120 de 1998.

Lei da Assistência Judiciária 22 de 1996.

Lei da Assistência Social 13 de 2004.

Carta de Direitos de Pessoas Portadoras de Deficiência
da África do Sul.

Lei da Prevenção do Crime Organizado 121 de 1998.

Lei sobre Filmes e Publicações, (No. 65 de 1996), como
Emendado.

Lei Para a Promoção da Igualdade e Prevenção da
Discriminação Injusta 4 de 2000.

A Lei da Criança, No 38 de 2005 providencia o seguinte:

Secção 12 (1): declara que uma criança tem o
direito de não ser sujeita a praticas sociais,
culturais e religiosas sejam prejudiciais ao seu
bem-estar;

Secção 12 (2) (a) Uma criança – menor da idade
estipulada pela lei para um homemento valido
não poderá ser dada em casamento ou
compromisso; e

Secção 12 (2) (b) Uma criança – maior da idade
mínima não poderá ser dada em casamento ou
compromisso sem o seu consentimento.
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Secção 18 (1),(2) e (3), dá enfoque nas
responsabilidades e direitos dos pais a respeito
duma criança declarando que os pais ou a pessoa
que actua como guardiã duma criança deve dar
ou recusar o consentimento pela lei a respeito
duma criança, incluindo o consentimento para
o casamento da criança.

O Capítulo 7 dá enfoque na Protecção da Criança
– o Registo Nacional da Protecção Infantil.

O Capítulo 9 dá enfoque na criança necessitada
de cuidados e protecção com a Secção 150 (1)
(e) especificamente fala para uma criança que
foi explorada ou vive em circunstâncias que
expõem a criança para exploração.

O Capítulo 17 dá enfoque no sequestro infantil
dando efeito à Convenção de Haia sobre o
Sequestro Internacional.

Fontes adicionais

Relatório das Aldeias das Crianças da SOS, Janeiro

de 2004
“Ver Alem da Violência: Crianças como Pesquisadores”
“O contrário da violência é par ticipação.”
Jeffrey Feldman em Frameshopisopen.com Abril de
2007
http://blog.attitutor.com/2007/04/opposite-of-
violence-is-participation.html

Fundo Infantil Nelson Mandela
IRIN / PLUSNEWS / Mujahid Safodien / PlusNews
Family Health International

Onde existe fumo … existe fogo!

O único sobrevivente do naufrágio foi levado para uma ilha pequena e inabitada.
Ele orou febrilmente por Deus para lhe salvar, e todos os dias vasculhou o horizonte para ajuda,

nenhuma pareceu vir.

Exausto, ele eventualmente conseguiu construir uma palhota a partir de madeira flutuante para se proteger
dos elementos, e para armazenar as suas pertenças.

Mas um dia, depois de procurar comida, chegou à casa e encontrou a sua pequena palhota em chamas, o fumo
rolando para o céu. O pior tinha acontecido; tudo estava perdido. Ele estava abordoado de tristeza e ira.

"Deus, como poderia fazer isto para mim!" ele chorou.

cedo no dia seguinte, porém, foi acordado por um som de navio que se aproximava à ilha.
Tinha vindo para lhe salvar.

"Como é que soube que eu estava aqui" perguntou o homem fatigado aos seus resgatadores.

"Nós vimos o seu sinal de fumo," responderam eles.

É fácil ficar desencorajado quando as coisas vão mal. Mas não devemos perder o coração, porque o Deus está
no trabalho nas nossas vidas, mesmo no meio da dor e sofrimento.

Recordar, a próxima vez que a sua pequena palhota estiver a arder ate chão, poderá apenas ser um sinal de fumo
que chama a graça de Deus. Por todas as coisas negativas temos de dizer para nós mesmos, Deus tem uma

resposta positiva para as mesmas.

-  Aubrey Pieterse é um conselheiro formado em violação sexual,
violência, Trauma, etc. Ele organiza cursos e seminários e tem uma brilhante

abordagem para empoderar as mulheres, pré-esvaziando o ataque e autodefesa.

INSPIRAÇÃO
Uma leva filosófica sobre a forca do espírito humano …
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“Dado que todos viemos duma mulher, obtivemos o nosso nome duma mulher e o nosso jogo duma mulher. Desejo
saber porque é que levamos de mulheres, porque é que violamos sexualmente as nossas mulheres, detestamos as

nossas mulheres?

Penso que é tempo de matarmos as nossas mulheres, sermos reais para as nossas mulheres, tentarmos curar as nossas
mulheres, porque se não o fizermos termos uma corrida de bebés irão detestar as mulheres que fazem bebés.

E dado que um homem não fazer um bebé
ele não tem direito de dizer a mulher quando e aonde criar um bebé”.

Tupac Shakur, Artista Americano de rap (1971-1996)

ONDE OBTER AJUDA

Muitas organizações na África Austral estão a usar
abordagens baseadas nos direitos que envolvem
actores não estatais na prevenção de VBG:

Irmãs para Vida, Projecto Imagem, África do Sul

http://web.wits.ac.za/Academic/Health/PublicHealth
/Radar/SocialInterventions/InterventionwithMicrofi
nanceforAIDSGenderEquity.html

Campanha Um Homem Pode, Rede de Justiça do

|Género de Sonke - África do Sul

http://www.genderjustice.org.za/projects/one-
mancan-campaign.html

Mobilização das Comunidades para Prevenir a

violência doméstica, Organização dos Direitos da

Mulher de Kivulini, Tanzânia

http://www.kivulini.org/prod0321.html

Fundação de Boa Esperança, Uganda

http://www.preventgbvafrica.org/member/goodhope-
foundation-rural-development

Projecto SHARE, Uganda

http://www.preventgbvafrica.org/member/rakaiheal
th-sciences-program-%E2%80%93-safe-homesand-
respect-everyone-share

Homens como Parceiros, Engendrar a Saúde –

Quénia

www.engenderhealth.org/our.../men-as-partners.php

SASA! Prevenção da Violência Contra a Mulher e

HIV, Levantar Vozes e CEDOVIP, Uganda

http://www.raisingvoices.org/sasa/index.php

Gezaho: Prevenção da violência sexual e promoção

da Ajuda comunitária para os sobreviventes da

violência sexual, CARE,” Burundi

http://www.care.org/careswork/projects/BDI061.asp

Quebrar o ciclo, Rede de KwaZulu e Rede Legal de

SIDA

www.aln.org.za
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Para ter acesso a informação adicional sobre HIV, VBG e
Cultura, contactar os seguintes Centros de Recursos nos seus
respectivos países:

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
E-Mail: hivaidsrc@globemw.net

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.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

RECURSOS / LISTAGENS / SERVIÇOS
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