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Reconhecimentos

A SAfAIDS gostaria de agradecer a todos que contribuiram para esta edição de Umbrella - livre de VBG e

VIH. A produção desta publicação não teria sido possível sem os valiosos contribuintes que providenciaram
artigos, fotografias, conhecimentos e informação valiosa aos nossos leitores. O sector das ONGs deve ser
aplaudido por todo o trabalho corajoso que está a fazer como resposta para a VBG e VIH na África Austral,
incluindo as Organizações com Base Comunitária,  Organizações com Base na Fé e aqueles outros indivíduos
que generosamente voluntariam e contribuíram em pequenas formas – mas   –  no entanto grandiosas para
aliviar as dores acarretadas pelas epidemias gémeas.

E mais de tudo, gostariamos de expressar a nossa gratidão a todos os indivíduos que providenciaram uma
reacção positiva – e especialmente àqueles que partilharam as suas histórias e vitórias pessoais connosco:
aquelas vozes individuais que continuam a inspirar a mudança em todas as nossas comunidades – e a dar
esperança ao nosso futuro.
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Pessoal da SAfAIDS
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Natalie Davies –disposição da página e fotografia

Imagens fotográficas – cortesia do Yngve Sjolund
p 8, 9
Todas as outras imagens por  Natalie Davies p11, 16, 20
p 21, 30 – Objectivo de África

Renúncia
As  opiniões expressas em Umbrella - livre de VBG  e

VIH são aquelas dos contribuintes. Enquanto todo o
esforço é feito para garantir  a precisão da informação
contida neste boletim informativo, o editor e a SAfAIDS,
os seus directores e membros não endossam  nem são
responsáveis pela informação contida em Umbrella -

livre de VBG  e VIH.

Agradecimentos

A Rouzeh Eghtessadi  pela orientação e apoio na
direcção do conteúdo, revisão, e produção deste
boletim informativo.

A Yngve Sjolund pelas contribuições do artigo  e
colação, e contribuições com  artigos e  aPetronella
Mugoni pela edição.

"Um amigo é alguém que sabe a canção
 que vai no seu coração

e pode  cantá-la de volta quando você se
esqueceu da letra."

- Desconhecido

AKOMA
"O coração "
Um símbolo de paciência e
tolerância de acordo com
Agbo, Quando se diz que uma

pessoa "tem um coração no seu
estômago," essa pessoa é muito

tolerante.
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Email: safaids@safaids.co.zm;  Website: www.safaids.net

Country Office - Mozambique: Avenida Ahmed Sekou Toure 1425 R/C, Maputo, Mozambique. Tel: +258-213-02623,
Email: safaids@teledata.mz;  Website: www.safaids.net
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Para se alcançar a igualdade do género e  aumentar o estatuto das mulheres- cultural,
política, social e economicamente – é necessário uma abordagem concertada e
integrada entre os governos, ONGs e organizações da sociedade  civil. Muitos países
da SADC  têm mostrado, e continuam a demonstrar uma vontade genuína e
compromissos políticos  para adoptar, edificar e coordenar estratégias destinadas a
garantir a concretização dos objectivos para reduzir em  metade  as incidências de
violência com base no género até  2015.

Enquanto a agenda de desenvolvimento da SADC  não aborda as desigualdade e
disparidades entre os homens e as mulheres, as medidas  legislativas e garantias
constitucionais de igualdade não são suficientes para assegurar um desenvolvimento
sustentável na região da África Austral – ou para se alcançar os vários Objectivos do 

               Desenvolvimento do Milénio.

Algumas das maiores ameaças para o desenvolvimento
humano na região da SADC  continuam a ser as doenças
transmissíveis tal como o VIH, Malária e Tuberculose. A
pobreza é também um enorme desafio  constituído por
crescentes níveis de crime em muitos países na região.
Os relatórios dos mídia também indicam que no seu todo,
as pessoas LGBRI continuam a enfrentar opressão,
marginalização, discriminação e vitimização devido à sua
orientação sexual ou apresentação do género. Embora
o racismo, discurso de difamação, xenofobia e todas as
formas de discriminação – incluindo a VBG e orientação
sexual, ou situação de VIH – é reprovado e  encontra
oposição nas actuais democracias africanas,  sem esquecer
de mencionar a violência contra as minorias sexuais que
muitas vezes também não recebe a mesma atenção.

Os fazedores de políticas, governos e ONGs  têm a
responsabilidade de compreender o papel complexo e
o  impacto da cultura  na abordagem de todas as formas
 de VBG e  das elevadas incidências do VIH em África. A
perícia  dos feitores de políticas e a compreensão das
questões afectando certos grupos de pessoas nos seus
países e comunidades não deriva somente da educação
ou qualificações que receberam ou da sua  eleição para
ocupar o  cargo – muitas vezes este entendimento vem
dos cidadãos activos – homens e mulheres que estão

Do Editor
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- Yngve Sjolund

dedicados ao  trabalho de mitigação e prevenção em
formas concretas e abstractas nas suas próprias
comunidades. São as vozes destas pessoas, e o trabalho
que elas estão a fazer que  esta edição de Umbrella -

Livre de VBG e VIH vai destacar.

Enquanto os governos e os fazedores de políticas
procuram mudar as políticas e as atitudes e os sistemas
de justiça criminal para tornar os países e as comunidades
mais seguros para os homens e mulheres, que no passado
ficaram isolados pela violência  no domínio privado; crime
e receio; as comunidades podem trabalhar em conjunto
para desenvolver as competências não-violentas a desafiar
o crime,  a violência contra as mulheres e raparigas,
discriminação, drogas e álcool, e criar comunidades
solidárias e sociedades prósperas.

Temos um desafio à nossa frente que pode ser retomado
por qualquer pessoa, em qualquer lugar e a qualquer
momento!

Se  tiver alguma ideia, e se tiver alguma experiência que
queira partilhar connosco – ou contribuir com uma história
ou  informação do seu país que possa ajudar a ‘Mudar o
Fluxo do Rio’ – por favor contactar o editor de Umbrella

- Livre de VBG e VIH  em editor_ctrf@safaids.net

“Através do poder de uma forte resolução interna, nós podemo-nos transformar, transformar
aqueles à nossa volta e o país em que vivemos.” – Presidente Internacional Daisaku Ikeda, de

Soka Gakkai.
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O desempenho dos Estados Membros na abordagem

da VBG

Segue-se uma sinópse da situação das políticas de violência
com base no género e sua implementação nos Estados
Membros da   SADC.

• Nove países da  SADC têm presentemente legislação
pertinente a violência doméstica. E isto vai aumentar
logo que Angola e Lesóto  estiverem preparados para
aprovar as suas leis de violência doméstica.

• Actualmente,  só sete países da  SADC  é que têm uma
legislação específica  relacionada com as ofensas
sexuais. Nestes países a legislação de ofensas sexuais
expandiu-se relativamente à definição de estupro  e
assédio sexual.

• A violência sexual está a desempenhar uma papel
significativo na propagação do VIH, mas só  a África do
Sul e Moçambique  é que  têm provisões legisladas
para  fazer com que o Profilaxis Pós-Exposição  (PEP)
seja disponilibilizado às sobreviventes de violência.

• Doze países da Austral Austral assinaram o Protocolo
das Nações Unidas para Prevenir, Suprimir, e Punir o
Trâfego de Pessoas, Especialmente de Mulheres e
Crianças. No entanto, somente cinco países da SADC
têm uma  legislação em vigor para prevenir o trâfego
de seres humanos: Madagáscar, Moçambique,
Maurícias, Tanzânia e Zâmbia. No caso da África do Sul,
Tanzânia e Zimbabué, o trâfego é mencionado nas Leis
das Ofensas Sexuais.

A existência de uma legislação proporcionadora que
responda  atentamente à violência com base no género
e violência doméstica na maioria dos países na África
Austral testemunha o compromisso dos governos na África
Austral  para asseguar uma vida sem violência para todos.

Embora o desenvolvimento de políticas e  a reforma sejam
o primeiro passo  a dar para garantir  que hajam mudanças
positivas, há ainda a necessidade  de um compromisso
maior que garanta a aplicação universal e implementação
de políticas e suas popularizações a nível nacional para
que os cidadãos, os agentes executores, profissionais de
saúde e pessoal no sistema de entrega da justiça estejam
conscientes, e utilizem as políticas que estão em vigor.

Para além do mais, há ainda uma necessidade urgente
que aborde as práticas culturais (apoiadas pela dominância
da lei cultural nos países com sistemas jurídicos duplos)
e que contribuam fortemente para a violência doméstica
e a violência com base no género, mesmo em
circunstâncias onde existam provisões jurídicas adequadas
para lidar com o problema.

A existência de políticas reflecte o
compromisso que os governos da
SADC têm para com a   abordagem da
violência com base no género.

Foco nas Políticas
na África
Austral

Foco nas Políticas
na África
Austral
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Por país:
Angola
       - A legislação  está pendente

Botswana    
- O Código  Penal tem provisões neutras de género

para proteger todos os sobreviventes de violência
sexual, sem tomar em conta o seu sexo

                                  
- Lei das Ofensas Sexuais (2001)

- Lei da Violência Doméstica (2007) proíbe o estupro,
mas não reconhece o conceito de violação conjugal;
isto deve-se ao sistema jurídico duplo  que existe
no Botswana  e que  por isso reconhece  tanto a Lei
Constituicional,  como a  lei consuentudária em que
os direitos das mulheres no casamento não são
assegurados

- Lei dos Serviços Públicos (1999) – criminaliza o
assédio  sexual

República Democrática do Congo (RDC)
        - Artigo  15 da Constituição (2006)  aborda a

violência sexual

- Novo Projecto de lei  Contra a  Violência  Sexual
(2006).

- Lei 88-03 de 2003 faz provisão para o
estabelecimento de abrigos em todo o país para
acolher as mulheres, crianças e adolescentes
sobreviventes  de violência  domést ica

- Lei No. 015/2002 – (2002) o novo Código de Trabalho
aborda o assédio sexual

- Lei No. 06/019 modificando e suplementando o
Procedimento do Código Criminal (2006) aborda o
casamento forçado e a violência sexual

Lesóto
- Lei das Ofensas Sexuais (2003) criminaliza a violência

sexual e oferece protecção aos sobreviventes de

violência sexual. Também providencia  um aumento
na punição àqueles  agressores de violência que
deliberamente expõem outras pessoas ao VIH.

- Secção 200 do Código de Trabalho aborda o assédio
sexual

Malawi
- De modo encorajador, o Malawi  tem em vigor

provisões constitucionais  que tornam os
instrumentos internacionais e regionais, logo que
rectificados,  automaticamente aplicáveis ao abrigo
da lei doméstica

- A Lei da Prevenção de Violência Doméstica  (2006)
-em que a sua importância é  a sua extensa
aplicabilidade, porque abrange não somente as
relações conjugais mas também inclui as relações
entre os membros da família ou  relações
financeiramente dependentes.

- Legislação contra o estupro está incluída no código
 penal geral

Madagáscar
- Lei No. 2000-21 de 2000 emenda e  suplementa as

provisões do Código  Penal, para entre outras,
proibir a violência  cometida contra um cônjuge

- Lei No. 2007-38 de 2007 modifica e complementa
a provisão no Código Penal relativo ao trâfego de
pessoas e turismo sexual

Moçambique
- Lei da Família (2004)

- Decreto Lei de Violência Doméstica (2009)
determina a violência  doméstica como um "crime
público" – ou seja que um processo levantado
contra o  transgressor não vai depender de uma
queixa da vítima. Nos casos de violência doméstica,
a pena mínima  e máxima estabelecida para crimes
tal como o estupro causando lesões corporais
graves serão aumentadas para um terço.

Namíbia
- Tem em vigor provisões constitucionais importantes

que tornam os instrumentos  internacionais e
regionais, logo que rectificados, automaticamente
 aplicáveis ao abrigo da lei doméstica
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- A violência com base no género é considerada, e
criminalizada na Lei da Família (2004)

- Projecto de lei contra a Violência  Doméstica (2006)

- Combatendo a Lei do Estupro   (1999) redetermina
o estupro para incluir  homens e rapazes; tal foi feito
com a intenção  de travar o aumento no abuso de
criançãs

                                   
- Anti-trâfego na Legislação de Pessoas (2008)

Seychelles
- Combatendo a Lei do Estupro (1999) – aborda o

estupro marital e violência sexual

- Lei da Violência Doméstica e  Manutenção Infantil
(1999)

- Combatendo a Lei da Violência  Doméstica (2003)

- Lei No 4. da Violência da Família – 2004  (Protecção
das Vítimas)  visa prevenir a violência doméstica e
procura encapacitar os tribunais da família
estabelecidos de acordo com  a Lei Infantil para
receber  as aplicações das ordens de protecção e
dar ordens que protejam os membros da família e
a sua propriedade contra a violência doméstica

África do Sul
- Lei da Violência Doméstica (No. 118 de 1998)

- Código de Boa Prática  na abordagem de assédio
sexual emitido na Lei das Relações Laborais (1998)

- Secção 8 da Promoção da Igualdade e Prevenção
da Lei  de indiscriminação injusta (No. 20876) de
2000 criminaliza a mutilação genital feminina e
violência contra as mulheres

- Lei da Alteração (No. 32) da Lei Criminal  (Ofensas
Sexuais e Assuntos Relacionados)  de  2007 faz
provisões para abordar com o estupro marital e
violência sexual. De maneira notável, esta lei
introduz as provisões neutras do género para
proteger as sobreviventes da violência sexual

- Lei da Igualdade de Emprego (No. 55 de 1998) –
criminaliza o assédio sexual no local de trabalho

- Projecto de lei das Ofensas  Sexuais (2003)

Suazilândia
- Projecto de lei das Ofensas  Sexual (2006) – aborda a

violência sexual e em particular  criminaliza a
transmissão voluntária do VIH durante o assédio
sexual. O Projecto de lei foi contestado pelas redes
de pessoas vivendo com  VIH por discriminar as
pessoas seroposivitas.

Tanzânia
- Lei das Ofensas Sexuais- 1998  (Provisão Especial)

Secção 18 proíbe a mutilação genital feminina
(FGM), uma prática que continua  em várias regiões
do país, como uma ofensa de “crueldade nas
crianças,” punível detenção de cinco a quinze anos
ou a uma multa e compensação à vítima.

- Isenção do Estupro Marital (1998)

- Lei do Anti-trâfego de  Pessoas. 6 de 2008

Zâmbia
- O Código Penal  criminaliza  a violência sexual,

incluindo o estupro e “conspurcação’’. Os remédios
penais disponíveis às mulheres sobreviventes da
violência doméstica são limitados à abertura de
um processo por violação causando um dano físico
real de acordo com a Secção  248 do Capítulo 87
do Código Penal.

- Lei de Trâfego Anti-Humano (No. 11 de 2008)

Zimbabué
- Lei das Ofensas Sexuais (2001) – impõe penalidades

por várias ofensas sexuais. De maneira notável, a
Lei também criminaliza a violação conjugal.

                                   
- A Lei de  Violência Doméstica (2006) protege as

vítimas de violência doméstica e providencia
medidas a longo prazo por meio de sentenças mais
rigorosas em assuntos criminais e dando
responsabilidades especiais às polícias para prestar
assistência às vítimas, entre outros deveres e
funções. Depois da sua  execução, os chefes no
Zimbabué, que desempenham um papel fulcral na
resolução de disputas domésticas em áreas rurais,
foram treinados sobre a interpretação e aplicação
da lei.
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Recentemente, um juíz no Malawi julgou dois homens
com uma pena máxima de 14 anos  com trabalho duro
por “ actos não naturais e indecência grosseira” de acordo
com a legislação anti-gay em Malawi. O crime dos dois
homens foi de que eles tinham celebrado o seu noivado
e compromisso para se casarem num hotel local em
Dezembro de 2009.

Em Maio 2010, depois de cumprir pena e aguardando
julgamento, o par recebeu amnistia do Presidente do
Malawi, Bingu wa Mutharika, após crítica dos activistas
locais e internacionais de direitos humanos. Foram
indultados durante uma visita pelo Secretário Geral da
ONU, Ban Ki-moon, que já tinha anteriormente solicitado
ao Governo do Malawi  para reconsiderar  a condenação.
A condição do perdão do par foi de que eles não
continuassem com a sua relação.

A decisão do Malawi apresenta sérias  implicações  para
o  compromisso do país defender os direitos humanos,
assegurando a igualdade de todos perante a lei, e o mais
importante, foi o da redução do VIH neste país em que
mais de 12 por cento da população (aproximadamente
um milhão de pessoas) está a viver com VIH.

Este precedente  continental  também tem implicações
para a legislação gay sendo indicado em países como a
Uganda, onde os legisladores estão actualmente a
considerar um Projecto de lei que, se aprovada, podia
significar que os homossexuais podiam ser condenados
para uma pena perpétua  e  os ‘transgressores repetidos”
podiam ser executados.

A decisão no Malawi também surge a tempo inoportuno
porque pode afectar as oportunidades de sucesso dos
activistas nos países como Zâmbia e Zimbabué em fazer
com a homossexualidade seja descriminalizada nas
Constituições que estão de momento sendo revistas.
Na maior parte dos países em  África, a criminalização da

homossexualidade está apoiada pela crença cultural
conservadora e religiosa, e as convicções de que a
homossexualidade  é uma ‘importação ocidental’ e por
isso  é  considerada ‘não-africana’.

Por  sua vez, os proponentes pela descriminalização de
homossexualidade insiste que argumentando a questão
numa base religiosa, cultural ou moral não é útil e que no
 contexto do VIH, a questão deve ser argumentada de
acordo com a disponibilidade e acesso aos serviços  para
todos aqueles que estão infectados e afectados pela
epidemia.

Esta posição é apoiada pelas várias declarações e
compromissos do VIH e SIDA; entre eles a Declaração do
Compromisso sobre o VIH/SIDA e a Declaração Política
sobre o VIH/SIDA, que foi assinado pelos Chefes do Estado
e Governo Africanos e que reconhece que os homens que
têm sexo com  homens (MSM), entre outros grupos, são
particularmente vulneráveis ao VIH e ser alvo das
mensagens e dos serviços de prevenção ao VIH.

Há uma crescente evidência que entre outras
consequências, a criminalização do sexo gay:

• Deixa os  gays e lésbicas susceptíveis não só  ao
abuso físico  mas também a  outras formas  de abuso
e sem o acesso de obter recurso  por meio de
agentes executores, com o  receio de vitimização
secundária,

• Perpetua o estigma e  a discriminação de acordo
com o comportamento sexual, realçando certos
grupos de vulnerabilidade ao VIH,

• Promove  atitudes negativas e conduz à
discriminalização contra gays em todos os
contextos, incluindo os de cuidados de saúde,

• Motiva à prática oculta, dificultando os provedores
 de serviço  chegar a este grupos vulneráveis com
a informação e serviços de prevenção destinados
a reduzir a propagação do VIH em África,

A condenação  dos gays do
Malawi tem sérias implicações
para a prevenção do VIH em
África
Por Petronella Mugoni
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• Significa que para os MSM, o sexo muitas vezes
ocorre clandestinamente, resulatando em encontros
sexuais apressados; onde há pouca se nenhuma
oportunidade para negociar o preservativo; e onde
o sexo ocorre em lugares sem segurança

• Obriga muitos MSM e homens  gay a casar ou a ter
relações sexuais concorrentes  com mulheres, para
garantir a sua aceitação social e cultural. Isto faz
aumentar não só a sua vulnerabilidade  mas
também a da população em geral para a
transmissão do VIH.

Reconhecendo que o
i m p a c t o  d a
c r i m i n a l i z a ç ã o  d a
homossexualidade tem
em motivar a epidemia
n o  Z i m b a b u é ,  o
Conselho Nacional do
SIDA  no Zimbabué  tem
avançado  avidamente
da sua política original, e
no seu plano estratégico
para 2006-2010, apela de
modo específico para a

descriminalização da homossexualidade; porque as
medidas punitivas têm simplesmente conduzido  a
comunidade gay para o  sigilo, tornando difícil chegar-se
a esta população encoberta.

O  continente ainda tem um longo caminho a percorrer
para garantir os direitos gays e protecções para todos. A
homossexualidade é ilegal em pelo menos 37 países  e
os gays muitas vezes têm medo de viver no aberto por
receio de violência, estigma e discriminação. Mesmo na
África do Sul, o único país africano em que os direitos
gays e  das lésbicas são considerados na Constituição, as
políticas nem sempre as traduzem na prática; os gays e
as lésbicas rotinamente sentem o abuso verbal e físico,
assédio e estupro por causa da sua orientação sexual.

As leis e políticas influenciam significativamente os
ambientes no qual a prevenção, tratamento, cuidado e
serviços de apoio são entregues. Algumas leis têm o
potencial de estimular a epidemia e conduzir a um
aumento nas taxas de infecção entre as populações
vulneráveis chave tais como os MSM’s. Com esta ideia em
mente, os líderes e feitores africanos de políticas  precisam
de  considerar seriamente a necessidade de garantir os
direitos de todos os cidadãos, bem como considerar o
contexto do VIH.

No caso de Malawi,  Steven Monjeza e Tiwonge
Chimbalanga foram condenados de acordo com uma lei
que remonta a era colonial britânica  (pré-VIH) em que
os legisladores  proscreviam  “coito contra a ordem da
natureza com qualquer homem, mulher ou animal.”

As leis e as políticas
influenciam
significativamente os
ambientes no qual a
prevenção,
tratamento, cuidado
e serviços de apoio
para o VIH são
entregues.

9

Numa apresentação na Conferência da SAfAIDS VIH/Cultura
realizada em Joanesburgo, África do Sul, em Abril 2010, o
Dr Leigh Price  fez rastreio e explicou a ligação entre crenças
culturais, sentimentos de  masculinidade  e sentido de
opressão e como estes contribuem para as elevadas
incidências de VIH e violência perpetrada contra as

mulheres em certas sociedades  na África Austral.
A apresentação de um documento entitulado
‘Compreendendo a dominância masculina e os aspectos
de remodelação cultural  para abordar a epidemia na
África Austral em que a Dra Price explicou como os
comportamentos dominantes masculinos – expressos

A prevenção da violência contra o
activismo das mulheres, mitigação
e prevenção do VIH ligado ao
activismo dos direitos gays
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As estratégias de prevenção do VIH
q u e  c o m a n d a m  o  m a i o r
financiamento e primazia são
controladas pelo sexo masculino – o
preservativo masculino e circuncisão
masculina. A medida em que a
sexualidade masculina decide  e age
é central  a ambas a estas abordagens
de prevenção. São os homens que
usam  preservativos, e as  mulheres
que negoceiam o seu uso. Esta ênfase
 não é nem isenta de valores nem
coincidente. É sim, o resultado de uma
confluência de preconceito do género
que  determina os discursos e  as
respostas ao VIH e SIDA.

O facto de que a mulheres são as mais
infectadas e afectadas  a nível mundial
por causa das relações de poder do
género deviam oferecer uma
abordagem que coloca as mulheres

no centro da resposta de prevenção
ao VIH. A realidade é esta –  pois,
apesar  do quanto sabermos sobre o
género como um vector de
transmissão da vulnerabilidade  social,
biológica e económica das mulheres
para o risco do VIH   -  nós ainda não
prioritizamos as medidas preventivas
controladas pelas  mulheres.

Dois desses métodos são os
preservativos femininos e os
microbicidas.   O primeiro tem o
potencial de facilitar uma mudança
de controlo bastante procurada
relativamente à prevenção do VIH dos
homens para as mulheres. No entanto,
o seu preço elevado e a abordagem
indecisa  para tornar os preservativos
femininos acessíveis, bem como as
percepções sociais negativos
associados com o seu uso, têm
desconsiderado o seu potencial como
uma poderosa ferramenta  protectora
para as mulheres. Existe também um

estudo prometedor sobre os
microbicidas – que são fáceis de gerir
e, dado o facto de que podem não ser
visíveis, a necessidade de negociar o
uso com o parceiro masculino é
minimizado.

Este fracasso em prioritizar as
prevenções controladas pelas
mulheres é uma oportunidade
perdida para transformar as relações
de poder do género – que criam as
muitas  condições em que o VIH e SIDA
se desenvolvem. Ao contrário, muito
das respostas de inclusão da
prevenção revelam  exactamente
como as relações de género e sexuais
existentes têm sido arraígadas. Por
exemplo, a abordagem ABC é  apoiada
por suposições perigosas  pertinentes
à sexualidade das mulheres,
monogamia e igualdade do género.

Considere a mulher casada que é fiel
ao seu marido, e que sabe que ele tem
parceiras múltiplas mas não pode

através de violência contra, e estigmatização daqueles
que são mais fracos, e através da tomada de risco social e
sexual, providenciam vantagens a curto prazo aos homens
inseguros  enquanto eles reivindicam a superioridade
social sobre os outros grupos, entre elas mulheres,
estrangeiros e homens gay.

A Dra Price argumentou pela adopção de uma abordagem
inclusiva  de programas que intreligam o activism contra
a violência contra as mulheres, mitigação e prevenção do
VIH e activismo dos direitos  gay. Ela  manteve que os
esforços destinados para se alcançar a redução nas

incidências de violência contra as mulheres podem estar
relacionados com as intervenções destinadas em alcançar
uma redução na estigmatização de homens gay.

Na sua conclusão, ela tornou bem claro  que os "activistas
também não deviam ignorar a mensagem de que os
homens precisam de ser auto-determinantes e  e
precisavam de desenvolver a sua própria auto-estima.
Trabalhar com  os homens para os libertar das correntes
da sua necessidade para provar a sua masculinidade e nós
podemos ter um impacto nas incidências de violência
contra as mulheres e estigma contra os gays".

Advogando para a prevenção
do VIH controlada pelo sexo
feminino
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negociar o uso do preservativo devido
à sua dependência económica e receio
de violência na relação. Será que
vamos presumir ou esperar que ela
manobre em volta das barreiras
contextuais que determinam tanto o
seu risco de VIH e estigmatize a sua
agência sexual  e escolha? Nesta
vertente, o VIH – que segue o caminho
de menos resistência – obriga-nos a
confrontar o poder em jogo de
sexualidade na vida real.  A epidemia
é a janela dos  factores complexos  que
rendem as pessoas sem poder a estar
seguras. Estes factores sociais  afectam
directamente os comportamentos e
escolhas sexuais de um indivíduo.

Demasiadas vezes, dá-se um ênfase
despropositado à fidelidade, enquanto
sabemos que as mulheres ‘fieis’ estão
em risco como  resultado do
comportamento sexual dos seus
parceiros. Também se aposta em
menos sexo, mas  claro com atenção
insuficiente ao facto de que é o sexo
seguro, e não a frequência, que é mais
crítico.

Ao se promover um moralismo
conservador como a base de políticas
p ú b l i c a s  e  p r i o r i d a d e s  d e
financiamento muitas das vezes

significa fechar os olhos para a
sexualidade dos jovens, e  enfraquecer
a agência sexual das mulheres. De
acrescentar que, o ABC disfarça as
realidades da sexualidade humana e
perpetua o silêncio da diversidade
sexual. Também obscura o contexto
social e cultural que define largamente
como a escolha sexual é manifestada
nas vidas dos indivíduos. Uma vez que
a sexualidade reflecte as dinâmicas do
contexto,  poder, desejo, e controlo
que se cruzam.

Nas epidemias generalizadas, há uma
necessidade  de estratégias gerais e
objectivas  dirigidas aos factores de
risco específicos enfrentando as
lésbicas, homens gay, mulheres
heterossexuais, trabalhadores de sexo,
pessoas vivendo com VIH, e outras
sexualidades estigmatizadas. Educação
eficaz e baseada no  contexto da
prevenção do VIH tem de garantir uma
abertura das práticas sexuais, e o
eliminar de tabus em torno da
sexualidade na sociedade em  todas
as suas formas.

A pobre qualidade de cuidados,
serviços limitados para satisfazer a
procura ,  fa l ta  de  formação,
sobrelotação e sub-recursos  tudo isto

faz parte dos fracassos do sistema  de
saúde mais sistemático.  Faz sentido
então que as pessoas com a falta de
poder social e económico vão sentir a
força destas fraquezas de forma
desproporcionada. Isto também tem
um efeito de choque nas mulheres
sem prioridade para a prevenção do
VIH, e não estar numa posição de
acesso aos serviços de tratamento
devido aos recursos e facilidades
limitadas.

Não se pode falar de saúde sexual sem
falar dos direitos sexuais. O último
necessita  da igualdade das mulheres
e liberdade de discriminação, coersão
e violência sexual. A abordagem  da
desigualdade do género e sexual e
preconceitos deviam ser central para
o programa do VIH e  SIDA se tivermos
que  combater o contexto social mais
vasto, que determina a saúde e as
escolhas das pessoas.

A juíza Melanie é uma activista
feminina e é a co-editora de ‘Para Ter
e Manter: A realização do Casamento
do Mesmo-sexo na África do Sul’.
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‘Nada Sobre Nós Sem Nós’ – abordando a
violência contra as mulheres com deficiências

As  mulheres com deficiências estão muito sujeitas à
violência sexual. As mulheres deficientes são muitas vezes
violadas pelos “amigos” e parentes que tiram proveito da
sua deficiência e disposição vulnerável, infringindo  assim
os seus direitos e integridade física, bem como expondo-
as a contrair o VIH.

De preocupação ainda é que a maioria das mulheres
sujeitas à violência não sabem quais os seus direitos e
consideram certas  formas de violência como normal e
uma parte integral das suas vidas. A situação piora  mais
pelo facto de não haver sistemas e serviços em vigor  para
providenciar a estas mulheres  alternativas e apoio. Em
alguns casos, a ajuda e os recursos estão disponíveis para
alguns tipos de violência, mas não para outros. Por
exemplo, os Códigos Penais podem providenciar
penalidades severas  no caso de violência física, mas a
violência psicológica e emocional é difícil de calcular e
muitas vezes passa sem punição.

Discutir  sexo e  sexualidade na relação  com  pessoas
deficientes ainda é considerado um tabu, com mitos que
abundam achando que as pessoas com deficiências não
têm  vidas com sexo e portanto não são infectadas com
VIH. Estas crenças, que muitas vezes são internalizadas
pelas mulheres com deficiências, significando que ao
revelar o estupro, violência ou qualquer tipo de abuso é
ainda mais difícil para as mulheres e raparigas deficientes.

A investigação de casos de estupro ou abuso sexual
também se torna muito difícil quando um sobrevivente
não pode testemunhar nas formas comuns. Imagine o
caso de uma rapariga deficiente  vivendo numa área rural,
que é muda e  é violada; que  a leva à gravidez. O Chefe
convoca uma parada e a sobrevivente identifica  o agressor
mas o agressor recusa as culpas, deixando as autoridades
tradicionais sem poder para levar o processo em frente.

Em algumas comunidades, certas pessoas acrediatm,
especialmente os homens que as mulheres com
deficiências não têm oportunidades  para ter relações
sexuais com qualquer pessoa, por isso tiram proveito e
‘visitam as mulheres para lhes darem sexo’, como se fosse
por um favor  e não como  uma violação  dos seus direitos.

Há vários casos de abuso das mulheres com deficiências
que são comunicadas, muitas das histórias seguem o
mesmo padrão que é apoiado pelos sentimentos de falta
de poder económico e agência nas suas vidas devida às
suas deficiências. Num caso em particular, uma mulher
sofreu de abuso físico  quando estava casada com o marido
que achava ser muito conveniente estar com uma mulher
que não podia andar, uma vez que podia controlá-la
facilmente.O homem, que era um alcoólatra, costumava
abusar fisicamente da mulher. A mulher sentia-se sem
poder para fazer alguma coisa, pois considerava-se
afortunada –  já que de acordo com  a sua experiência –
ninguém se casa com uma mulher deficiente.

Num outro caso, uma mulher reportou estar sujeita ao
abuso económico e emocional, quando uma das suas
pernas foi  amputada. Ela foi abandonada pelo seu marido,
que lhe chamava ‘meia mulher’. A mulher começou  por
abrir um pequeno negócio, que se tornou  de grande
sucesso. Depois do seu êxito, o  marido queria voltar à casa
da família.

Embora hajam muitas facilidades especializadas onde as
mulheres podem ir procurar ajuda relativamente à
prevenção e mitigação da violência com base no género
 na região, muitas facilidades e serviços oferecidos
continuam inacessíveis às mulheres com deficiências. Por
exemplo, muitas das Unidades de Apoio à Vítima nas
esquadras da polícia não têm facilidades de interpretação
no local para assistir as vítimas que não falam; tornando
estes serviços inacessíveis às mulheres com dificuldades
na fala.

Há uma necessidade urgente por parte dos governos,
comunidades e provedores de serviço em prioratizar o
desenvolvimento e melhorar os serviços da VBG atingindo
as mulheres com deficiências. As partes interessadas têm
uma responsabilidade partilhada em garantir que haja
recursos humanos e financeiros adequados e estratégias
em vigor para assistir os sobreviventes de violência, bem
como prioratizar a troca de informação sobre legislação e
técnicas de aconselhamento de sucesso que possam assistir
em assegurar uma redução de violência sentida pelas
mulheres e raparigas deficientes.
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Os estudos revelaram que o risco da violência do parceiro
íntimo é uma norma socialmente sancionada

O que é  a  violência do parceiro íntimo?

A violência de um parceiro íntimo é o abuso que ocorre
entre indivíduos numa relação íntima. Os parceiros íntimos

p o d e m  i n c l u i r  o s
namorados, as namoradas,
e os cônjuges actuais ou
passados. O abuso pode
tomar várias formas, tal
como o abuso físico,
sexual,  emocional e
económico. Muitas vezes
a violência física efectuada
é acompanhada por
ataques emocionais e
c o m p o r t a m e n t o s
a m e a ç a d o r e s  e
controladores.

Discutindo os vários factores que contribuem para
os elevados níveis de violência com o parceiro íntimo
Por Ursula Lau

Os estudos revelaram
que o risco da
violência do parceiro
íntimo  é maior nas
sociedades em que a
violência é uma
norma socialmente
sancionada.

Embora a violência do parceiro íntimo possa ser realizado
por mulheres, e indivíduos numa mesma relação  de sexo,
as  mulheres vão provavelmente reportar a vitimização
em relações pelas suas contrapartes masculinas.

O contexto sul africano
A pesquisa realizada pelo Conselho  Médico de Pesquisa
da África do Sul revelou que uma mulher em cada quatro
na população geral sul africana já esteve sujeita a violência
física em  alguma fase da sua vida.  Um estudo nacional
sobre o homicídio feminino indicou ainda que uma mulher
é morta pelo seu parceiro íntimo  de seis em  seis horas.
Os estudos revelaram que o risco de violência do parceiro
íntimo é mais elevado em sociedades em que a violência
é uma norma socialmente sancionada.

Na África do Sul, uma ‘cultura de violência’ é uma
característica pervasiva  do legado pós-apartheid, que
constitui os antecedentes  para a violência contra as
mulheres. Os estudos sul africanos já identificaram
inúmeros factores   associados  à violência contra os
parceiros íntimos:

Factores de risco associados à
violência por parceiro íntimo
masculino na contraparte feminina
(IPV) - em que o homem é o agressor e a
mulher  é sujeita a várias formas de
violência.

Variáveis demográficos
- Sem nenhuma  ou qualquer formação

escolar, ou mesmo formação pós-escolar.

Variáveis  de infância
- Frequentes punições físicas  na

infância.
- Testemunhando violência familiar na

infância.

Variáveis comportamentais
- Uso problemático  de droga e/ou álcool.
- Envolvimento criminal anterior (ex. gangsterismo,

cumprir pena, prévias detensões  por violências).
- Envolvimento em lutas comunitárias.
- Ter mais que um parceiro íntimo.
- Comportamento abusivo verbal.

Variáveis sociais
- Disparidades de  rendimento ou

educacionais entre parceiros.
- Normas/atitudes sociais que

condenam a violência contra as
mulheres.

- Noções patriarcais de masculinidade
relacionadas com o controlo dos
homens sobre as mulheres, e direito
de autoridade sexual masculina.

- Desafios à autoridade masculina ou
transgressão dos papeis de género.

- Desigualdade económica no
contexto da pobreza.

- Ciclo intergeracional da violência.
- Cultura de violência nas

comunidades.

Cycle of
Violence
Ciclo de
Violência

Para mais informação contactar: A Unidade de Segurança & Estudo de Promoção da Paz e a University of South Africa.
P.O. Box 19070, Tygerberg, 7505, South Africa, Tel: +27 21 938 0441, Fax: +27 21 938 0381

E-mail: Annelise.Krige@mrc.ac.za  www.mrc.ac.za/crime.crime.htm
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4. Teoria de aprendizagem social
O comportamento de violência  ou agressivo é
aprendido, ou modelado por outros, tais como pelos
membros da família, colegas  ou membros da
comunidade, conforme apropriados para lidar com
os problemas.

5. Teoria  psico-analítica
A violência é considerada como interna ao indivíduo,
ou como uma resposta protectora aos factores
externos (e.x ameaça de abandono).

6. Teoria sociológica
A violência é considerada o resultado das
desigualdades sociais e disparidades de classe
(estruturas sociais que reflectem as condições na
sociedade).

O que é que os estudos sul africanos

encontraram relativamente aos agressores do

sexo masculino do parceiro íntimo
O uso de violência masculina contra as parceiras íntimas
está associado ao testemunho de violência  família de
origem, uso problemático de droga e/ou álcool, e o
envolvimento em conflitos fora do contexto da relação.
Os homens são muitas  vezes socializados num ambiente
de violência. O comportamento agressivo pode ser
aprendido na família, dos colegas e no contexto
comunitário  ou cultural – afirmações e crenças como:
“espancar uma mulher faz parte da minha cultura”  leva a
perpeturar um comportamento violento.

Os homens quu são violentos para as suas parceiras tendem
a adoptar perspectivas rígidas, estereotípicas sobre como
as mulheres e os homens se deviam comportar, Algumas
destas ideias incluem: um homem é “o chefe da família”, e
 “a mulher deve obedecer o seu marido’. A violência é
muitas  vezes demonstrada quando as suas parceiras ou
esposas parecem estar a violar estas  normas de género.

Sentimentos de falta de poder em poder ser capaz de
satisfazer as expectativas i de masculindade
(“masculinidade de sucesso”) devido à probreza,

Compreendendo a violência do parceiro íntimo

masculino na contraparte feminina  – foco na

teoria

Várias explicações académicas e disciplinares já foram
providenciadas para compreender a violência do parceiro
íntimo. Tais podem ser classificadas livremente em
abordagens que focam factores intra-individuais,  como
as abordagens biológicas e psicológicas e de relações,
nomeadamente a teoria psico-analítica, aprendizagem
social e de sistemas, e explicações socio-culturais que
reforçam o papel dos sistemas sociais, politicos, históricos
e culturais, tal como as teorias sociológicas, feministas e
socio-políticas.

Para se compreender a violência do parceiro íntimo como
situado num contexto de multi-camadas, cada
componente teórico é considerado como tendo um valor
potencial  na explicação deste problema pervasivo e
persistente.

1. Teoria feminista e socio-política
A ligação íntima que existe entre a violência
doméstica e as estruturas patriarcais (como os
sistemas e instituições sociais, políticos e culturais)
é enfatizado. A violência masculina é
conceitualizada como o uso de poder e controlo
para afirmar os valores de privilégio masculino,
direito de posse e domínio sobre as mulheres.

2. Teoria biológica & psico-biológica
A violência é causada por factores intra-individuais,
tais como  danos cerebrais estruturais,
anormalidades genéticas, e níveis hormonais que
se compreende desempenhar um papel no
comportamento violento.

3.   Teoria de sistemas
A violência é considerada como um sistema
interactivo, em que os padrões de relacionamento
com a família se interagem com os factores
contextuais (sociais, culturais, familiares e
individuais).

Teoria feminista e
socio-política
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desemprego ou falta de educação têm  sido colocadas
aos homens para explicar a sua violência. A violência
muitas vezes contém um componente emocional
(sentimento de ‘perca de controlo”), bem como um
propósito instrumental (“tendo controlo” sobre o outro).

Recomendações para a prevenção
As iniciativas para prevenir a violência do parceiro íntimo
ao nível individual, psicológico/ de relação e socio-cultural
inclui um foco no:

Indivíduo
• Envolvendo o desenvolvimento e implementação

de programas para reduzir o comportamento anti-
social e agressivo nas crianças e adolescentes.

• Aconselhamento individual, psicoterapia e trabalho
de caso social com os sobreviventes e agressores
de violência.

• Tratamento e rehabilitação dos indivíduos para
prevenir a re-vitimização (e.x. disponibilizar abrigos
 para as sobreviventes e programas de gestão de
ira para  agressores).

Psicológico e de relações
• Programas baseados nos pais e   na família para prevenir

o mau tratamento infantil e desenvolver
competências parentais positivas.

• Programa de visita ao domicílio

• Programas baseados na escola para mudar as
normas e atitudes de género e prevenir a violência
durante o  namoro.

• Programas de competências de vida e mentoria.

Socio-cultural
• Programas baseados na comunidade que utilizem

métodos participatórios para mudar as normas de
género, formação participatória sobre o risco do
VIH e prevenção, competencies de auto-confiança,
programas de prevenção ao estupro para mulheres
(e.x. competências de auto-protecção), destinados
aos rapazes e homens como grupos vulneráveis, e
usando os homens para facilitar a mudança nas
comunidades.

• Campanhas de sensibilização pública para
desvendar os mitos sobre a violência do parceiro
íntimo, influenciar a opinião pública, e  desencorajar
a vontade política.

• Advogar os direitos humanos para encorajar a
igualdade do género e empoderar as mulheres,
promover a reforma jurídica, reforçar as respostas
de justiça criminal e melhorar a segurança  dos
ambientes físicos.

Contactar o Instituto para as Ciências Sociais e de Saúde,
Programa Líder da  MRC-UNISA sobre Crime, Violência e
Lesão www.mrc.ac.za/crime.crime.htm

O Protocolo  do Género e
Desenvolvimento  da SADC é um
documento  abrangente jurídico com
objectivos, alvos e estratégias distintos
para se alcançar a igualdade do
genénero na região da SADC.

As provisões no Protocolo, que visam
apoiar a prevenção  da violência com
base no género e a mitigação dos seus
efeitos nas mulheres e raparigas,
obrigam os Estados Membros que até
2015:

• Decretem e apliquem uma
legislação proíbindo todas as
formas de VBG

• Assegurem que as leis sobre a
VBG providenciem uma
testagem, tratamento e
cuidados  compreensivos para
os sobreviventes do assédio
sexual

• Revejam e reformem as suas leis
e procedimentos criminais ao
aplicarem os casos das ofensas
sexuais e VBG

O Protocolo do Género  e
Desenvolvimento da
SADC

• Decretem provisões legislativas
e adoptem e implementem
pol í t icas ,  estratégias  e
programas que determinem e
proíbam o abuso sexual em
todos os domínios

• P r o v i d e n c i e m  s a n ç õ e s
dissuadoras  para os agressores
do assédio sexual

• Providenciam informação e
s e r v i ç o s  a c e s s í v e i s  à s
sobreviventes.
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O  Protocolo enfatiza que o Estado
devia adoptar uma abordagem
integrada  quando tratasse da violência
com base no género. Em linha com
este pedido, muitos municípios locais
em pelo menos sete países; Botswana,
Lesóto, Maurícias, Namíbia, África do
Sul,  Suazilândia e Zâmbia já
desenvolveram Planos de Acção do
Género onde as  de violência com base
no género como uma questão chave
na entrega de serviços.

Ao abrigo destes Planos, várias
iniciativas destinadas  a previenir as
incidências da violência do género
foram adoptadas, com alguns
municípios tendo localizado a
Campanha de 365 Dias de Acção
Contra a Violência com Base no
Género.  A Campanha de 365 Dias é
um conceito que foi primeiro
adoptado na África do Sul, alarga os
16 Dias de Activismo Contra a Violência
com Base no Género para uma

resposta  coordenada e abrangente de
u m  a n o  i n te i ro  a t r avé s  d o
desenvolvimento de um Plano de
Acção para Terminar com a Violência
com Base no Género.

O objectivo geral do Protocolo  do
Género  e Desenvolvimento  da SADC
é o de reduzir para metade a violência
com base no género até 2015.

Em Agosto, o Lesóto tornou-se o terceiro país a rectificar
o Protocolo  do Género e Desenvolvimento da SADC,
levando a região em frente nos seus esforços para assegurar
 a igualdade das mulheres e protecção dos seus direitos.

A rectificação registada pelo Lesóto não é um assunto
insignificante, já que um Protocolo é um dos maiores
instrumentos vinculativos jurídicos. O  Protocolo do Género
da SADC é particularmente importante e poderoso como
uma ferramenta para advogar os direitos das mulheres,
porque consolida todas as políticas e os programas da
SADC que lidam com a igualdade do género. Tal também
põe em primeiro plano a importância em avançar o
processo da emancipação e empoderamento das mulheres
através de políticas, leis, programas e projectos, dos quais
o Lesóto tem de implementar.

A rectificação de Lesóto segue-se aquela da  Namíbia e
Zimbabuá em 2009. A rectificação do Protocolo implica a
prontidão  por parte dos Estados Membros  para  começar
com a implementação,  que envolve a domesticação das
políticas regionais na legislação e políticas nacionais.

O Protocolo da SADC sobre o Género é abrangente,
reunindo todos os compromissos dos países signatórios
para a promoção dos direitos sexuais e saúde reprodutiva,
bem como um aumento das respostas nacionais da
epidemia do VIH.

As prioridades chave sobre a saúde, saúde sexual e
reprodutiva e VIH abordadas no protocolo da SADC
incluem:

• Artigo 19 1.a, 1.b e 2) – Prevenção da violência com
base no género

• Artigo 26 (a e b) – Prevenção de mortalidade
maternal

• Artigo 26 (c) – Saúde mental, sexual e reprodutiva
• Artigo 27 (2, 3.a, 3.b e 3.c) – Facilidades de higine e

saneamento
• Artigo 35(4) – Prevenção do VIH, tratamento, apoio

e cuidado

Os objectivos no Protocolo da SADC estão bem articulados
e  são viáveis para que  todos os países na região os possam
 alcançar. A experiência indicou que os objectivos noutros
documentos  de políticas já foram observados pelos países
que  aplicam esforços concertados  para abordar as lacunas
existentes. Nos casos em que os objectivos foram
realizados, a vontade política, estabilidade e crescimento
económico, desenvolvimento jurídico e desenvolvimento
social têm sido instrumentais.

É no entanto evidente que a tarefa para abordar os direitos
sexuais e de saúde reprodutiva e VIH não cabe somente
aos governos. A sociedade civil tem desempenhado um
papel principal   em fazer com que os países sejam
responsáveis pelos compromissos feitos, e no apoio das
iniciativas do governo; seus esforços acrescidos são precisos
agora mais que nunca.

Lesóto rectifica o
Protocolo do Género
Pelo Pessoal da SAfAIDS
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GenderLinks, trabalhando com o governo local e
outros parceiros estratégicos, organizaram uma
Cimeira  anual  de Justiça do Género e   Governo
Local e um Evento de Prémios em Março 2010.

Mais de 200 participantes  de dez países da Comunidade
de Desenvolvimento da África Austral (SADC) convergeram
em Joanesburgo para a cimeira que constituída pela
partilha de 109 boas práticas dos dez países nas seis
diferentes categorias que incluíram:

• Prevenção da VBG a nível local: ‘como e que os
concelhos/organizações trabalham para garantir
que a VBG não ocorra?’

• Respostas à violência com base no género (VBG)
ao nível local: ‘o que é que os concelhos  fazem para
fazer avançar a literacia juridica, trabalho com a
polícia local, e esforços para garantir o alívio às
vitimas?’

• Apoio  relativo à VBG a nível local: ‘como é que
damos apoio àquelas que já foram vítimas da VBG?’,

• Inovação individual e dedicação para acabar com
a VBG ao nível local,

• Boas práticas institucionais que demonstrem as
boas práticas   tais como conselhos e organizações
trabalhando em conjunto na VBG, lobbying por um
orçamento de VBG nos IDPs ou ‘Planos Estratégicos
Anuais dos Municípios’, etc.

Este  projecto baseia-se na asserção de que no
contexto de malgaxe há um elevado nível de
coabitação, que muitas vezes se relaciona com os
elevados níveis de abuso doméstico. Ao se organizar
 casamentos em massa  gratuitamente, foi observado
que havia mais compromisso e respeito dos direitos
das mulheres e crianças por parte dos maridos e
pais. As leis pertinentes aos direitos e deveres dos
parceiros conjugais bem como os direitos   de
herança dos  descendentes eram mais facilmente
aceites. Embore a pergunta ainda fique em aberto
sobre até que ponto este projecto é relevante fora
do contexto malgaxe, isto parece contribuir pelo
menos até certa medida no alívio da violência com
base no género.

Organização do casamento civil
em grupo para reduzir as
incidências de violência contra
as mulheres e crianças no
distrito de Manjakandraina,
Madagáscar

Marcar um golo para a igualdade do género, reduzir a violência
do género para metade até 2015

365 Dias de acção local para terminar
a violência com base no género
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• Campanhas específicas de VBG e estratégias de
comunicação inovadoras com um impacto para
terminar com a VBG, tal como a mensagem, lemas,
 bandeiras e cartazes.

Ao abrigo da  bandeira “Marcar um golo para a igualdade
do género, reduzir a violência do género para metade até
2015”’, a conferência reúniu jornalistas, autoridades do
governo local, municípios, ONG’s e representantes dos
ministérios de  género e governo local. Cinco mulheres e
quatro homens  foram reconhecidos publicamente pelos
juízes e participantes durante a Cimeira para a Justiça do
Género e Governo Local  pelo seu trabalho no terreno.

Submissões e apresentações das partes regionais
interessadas  procuraram divulgar as boas práticas
conduzidas pelos conselheiros locais e activistas
comunitários que visam empoderar as mulheres e terminar
com a violência de género.

Os participantes  concordaram que – com um pouco de
esforço-  seria possível transformar o mundo e eradicar a
VBG através do envolvimento das perspectivas locais  na
abordagem das questões locais. A maioria dos projectos
apresentados podem ser replicados eficazmente noutros
lugares e contextos. As respostas tais como a melhoria nas
infra-estruturas também foram salientados como sendo
tão importante como os esforços de sensibilização da VBG,
o que tem sido uma estratégia recorrente  para a prevenção
da VBG.

Em Conclusão
A busca para se terminar  a violência com base no género
está longe do fim, apesar das muitas vitórias prominentes
na região. É notável  que no contexto do governo local
em particular, mais mulheres agora ocupam lugares
prominentes no serviço público – e que muitas autoridades
locais estão activamente envolvidas em actividades
destinadas a combater a violência com base no género.

Muitas  vezes estas vitórias  baseiam-se em numerosos
modelos de boas práticas, e enquanto as partes
interessadas trabalham para abordar a violência com base
no género e melhorar a representação e acesso das
mulheres, é importante partilhar estes modelos de boas
práticas pelo valor que têm em assistir os outros
implementadores e países nas suas próprias buscas e
desafios para contra-atacar a violência com base no género.
 O processo de regularmente apresentar e partilhar
iniciativas inovadoras locais de prevenção  à violência com
base no género na região é útil porque garante que os
conselhos que querem trabalhar nas questões do género
tornam-se centros de excelência para a inclusão de género
a nível do governo local.

“É simpatico dar-se dinheiro ou uma cama mas é
algo temporário. De modo ideal, com o trabalho que
fazemos, mesmo até os indíviduos, a nossa busca
devia ser em sustentar não só o que  se pode
providenciar agora, mas vai providenciar durante
um longo prazo. Como um exemplo de inovação e
resolução de problemas, uma prática boa que surgiu
de Madagáscar foi marcante para nós: uma mulher
 qualificada a padre realiza casamentos em massa
para parceiros vivendo juntos e que não têm
possibilidade para se casar. Isto garante que as
mulheres tenham direitos no caso desse parceiro
morrer e garantir que tenham uma herança,
propriedade ou terra. Estes  tipos de iniciativas com
base comunitária e encontro precisa a esse nível
comprometer-se em questões mais suscentáveis. Se
você tiver muitas crianças que chegam da escola e
 não há qualquer supervisão, a casa pode ser
identificada como uma casa-segura com uma
indicação de auto-colante vermelho ou azul. Se elas
se sentirem inseguras ou acharem que estão sendo
perseguidas ou em perigo depois da escola, elas
podem entrar nessa casa. Aspectos práticas que
falam ao nível em que a comunidade é capaz de
ajudar; Eu posso não ser capaz de providenciar um
almoço, mas posso providenciar um local seguro
para a criança até que  um dos seus pais chegue a
casa.

Nos casos em que  há  sinais ou ameaças de violência
doméstica, as mulheres  também podem ter um
‘sinal’ secreto para alerter os seus vizinhos ou
transeuntes de que algo está errado como uma vela
à janela ou puxar as cortinas de uma certa maneira
para que as pessoa possam ver que ela precisa de
ajuda... Isto tem funcionado bem em algumas
províncias em toda a África do Sul, onde os comités
da rua já se alinharam em feitos práticos, que nós
como comunidade podemos fazer para assegurar
que as nossas mulheres e crianças – e os nossos
rapazes e homens- estejam seguros. Nós sabemos
que não há realmente um refúgio, e ser houver uma
casa na esquina, é geralmente a casa que é mais
condenada e as pessoas são as mais isoladas.
Precisamos de considerar aspectos mais práticos,
que falem realmente às necessidades da
comunidade e dão uma plataforma às pessoas para
se sentirem livres, não importa quem sou ou de onde
venho ou no que acredito: Eu posso ir lá.”

-Abigail Jacobs-Williams, Administradora da
Governância do Género, GenderLinks
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“O desconforto em falar sobre questões de sexualidade e
intimidade estão parcialmente ligados às crenças religiosas,
mas também estão fortemente ligadas aos contextos
culturais e crenças.”
J.P Mokgethi-Heath, Padre e  Membro de INERELA, explicou
ao abordar as questões das interpretações religiosas e
contextos culturais africanos e o seu impacto  quanto aos
esforços de prevenção do VIH quando apresentou um
documento sobre ‘Cultura religiosa e prevenção do VIH; uma
ameaça ou uma oportunidade?’ aos delegados na recente
Conferência sobre a Cultura e o VIH da SADC.

Quando expôs a metáfora  do tema  ‘Mudando a Fluxo do
Rio',  explicou que  "as comunidades de fé muitas vezes tentam
construir uma represa para ‘conter as coisas’. A represa que
construímos é absoluta, nós não precisamos de deixar sair
nenhuma água. Contudo, não se pode contra uma represa
para sempre, e mesmo quando ela se vem desabando numa
corrida destruídora, tornando as populações ainda mais
vulneráveis’’, e que “ isso depois significa que “fechar a torneira”
a novas infecções  do VIH tornam-se difícil uma vez que se
presume que quando falamos de VIH, estamos a falar de
sexo.”

Mantendo que a abordagem do ABC tem um sucesso limitado
nos contextos africanos, Mokgethi-Heath argumentou por
uma compreensão  de contextos religiosos e culturais
prevalecentes e uma mudança  de ideias neste contexto, se
a prevenção do VIH tiver que ser de sucesso. Ele concluiu por
sugerir um afastamento da abordagem  do ABC para o modelo
‘SAVE’ da prevenção do VIH como utilizado pela INERELA.

A cimeira  também  equipou as partes interessadas com
um entendimento prático sobre a situação de violência
com base no género  na região da África Austral, desde
que acesso melhorado à informação (especialmente os
modelos de boas práticas), sobre a violência com base no
género e o papel que as autoridades  locais têm
desempenhado – e ainda desempenham – na procura
para terminar com a violência com base no género e atingir
os objectivos do Protocolo da SADC.As autoridades locais,
conselhos e comunidades podem partilhar informação
relativa ao Protocolo da SADC; tornar-se empoderados
para partilhar as boas práticas na abordagem de violência
com base no género a nível local;  tornar-se centros de

O modelo SAVE incorpora:
- Um foco das práticas de

sexo mais seguras e
produtos de sangue
seguros

- Garantindo intervenções
médicas disponíveis

- Aconselhamento
voluntário e testagem
(com um foco em afastar-
se de ‘congregações
amigas do SIDA’, para ‘
congregações que têm
conhecimento  da sua
situação de VIH), e

- Empoderamento

excelência e contribuir  na edificação de comunidades de
paz.

A cimeira providenciou uma oportunidade única para
todos os praticantes do governo local com um interesse
investido para desenvolver parcerias e redes estratégicas.
Os participantes também tiveram a oportunidade de
interagir e apresentar conteúdo sobre o que tinham
compreendido ser o papel das autoridades locais, isto por
sua vez também afirmou os seus modelos de boas práticas
alargando o seu impacto e eficiência realçada
respectivamente à abordagem de violência com base do
género de um modo colectivo.

O impacto das interpretações religiosas e culturais
relativamente aos esforços de prevenção
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A Copa Mundial de alto perfil da FIFA  2010 que se realizou
em solo africano pela primeira  vez  a  partir de 11 de Junho
a 11 de Julho apresentou oportunidades de ouro para as
organizações de desenvolvimento no lançamento de
campanhas e programas que promovem a saúde púlica,
educação, desenvolvimento, direitos humanos e paz  em
todo o continente. Os programadores e activistas estão a
encontrar maneiras  cada vez mais  novas e criativas para
abordar os vários desafios que o continente enfrenta.

A SAfAIDS entrou em parceria  com o Objectivo de África
para  apoiar a universalidade de futebol ao trazer informação
 revelante do VIH e SIDA às comunidades em África. A
organização desenvolveu uma variedade de informação,
educação e materiais de comunicação, tudo produzindo a
frase ‘África Sai Vencedora Sempre que Você  Prevenir o
VIH’ que depois  distribuíu em várias comunidades em
África durante as actividades do Objectivo de África.
A campanha do Objectivo de  África  começou há  quatro

anos atrás durante a Copa Mundial de 2006. Uma equipa
de nove voluntários viajou do Quénia para a Namíbia e de
volta,  projectando jogos de futebol e disseminando
informação do VIH a  comunidades africanas  remotas por
vezes de díficil acesso. A iniciativa foi de tanto sucesso que
a equipa de dez membros decidiu fazer a viagem outra vez
durante a Copa Mundial  de 2010.

O processo
Em cooperação com as ONG’s de base  comunitária local,
a equipa viajou pelo Quénia,  Tanzânia, Malawi, Zâmbia,
Zimbabué, Moçambique, Suazilândia e África do Sul.  A
viagem do Objectivo de África 2010 começou em Nairobi,
no mês de Junho e terminou em Jozini na Província de
Kwazulu Natal da África  do Sul no dia 11 de Julho.

A equipa chegou à África do Sul a tempo da transmissão
do jogo decisivo para o terceiro lugar entre a Alemanha e

África  sai vencedora sempre que você prevenir o
VIH –parceiros da SAfAIDS com o Objectivo de África
na campanha de prevenção durante a Copa Mundial

20

ESTUDO DE CASO A RESPOSTAS  DE  VBG & VIH

- Pelo Pessoal da SAfAIDS
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outras gentes móveis)  ao longo desta rota central de
transporte e comercial têm sido um contribuidor principal
para a propagação do VIH em toda a região.

Alcançando as comunidades com futebol, informação

do VIH, testagem e aconselhamento

Durante a viagem, a equipa do Objectivo de África
conseguiu alcançar  mais de, 22,000 pessoas em vários
países. Dos lugares visitados, segue-se alguns dos lugares
em que houve o maior comparticipação de pessoas jamais
registado:

• Dagoretti (Quénia) – 2,000 pessoas
• Morogoro (Tanzânia) – 2,000 pessoas
• Arusha (Tanzânia) – 1,500 pessoas
• Nkata Bay (Malawi) – 1,000 pessoas
• Salima (perto de Lilongué no Malawi) – 1,500 pessoas
• Kalolocha (Zâmbia) – 2,500 pessoas
• Bwafwano (perto de Lusaka, Zâmbia) – 1,200 pessoas
• Siavonga (Zâmbia) - 800 pessoas
• Sheselweni (Suazilândia) – 3,500 pessoas

 
O aconselhamento voluntário e testagem  (AVT) foi
oferecido na maioria das transmissões de futebol nas
comunidades do Quénia, onde uma elevada taxa de
implantação de serviços foi registada. Em Mbita, 71 pessoas
foram testadas; 38 foram testadas em  Sotik e 24 pessoas
foram testadas em  Baringo durante o tempo que levou
para mostrar um jogo (90  minutos). Durante a primeira
metade do jogo,  e foi aumentando progressivamente
durante a segunda metade onde a equipa via uma longa
fila de pessoas procurando acesso ao AVT. A  pedido feito
pela comunidade, o AVT também foi oferecido no dia
seguinte, para que aqueles indivíduos que não poderam
ficar para depois do jogo tivessem acesso à testagem  no
dia seguinte. Registou-se mais de 80 pessoas  testadas no
dia depois da transmissão.
 
Na Tanzânia, o Objectivo de África entrou em  parceria com
a Saúde Internacional da Família (FHI) onde o foco desta
transmissão residia na provisão de informação. A equipa
do Objectivo de África também colaborou com  ‘Grass Roots
Soccer’, uma organização que treina as estrelas africanas
de futebol, treinadores, professores e educadores de pares
nos países mais afectados pelo VIH na entrega de uma
prevenção  interactiva do VIH e currículo de competências
de vida para os jovens,   de modo a  efectuar actividades
de sensibilização do VIH relacionadas com futebol. No
Malawi, também,  durante as tranmissões o foco das
actividades incidia na partilha de informação.

A visita do Objectivo de África  à Zâmbia coincidiu com o
Dia Nacional de AVT no dia 30 de Junho, por isso a equipa
usou a transmissão do futebol e outros eventos planeados
para mobilizar apoio para a testagem no evento nacional
que estava  para se realizar. Noutros países, a equipa usou

o Uruguai no dia 10, e o jogo final entre Espanha e os Países
Baixos no dia 11 de Julho. Antes de cada jogo ao vivo, a
equipa iria apresentar vídeos de sensibilização do VIH e
SIDA, e disseminar materiais do VIH que tinham sido
cuidadosamente seleccionados para garantir que fossem
não só específicos  ao objectivo mas também culturalmente
sensíveis.

Sempre  que possível, o Objectivo de África iria fazer parceria
com as ONGs  de base comunitária e, providenciando uma
plataforma porporcionadora, o Objectivo de África iria
apoiar os parceiros locais para maximizar o potencial da
Copa Mundial como uma ferramenta para disseminar a
informação do VIH. Nestes casos,  o Objectivo de África
tomava um papel facilitador  atraindo audiências, enquanto
os provedores de serviço eram convidados para partilhar
a sua  experiência  de  como disseminar a informação do
VIH num contexto local específico.

A rota
A rota da equipa seguiu a “Auto-estrada do SIDA”
atravessando pela África Ocidental e Austral, onde o
aumento de mobilidade e migração, em conjunto com a
subida de rendimentos disponíveis e a intensificação do
sexo transaccional (sexo comercial, geralmente envolvendo
os condutores de transporte, trabalhadores migrantes e
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Entrevista de P&R com Sharon Groenmeyer,
Directora de Sharon Groenmeyer e
Associados

O Yngve Sjolund: “Pode-nos  contar mais sobre o seu

trabalho de pesquisa, capacitação e desenvolvimento

na inclusão de género e educação de paz, com um

foco na prevenção da VBG no local de trabalho?”

A Sharon Groenmeyer: “Tenho já 20 anos de experiência do
género e como estudante adulto, tive sorte em aprender as
tendências no decorrer do tempo. Tendo trabalhado na
área de género, aprendi sobre questões de género no local
de trabalho, como em sindicatos no sector público. Isto tem-
me dado uma experiência e compreensão enriquecedora
sobre como prevenir a violência no local de trabalho. O meu
envolvimento com as organizações do serviço laboral
aconteceu durante o período de apartheid quando nós
tivemos que transmitir muito conhecimento a outros
sindicatos. Os oficiais dos sindicatos  iam principalmente
às regiões africanas para compreender como os sindicatos
participavam na luta de liberalização nos seus países. Era

assim que  nós ajudavamos os  delegados sindicais e oficiais
a construir um local de trabalho mais democrático, porque
 na altura vivia-se um tempo muito adverso. Os
trabalhadores não tentavam só construir um movimento
sindical, mas também tentavam compreender o papel do
movimento sindical na realização do regime democrático
 que temos agora”.

YS: “Historicamente foi uma situação de apartheid

onde as pessoas brancas oprimiam as pessoas negras.

As mulheres também  eram liberadas no local de

trabalho durante a luta pela igualdade racial?”

SG: “Nesse período as  mesas de género  eram   bastante
embriónicas, e era uma situação um tanto ao quanto
desageitada quando a pessoa focal do género fazia uma
apresentação. Tal devia-se à natureza da luta, havia uma
subordinação dos direitos das mulheres como parte do
processo de liberação. A igualdade do género era um forte
componente mas o movimento sindicalista era muito
dominante de acordo com as perspectivas masculinas que
dominavam na altura e os direitos das mulheres estavam

outros métodos para a partilha de informação do VIH. No
Harare, Zimbabué por exemplo, a organização  Patsime
realizou uma peça dramática muito popular que partilhava
 informação sobre o VIH.  O drama foi seguido por um
questionário elaborado para testar o entendimento das
questões levantadas. Em Shiselweni, Suazilândia, o
Ministério da Saúde, o Ilustre Benedict Xaba, e o Ministro
de Turismo, o Ilustre MacFord Sibanze presidiu num torneio
de futebol em que quatro equipas de escolas secundárias
competiram por uma variedade de prémios, o torneio foi
especificamente planeado para coincidir com a chegada
do Objectivo de África no país; e desta forma reunindo
um enorme número de pessoas que depois foram o alvo
da informação do VIH. Durante esta última parte da viagem,
os serviços Internacionais da População (PSI) ofereceram

AVT, e distribuíram exercícios de registo para  a circuncisão
masculina médica visando encorajar os jovens rapazes nas
escolas secundárias  ao acesso da circuncisão; 100 jovens
rapazes registaram-se no dia da transmissão.

O futebol tem muitos apoiantes no continente, e nenhum
outro desporto tem a capacidade de reunir multidões e
captar a atenção que o futebol  absorve. As actividades
do Objectivo de África são impulsionadas pela
oportunidade que os membros da equipe vêem para
alcançar aqueles mais vulneráveis à infecção do VIH,
aqueles entre os 15 e 49 anos de idade, com a informação
que passa nas imagens de futebol.

Para mais informação sobre o Objectivo de África ir ao
http://www.africagoal.com/website.html

Legislação providenciando
igualdade de acesso, em vez
de equidade  de resultados

Sharon Groenmeyer
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a evoluir. Havia uma claúsula de maternidade – que
protegia os direitos reprodutivos das mulheres – isso era
um ponto para mobilizar as mulheres porque as mulheres
nos sindicatos eram geralmente as administradoras.”

YS: “Já viu uma mudanças nas políticas durante os

últimos 20 anos de acordo  com a nomeação das

mulheres para níveis mais executivos, a papeis de

gestão no local de trabalho – ou posições no

parlamento, alinhados com os ODM e outros

objectivos de igualdade do género?”

SG: “Eu acho que há uma mudança distinta do papel das
mulheres no passado   e agora no local de trabalho é
bastante diferente. No período do apartheid – ao tentar
edificar as estruturas democráticas, quer estivessem na
comunidade ou no local de trabalho – era democracia
participatória, ou algum tipo de democracia  representativa
contra um governo ilegítimo, enquanto que agora nós
temos legislação que proíbe a discriminação e o processo
de acção afirmativa que agora providencia a  igualdade de
acesso. Julgo que a legislação providencia mais ímpeto
para as mulheres ter uma presença no local de trabalho e
uma voz, e para ser muito mais visível. A dificuldade, acho,
com a legislação de momento é que o providencia
igualdade de acesso, em vez de equidade de resultados.
Nós tendemos a  entrar no jogo dos números na África do
Sul. Muitas vezes as mulheres negras – especialmente as
mulheres negras que subiram pelos vários escalões –
acabam em alguma secção do departamento dos recursos
humanos ou num escritório de género, mas o cargo que
ocupam   não vai levar a lado nenhum. Elas são as
representantes,  ou ‘fachadas, em linha com o
empoderamento económico negro (BEE).

YS: “Ocasionalmente encontro-me com executivas

negras e às vezes sinto que elas estão frustradas com

o seu cargo e descrição de funções. Certamente, que

conseguiram o emprego através das políticas do BEE

ou para preencher uma cota, mas sinto que preferiam

estar a fazer algo diferente naquilo que lhes motiva

mais. Já tenho visto vezes sem fim uma pessoa a ser

colocada num posto, recebe formação para aquele

tipo de responsabilidade – depois volta-se e diz: ‘Não

gosto deste trabalho, e vira costas.”

SG: “Acho que a frustração brota das próprias aspirações
de cada um querer edificar um local de trabalho mais amigo
do género. Ainda temos uma situação em que
‘acrescentamos’ mulheres para o local de trabalho no sector
privado para preencher as cotas. Até certo ponto no local
de trabalho do  sector público também- ‘acrescente
mulheres e agite’.É  uma perspectiva bastante liberal do que
devia ser realmente o feminismo, no entanto se tivessemos

Há uma situação em que nós
‘acrescentamos ‘mulheres no local de

trabalho’… para preencher as
cotas...acrescente mulheres e agite’

um ambiente mais amigo do género, de acordo com uma
experiência  e qualificação  com base na igualdade do
género, então as mulheres iriam participar activamente na
tomada de decisões. Se considerarmos par o sector público,
verifica-se que é predominantemente de mulheres agora.
O sector público é o maior empregador no país e todos os
postos de nível inferior, desde o director até cá baixo, são
cupados por mulheres. Torna-se muirto difícil tomar uma
decisão no sector público se você não for um director ou
não estiver numa posição maior. Isto é hieráquico, é como
uma cortina de missangas – e você só fala com a pessoa
no seu próprio nível ou com a pessoa acima de você. Você
não pode saltar de níveis, por isso observa-se que as
mulheres estão muito muito frustradas. Muitas das pessoas
focais de género são vice-directoras, em algumas situações
elas são directoras, embora as constatações numa entrevista
recente recomende que elas ocupem um nível de direcção.”

YS: “Olhando para o local de trabalho em geral, as

mulheres estão principalmente empregadas em

sectores não-especializados em contextos rurais e

urbanos em todo a África: fazendo partes do trabalho,

trabalho manual, tal como trabalhando nos campos

e ajudantes domésticas. Para além disso, a descrição

das suas funções também incluem aquelas de mãe,

esposa, cuidadora e educadora e dedicada ao lar – e

 de pois quando têm autorização ou são capazes de

encontrar um emprego, elas são  o grupo  que recebe

menos e é sub-apreciado. Como é que  esta

configuração vai mudar para as mulheres? Como é

que elas serão informadas sobre os seus direitos, ter

acesso aos serviço e sair destas suas situações?”

SG: “Quando falo do contexto sul africano, a minha
perspectiva é bastante centrada no urbano. Se entrarmos
nas áreas rurais, a falta de um plano coerente para o
desenvolvimetno rural signifca que estas áreas ainda estão
bastante sub-desenvolvidas. Continuamos a falar sobre o
plano de desenvolvimento industrial, contudo quando
vamos às áreas ruruais, não temos uma infraestrutura boa,
especialmente nos Bantustans antigo, até leva a pensar que
estamos em algures em África. Noutras partes de África as
populações dependem da radio, e muitas delas não têm
electricidade ou uma boa infraestrutura rodoviária. Em
quase todas as áreas rurais da África do Sul, as mulheres
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Universidade de Pretoria, indicou que quase 70% da

população nas áreas rurais não têm água nem

electricidade, e que as mulheres e crianças podem

passar quatro horas ou mais por dia juntando lenha

e água. Como é que estamos a abordar a VBG no

contexto da pobreza, falta de acesso aos serviços

básicos, economias caindo, cortes e reduções

significativas para o apoio ao desenvolvimento? “

SG: “Acho que com a pobreza, e nas famílias pobres,  há
muita auto-confiança. Há uma dependência nas pensões
de velhice,  a dependência  quanto aos subsídos dos filhos,
das jovens mulheres, considerando que o que nós realmente
precisamos é  de uma estratégia  na qual  existe um subsídio
interino ou transicional  onde se possa obter algum tipo de
receitas enquanto você está a aprender  competências. Isto
permite-lhe um certo tipo de subsistência e alimentação.
Não cabe ao Governo  dizer ao povo para apertar os cordões.
Os Governos deviam considerer a dignidade dessa
sobrevivência e depois planear detalhamente a nível
regional e provincial o que é necessário, através dos seus
estudos de viabilidade, e construir comunidades em que as
pessoas possam trabalhar. Há enormes áreas de
competência, e se nós púdessemos  a nível local e municipal
 utilizar essas competências, nós poderíamos  construir a
comunidade.”

YS: “Os incentivos com base comunitária são uma

solução, mas  é ainda desolador saber que a falta de

empregos para muitas pessoas  se resume a uma mera

questão de sobrevivência. Para além da pobreza e não

sabendo se vai haver comida na mesa para alimentar

a família, o VIH torna-se uma realidade  pouco

perceptível no horizonte. Acrescente a isto a VBG e

violência sexual no local de trabalho, como é que

lutamos contra o estigma e discriminação do VIH?”

SG: “Se olharmos para o sector público,  encontramos um
centro de  bem-estar em quase todos os departamentos.
Nota-se um esforço  incrível por parte de oficiais  com uma
classificação muito baixa- a maioria mulheres que criam
uma sensibilização entre homens e mulheres. Muitas das
vezes, nos departamentos maiores e melhor organizados
 existe uma mesa do género  em que o programa de bem-
estar está ligado. Os programas de sensibilização
geralmente têm lugar no Dia das Mulheres ou Dia Mundial
do SIDA. No entanto, as mesmas comunidades com quem
trabalham  não beneficiam do corpo das competências
sendo acumulados pelas unidades de bem-estar. Há muito
sexo transational que acontece no local de trabalho. Os
estudos indicam que as jovens mulheres têm sugar daddies
para pagar as contas ou propinas universitárias e estou
bem certo de que é bem prevalente também  entre os
homens ainda jovens, que encontram sugar mommies

ainda estão sendo confrontadas pelos rapazes novos que
sobem sorrateiramente a montanha ou atravessam o rio
para as violar. Onde está a ONG para lhes dar a conhecer
os seus direitos? Se entrarmos em algumas partes de África,
você vai encontrar que as mulheres que já receberam
educação e vêm de famílias de classe média podem   ter
conhecimento dos seus direitos e ter acesso à informação
sobre os seus direitos.

Existe uma enorme lacuna entre os contextos rurais eu
urbanos no resto de África e mulheres desempenham um
papel de mãe, cuidadora, trabalhadora – e os papeis
produtivos e reprodutivos das mulheres encontram-se
bastante  fundidos. A legislação em África não é assim tão
progressiva como aquela contida na Constituição da África
do Sul. Apesar de todas as dificuldades que temos com ela,
ela é uma ferramento para mobilizar  e um bom indicador
ou um gancho para se poder pendurar algo. Não obstante
que a legislação de empoderamento em que no entanto
as mulheres ainda são as esposas, e o homem ainda é o
chefe da família, tudo é muito patriarcal. A cultura
tradicional e a maneira na qual as sociedades esão
estruturadas nas diferentes partes do mundo, depende de
como as relações de poder na agregado familiar é  resolvido,
muitas vezes é uma reflexão de um governo pouco não
democrático.

As mulheres, especialmente a filha mais velha numa família
pobre, tende a não ter educação e  vai trabalhar ou
abandona os estudos para ficar a cuidar dos seus irmãos.
Com o actual crise financeira, eu já vi isto acontecer no
Zimbabué: o rapaz é mandado para a escola e as raparigas
ficam no lado da rua com a farda da escola à espera de ser
levadas por sugar-daddies (relacionamento de um homem
idoso com rapariga jovem baseado no interesse financeiro).
Pois, é assim que vão conseguir pagar as suas propinas.
Nem todas as raparigas vivem deste modo e muitas
mulheres nem sequer conhecem os seus direitos, e isso faz
parte da razão pela qual elas não negoceiam  por ter um
sexo mais seguro ou sair de uma relação violento ou
abusiva. É este tipo de socialização que as mulheres levam
destas pequenas aldeias para as cidades e contextos
urbanos. A conflação dos papeis produtivos e reprodutivos
para as ,mulheres é muito evidente em África.”

YS: “Também ouvi dizer que no contexto africano,  o

homem também é a mãe – e as noções  de   ubuntu

(sentimento humano): em que todos cuidam  uns dos

outros, mas na realidade – quando se olha para as

estatísticas da VBG e VIH – verifica-se que isso não é

o caso. Um dos maiores factores que exacerbam as

desigualdades do género, VIH e VBG é o problema de

pobreza. As constatações de um recente estudo

efectuado pelo Centro para o Estudo do SIDA,  da
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(igual ao significado de sugar daddy mas com contraparte
feminina) para lhes ajudar a pagar os estudos ou sobreviver
até eles encontrarem aquilo que é considerado como um
emprego permanente. Os departamentos que realizam
trabalho de mobilização só  executam programas enquanto
houver fundos. Não há qualquer ideia para o sustentar ou
construir uma massa crítica que os possa levar em frente e
depois espalhar essa mensagem. Verifica-se ainda uma
enorme dependência da radio e dos mídia para espalhar
estas mensagens,  considerando que está no mandato de
certos departamento do serviço público para de facto
abordar o VIH e o flagelo da VBG.”

YS: “Voltando a falar dos papeis de género e crenças

culturais: uma colega minha trabalha é recrutadora

no departamento de RH para a Boeing em Seattle e

ela acha que quando nomeia homens altamente

especializados de África, eles simplesmente se

recusam a receber ordens de mulheres “chefes”. Como

é  que abordamos estas noções de masculinidade e

dominância masculina, se internacionalmente não

está a funcionar?”

SG:”Eu acho que a masculinidade está no centro das
atenções a nível mundial e vive-se uma crise em relação
sobre  'qual é o papel de um homem dentro de uma família
". Com os direitos dos grupos minoritários, e aqui eu refiro-
me  a pessoas com uma diversidade funcional ou têm
preferências sexuais diferentes, com a aquisição desses
direitos aparecendo em primeiro plano, e de facto  ajuda os
homens a começar por ter uma nova identidade,  e a mudar
a sua identidade. O meu palpite é que estes homens muito
fortes que vêm de África têm mães muito fortes e é o papel
das mães - em muitos casos - a de mudar as gerações dos
homens, alterando a mentalidade do papel do homem.
Torná-lo mais sensível ao género, e saber que a mulher muito
que o  criou é o seu igual. É aí que nós temos que começar.
Temos que incluir  programas de diversidade no local de
trabalho sobre os direitos no local de trabalho, e temos  que
começar a prevenir a violência no local de trabalho. Se um
homem não receber as instruções de um seu superior, isto
é  insubordinação. Muitas vezes o que se constata é que se
uma mulher é colocada numa posição de poder em qualquer
cenário seja onde for, isso continua a ser um problema. No
Quénia, perguntaram à Hillary Clinton,   sobre quais eram
os pareceres do  seu marido: um exemplo perfeito em que
uma das mulheres mais poderosas do mundo é interrogada
sobre o parecer de Bill Clinton (seu marido, o ex-presidente
dos Estados Unidos da América).

Quando se apresenta um programa de indução no local de
trabalho, você tem que começar por ensinar as regras da
empresa, o que significa que você também aborda a cultura
da empresa. Agora, se a cultura for uma cultura demasiado

“Numa sociedade violenta nós somos

influenciados pela violência do

ambiente, e esse ambiente de

violência num lar infeliz permeia o

local de trabalho. Assim, um homem

agressivo, infeliz no seu casamento

infeliz ou cria essa infelicidade em

casa, ou leva-a  para o trabalho.

Aquela mulher que é espancada

diariamente e  tem falta de confiança

 leva consigo esse estado de espírito

 para  o trabalho. Ela pode ser muito

agressiva também e  transmitir essa

atitude no local de  trabalho e todo

este comportamento  mostra às

crianças nessa família sobre como

lidar com o conflito. Essa falta de

capicidade de lidar com o conflito é

levado para a escola. ”

- Sharon Groenmeyer

"Diz-me e eu esqueço.
Ensina-me e  eu lembro.

Envolve-me e eu aprendo.”
- Benjamin Franklin

competitiva, esta vai sem dúvida produzir casos de violência
e diferentes formas de violência. E muitas vezes quando uma
mulher é responsável e aquela que toma as decisões  numa
unidade ou numa grande empresa, os subordinados que
não aceitam a sua decisão, e podem até a maltratar. Fazem
isto, evitando a decisão e não a efectuando ou simplesmente
formam gangues. Se um deles quiser um local de trabalho
mais consensual, é preciso identificar essas dificuldades
bastante cedo. Você começa através do seu programa de
formação e os meios de comunicação social da empresa
para abordar isso”.
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Revisão do Livro
completamente descritivo, ele descreve como a sua ferida
gradualmente ficou séptica e desintegrou-se, enquanto
aqueles que estão cientes da situação e querem fazer algo
para ajudar são impedidos pelo protocolo cultural de agir
atempadamente. O jovem demonstra grande resistência
e paciência à sua dor, mas o leitor não resiste, e pergunta
"para que propósito?"

O seu  conto  conduz o leitor através das emoções
experimentadas por muitos jovens iniciados, cuja ferida
da circuncisão  se torna séptica: sentimentos de fracasso
e culpa e pensamentos de suicídio, e revela que até mesmo
os funcionários do hospital são indivíduos com percepções
culturais  igualmente críticas  em relação aos iniciados que
buscam atenção médica, tornando a experiência ainda
mais insuportável. Todos os anos, vários jovens iniciados,
que são hospitalizados por ferimentos sépticos cometem
suicídio depois da hospitalização porque não conseguem
viver com a vergonha  de não terem passado o rito como
“um homem verdadeiro”, e este livro  esclarece o efeito
psicológico de uma  circuncisão  fracassada.

O livro é o primeiro do seu tipo, revelando a razão pela
qual centenas de jovens Xhosa que vão para a montanha
nunca mais voltam. Por último, dá respostas às mães dos
iniciados, que são culturalmente excluídas da prática e não
estão autorizadas a perguntar o que aconteceu aos seus
filhos quando estes não retornam da montanha. Há uma
Pedi dizendo que um homem é como uma ovelha - durante
o abate, ele só deve chorar por dentro. No entanto, através
deste livro, a ovelha atreveu-se a gritar em voz alta no
abatadouro, e porque discutir abertamente é um tabu
cultural,  o rito da passagem à idade adulta masculina, as
revelações neste livro já receberam respostas mistas desde
uma crítica pesada aos aplausos.

Não tenta reduzir a importância da  cultura Xhosa  - na
realidade é um convite para o diálogo com as partes
interessadas da cultura para reflectir sobre como as coisas
poderiam ser feitas de maneira diferente, ou seja, o que
vale a pena abandonar de modo a salvar vidas. Faz o leitor
interrogar o que é realmente importante,  e a reflectir sobre
como a masculinidade devia ser entendida, bem como o
papel da sociedade e cultura na formação desta percepção.

"Um homem que não é um homem" é um livro muito
relevante escrito num momento em que a maioria das

Um homem que não é um homem (2009)
Por  Thando Mgqolozana

Revisto por Samantha Mundeta

“Um homem que não é
u m  h o m e m "  é  a
comovente histór ia
verídica de um jovem
d e l i n q u e n t e  d e
Khayelitsha, Cidade do
Cabo, que cresce sem
praticamente qualquer
orientação dos pais, mas
encontra o caminho para
a  d e c ê n c i a  e
responsabilidade ao
mudar-se para uma aldeia
na província do Cabo

Oriental para viver com o seu avô. No entanto, na sua
tentativa de obter  afirmação social do seu valor como
homem por meio do rito da circuncisão masculina Xhosa,
ele tragicamente perde parte de seu pênis  num costume
tradicional errado.

Este relato ousado da experiência vivida da circuncisão
masculina na cultura Xhosa perfura o véu de mistério e
sigilo em torno do que acontece com os homens jovens
Xhosa na montanha ano  após ano. Leva o leitor através
das influências sociais resultando na escolha ou progressão
natural de se submeter ao rito da circuncisão. Tal descreve
vividamente as cerimónias  emocionantes  e  culturalmente
ricas  antes do rito e na sequência, deixando o leitor com
uma apreciação profunda do significado desse rito da
passagem à vida adulta  masculina dos jovens iniciados.

Para uma pessoa que não tem nenhum conhecimento da
cultura, é surpreendente o quão breve e insignificante o
verdadeiro corte do prepúcio é e como  o processo de
recuperação se torna no verdadeiro teste. O jovem é vítima
da negligência do seu tio e avô que - como resultado de
negligência pura – não lhe assistem como exigido pela
cultura para o fazer. Num relato comovente e
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Leitura Sugerida

As Histórias Dela
Neste relatório da
ActionAid,  as
m u l h e r e s
a f r i c a n a s  d o
Burundi, Serra
Leoa e a República
Democrática do

Congo  apresenta contos notáveis de como elas
ultrapassam a violência e discriminação em circunstâncias
extremas.
Fazer o ‘download’ em  PDF no portal:=http://www.
actionaid.org/ docs/her_stories_final.pdf

A Tapeçaria da Sexualidade

Humana em África

Este livro é uma colecta de
documentos que instrinsicamente
examinam a sexualidade humana
no continente. As vozes são frescas
e falam sobre  aspectos pouco
estudados sobre a sexualidade
humana. A reflexão desses
assuntos como a cobertura da
violência com base no género nos

mídia da imprensa do Quénia, acessibilidade de abrigos
para as pessoas LGBT na África do Sul, e como a Internet
pode ser uma ferramenta valiosa para comunicar as
mensagens de sexualidade ao povo muçulmano,
providenciar lições que possam ser traduzidas a favor da
sexualidade no  continente em geral.
Encomende o livro de: info@arsrc.org

Garantindo o Acesso Universal  ao Planeamento Familiar

como um Componente Principal da Saúde Sexual e

Reprodutiva

Este breve resumo, produzido pela UNFPA, argumenta que
apesar dos aumentos no uso do
contraceptivo desde 1994,
persiste a grande necessidade
para o planeamento familiar. Entre
o grupo significativo menos
merecido está  uma nova geração
de adolescentes. Eles entram na
idade adulta com informação
inadequada sobre a sexualidade
e a saúde reprodutiva e algumas
competências para proteger a sua

saúde e os seus direitos.
Fazer o ‘download’ em  PDF no portal: http://www.
u n f p a . o r g /  w e b d a v / s i t e / g l o b a l /  s h a r e d /
d o c u m e n t s / p u b l i c a t i o n s  / 2 0 1 0  / u n f p a _ f p _
recommended_en .pdf

O Paradoxo Macho: Porque é

que Alguns Homens Magoam

as Mulheres e Como Todos os

H o m e n s  Po d e m  Aj u d a r

- por Jackson Katz (2006)
"Os homens precisam de ler este
livro. Não somente porque vão
tornar o mundo mais seguro para
as mulheres, mas porque vai
libertar os homens em suas
próprias pessoas. “- Eve Ensler -

Autor, ‘Os Monólogos da Vagina’
www.themachoparadox.com

organizações não-governamentais do VIH e SIDA estão a
promover a circuncisão masculina para mitigar a
propagação do VIH. Ela levanta questões que talvez não
tenham sido devidamente ponderadas pelos actores da
sociedade civil - por exemplo, o impacto da percepção nas
comunidades praticando a circuncisão  de que a
intervenção por um enfermeiro é uma reflexão de fraqueza
por parte do iniciado, ou pelo facto de que a circuncisão
ocorre frequentemente em áreas rurais remotas longe de
clínicas em que a   circuncisão  cirúrgica é inacessível para

muitos. Nos programas actuais   de circuncisão do VIH e
SIDA, é necessário ponderar o resultado esperado com a
mitigação dos riscos práticos envolvidos, e começar a fazer
perguntas sobre a pesquisa original da qual a unidade de
circuncisão  se baseia.

Uma leitura fácil, escrita em linguagem coloquial acessível,
este livro vale definitivamente a pena aumentar a colecção
de qualquer pessoa interessada em promover uma
mudança social positiva.

Suggested Reading
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FONTES
Fonte URL: http://www.ngopulse.org/newsflash/united-
nations-launches-unite-campaign

All Africa.com Links: http://allafrica.com/stories
/201002081766.html

Publicado no  NGO Pulse (http://www.ngopulse.org)

Direitos de Cópia © 2010 MediaGlobal. Todos os direitos
reservados. Distribuído por All Africa Global Media
(allAfrica.com).

Inquéritos dos Mídia: Oisika Chakrabarti, Especialista
dos Mídia, Sede da UNIFEM,
+1 212 906-6506, Oisika.chakrabarti@unifem.org

Para mais informação: http://www.unifem.org/
campaigns/sayno/

B-roll imagens das visitas no Quénia estão disponíveis.
Para mais informação, por favor contactar
oisika.chakrabarti[at] unifem.org

Fotos das visitas no Quénia estão disponíveis em:
(http://www.unifem.org/campaigns/sayno/photo_ga
llery/
Uma lista de parceiros de lançamento e de apoio está
disponível em: (http://www.saynotoviolence.org/say-
no -around-world/who -says-no/civi l -society-
organizations

DOCUMENTOS/LIGAÇÕES RELACIONADAS

Dizer  NÃO - UNiR para Terminar com a Violência Contra
as Mulheres
http://www.saynotoviolence.org/

Materiais de Imprensa  para Dizer NÃO – Lançamento
UNiR
h t t p : / / w w w. u n i f e m . o r g / c a m p a i g n s / s a y n o /

Para Ter e Manter: A Formação do

Casamento do Mesmo-sexo na

África  do Sul(2008).

Melanie Judge, Anthony Manion e
Shaun de Waal

O dia 30 de Novembro 2006 registou
 a África do Sul como o quinto país
do mundo e o primeiro em África a
legalizar o casamento  do mesmo-

sexo.  Para Ter e Manter: A Formação do Casamento do
Mesmo-Sexo na África do Sul explora a jornada do
casamento do mesmo-sexo. Esta colecção de entrevistas,
ensaios e documentos reconhece a multiplicidade dos
pontos de vistas sobre o tema. bem como  os aspectos e
esforços múltiplos que conceberam a formação do
casamento do mesmo-sexo na África do Sul.
www.jacana.co.za

Barómetro de Linha Base do

Protocolo do Género da

SADC(2010)

Embora se tenha notado algum
progresso no alcance da
igualdade do género nos 15
países da Comunidade da SADC,
notavelmente na educação e
tomada de decisões políticas, há
ainda a caminho muito longo a

percorrer para se atingir os 28 objectivos do Protocolo do
Género e Desenvolvimetno da SADC. Para se respeitar o
lema da Aliança  ‘O Tempo é Agora’ este barómetro
providencia uma riqueza de dados contra o qual  progresso
 será calculado por todos aqueles que apoiam a democracia
na região. Embora hajam vários desafios, os sucessos até
à data reforçam a perspectiva de que a mudança é possível.

Amar em Tempo do SIDA:

Desigualdade, Género, e Direitos

na África do Sul

– por Mark Hunter (2010)

Em algumas partes da África do Sul,
mais de uma em três pessoas são
seropositivas. Amar em Tempo do
SIDA explora as transformações das
noções de género e intimidade para

tentar compreender  a raíz desta epidemia virulenta. Ao
viver num aldeamento informal e recolhendo cartas de
amor, mensagens de telemóvel, histórias orais, e materiais
de arquivo, Mark Hunter descreve as desigualdades sociais
de todos os dias que resultaram em mortes prematuras. O
sr Huner mostra como primeiro o apartheid, e depos o

desemprego crónico se confundiram com as ideias sobre
feminilidade, masculinidade, amor , e sexo  criaram uma
economia de  intercâmbio que perpetua a transmissão do
VIH. Esta etnografia  moderada desafia os entendimentos
convencionais do VIH na África do Sul.
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Secretário Geral da ONU- UNiR na Campanha Terminar
a Violência contra as Mulheres
http://endviolence.un.org/

University of South Africa P.O. Box 19070, Tygerberg,
7505, South Africa
P.O. Box 1087, Lenasia, 1820, South Africa
Tel: +27 21 0534,  Fax: +27 21 938 0381
Tel: +27 11 857 1142/3, Fax: +27 11 857 1770
E-mail: Annelise.Krige@mrc.ac.za
Email: Lourilc@unisa.ac.za
Website: http://www.unisa.ac.za/dept/ishs/index.html

EnikQ Horv·th, Monwabisi Zukani et al. Leis de Violência
com Base no Género Na África Sub-Sahariana (2007)
http://www.nycbar.org/pdf/report/GBVReportFinal2.pdf

Lopi, B. (undated). Será que a violência com base no
género é adequadamente abordada na SADC?
http://www.sardc.net/editorial/newsfeature/gender.
htm

http://www.chr.up.ac.za/undp/domestic/docs/legisla
tion_13.pdf

Progresso contra a Violência Doméstica como  Chefes
tradicionais treinados (2007)
http://www.unicef.org/media/media_40662.html

Bourke-Martignoni, J. (2002). Violência Contra as
Mulheres na Zâmbia: Implementação da  Convenção
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência
Contra as Mulheres e Crianças
http://www.omct.org/pdf/VAW/ZambiaEng2002.pdf

University of South Africa
P.O. Box 1087, Lenasia, 1820, South Africa
Tel: +27 11 857 1142/3 Fax: +27 11 857 1770
Email: Lourilc@unisa.ac.za
Website: http://www.unisa.ac.za/dept/ishs/index.html
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Os deputados em toda a África estão pressionando por
uma proibição em todo o continente sobre a mutilação
genital feminina/excisão (MGF/C) e estão a apelar à ONU
para aprovar uma resolução da Assembleia Geral
apelando para uma proibição global da MGF/C.

Os Membros do Parlamento (MPs) das nações  africanas
reuniram-se em Dakar, em Maio a troca de lições
aprendidas e as acções a tomar para conseguir a proibição
e resolução. Embora as leis nacionais dos direitos
humanos e os tratados regionais como a União Africana
2003 Declaração de Maputo se referem directa ou
indirectamente à MGF/C,  devem ser aprovadas leis
específicas para que haja  uma abordagem frontal. Cerca
de 17 estados africanos proibiram a MGF/C, entre eles
Burkina Faso, Togo, Senegal e Uganda. Um representante
do Comité Inter-Africano da ONG sobre as Práticas
Tradicionais, Morissanda Kouyaté, disse aos delegados:
"Existe muita disparidade aqui. Alguns países já
aprovaram leis, outros não têm nenhuma, e alguns têm
leis que não são aplicadas."

O sr Chris Baryomunsi, um MP de Kanungu no oeste da
Uganda, acrescentou que "os governos estão totalmente
engajados e prontos para a mudança, mas outros, como
a Serra Leoa, que tem altas taxas de prevalência, vai levar
anos para mudar". Isso pode demorar décadas, não anos,
para atingir e os governos não devem subestimar o
tempo que leva para mudar a mente das pessoas sobre
MGF/C.  O  sr Baryomunsi deputado ugandês,  assinalou
que, em Uganda, foi preciso duas décadas para se incluir
as comunidades e que "as pessoas têm que querer a lei,
caso contrário, você não  a pode aplicar." Ele  tem vindo
a defender a mudança, desde 1990, no que era então
um clima difícil, com várias autoridades locais tentando
aprovar as  leis para fazer com a  MGF/C fosse mandatária.
Com o passar de  muitos anos esta opinião mudou e
tornaram-se fortes defensores de uma proíbição de
âmbito nacional. Os deputados que queriam proibir a
MGF/C foram votados fora do parlamento, mas agora é
o inverso, e Uganda aprovou uma lei proíbindo a MGF/C,
em 17 de Março de 2010.

Alguns dos primeiros países africanos a fazê-lo são o Senegal
e Togo, que proibiram a MGF/C em 1999 e 1998,
respectivamente. Eles viram o que funciona e o que não
funciona, e partilharam as suas lições com os outros países,
e o chefe do Ministério da Família e defensor da proibição
da MGF/C, no Senegal, N'Deye Soukeye Gueye, aconselhou
que o envolvimento do chefe de Estado seria fundamental
para  ganhar a vitória sobre os  poderosos líderes religiosos.
Advocacia para trazê-los a bordo continuou antes, durante
e depois da legislação,  ela ressaltou. "A aprovação da lei é
apenas um passo intermédio  num processo muito maior."
De acordo com uma avaliação do  governo de 71 por cento
das 5.000 aldeias senegalesas orientadas pelas duas ONGs
nacionais e Tostan COSEPRAT tinham abandonado a prática
até 2005.

As  ONGs e agências da ONU são instrumentais para a
mudança das atitudes das pessoas para com a MGF/C,
mas claro que o governo terá que liderar a luta. Muitos
países deixam este esforço  à responsabilidade das ONGs
e agências da ONU – mas são os governos que assinam
os tratados e aplicam a lei, e por isso devem liderar.

O Governo da  Uganda colocou  US$50 milhões por ano
para a implementar a proibição, com o Fundo das
Populações da ONU e outras agências que providenciam
fundos suplementares siginficativos para implementar a lei.

No entanto,  nem interessa o quão forte é a legislação
nacional, a legislação internacional é precisa. Se os países
vizinhos não passarem uma proibição também, as pessoas
vão simplesmente atravessar as fronteiras para  realizar
o procedimento. A deputada de Togo, a  Christine Mensah
Atoemne salientou que as raparigas no Togo viajavam
para Benin, Gana e Burkina Faso  para concretizar a MGF/C.
 Nós temos que desenvolver estratégias para eradicar o
fenómeno,” disse, acrescentando que as taxas  de MGF/C
são  6 por cento na parte  central do Togo e 15 por cento
em áreas fronteiriças.

No  Senegal, as taxas são mais  elevadas em  Podor e
Matam na fronteira da  Mauritânia, e Tambacounda  no
ocidente perto da fronteira com  Mali, de acordo com

NOTÍCIAS DE  ÁFRICA

Os deputados africanos dão
força para banir a MGF/C  a
nível docontinente
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Nimechoka

Nawasili nipokeya

sibadili yako niya

tafadhali niridhiya

yangu haii nimechoka

Wangu moyo wanitanga

kwa surayo kutoenga

njoo mbiyo wa muanga

mwendaniyo nimechoka.

Nakwambiya la hakika

Nisikiya muhibuka

Naumiya kwa mashaka

kungojeya nimechoka.

Nakujuza si dhihaka

li aziza nakutaka

ukiweza nieleka

kujiliza nimechoka.

Eu estou Cansada

Eu acabei de chegar, recebe-me,

não mudes os teus sentimentos,

por favor aceita o meu pedido,

eu estou cansada da minha condição

solitária.

O meu coração galga dentro de mim,

porque eu não consigo ver a tua cara

vem depressa, essa que brilha,

eu, tua amiga, estou cansada.

O que te digo é verdade,

escuta-me, a tua  amante,

eu estou a sofrer com dores

eu estou cansada de esperar por ti

Eu estou-te a dizer, e não é brincadeira,

meu querido, eu preciso de ti;

se por acaso poderes, vem a mim,

eu estou cansado de chorar na solidão.

Fonte: Quatro Centenários de Verso  Swahili por Jan Knappert. Heinemann, Londres. 1979.

de acções que os chefes de estado africanos  devem
tomar para banir as práticas que violam os direitos
humanos e os direitos das mulheres quando se
encontrarem na cimeira da União Africana em  Kampala,
Uganda, em Julho 2010.

- Adaptado do IRIN / PLUSNEWS / PlusNews

Gueye. "Achamos que uma resolução da Assembleia Geral
será aprovada," disse Gueye, "Há unanimidade. É
ambiciosa mas precisamos de pensar numa escala
enorme."

Os delegados dão os toques finais na resolução preliminar
que planeiam entregar na Assembleia Geral da ONU e
que seja aprovada ainda este ano, bem como uma lista
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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 835046/18
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: infocentre@nercha.org.sz

Botswana-BONASO

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

Malawi-Blantyre City Assembly

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

Zambia-Afya Mzuri Joint Resource

Centre

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

Lesotho-National AIDS Commission

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

Namibia-NANASO

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

Zimbabwe-SAfAIDS

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

Onde buscar ajuda – África Austral
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Namíbia

AIDS Care Trust (ACT), Windhoek, Namibia

Áreas chave: Providencia um cuidado abrangente ao domicílio (HBC) e serviços
de aconselhamento, informação, educação e comunicação (IEC)  para as pessoas
vivendo com e afectados pelo VIH. Também motiva a implementação dos
programas do local de trabalho no sector privado. O ACT providencia apoio
psico-social e assistência aos jovens desavantajados, incluindo os OCV, com o
propósito de melhorar a sua saúde geral, bem estar e desenvolvimento.
Tel: +264-61-259590                                                          

África do Sul

AIDS Legal Network, Cidade do Cabo, África do Sul

Áreas chave: Uma organização de direitos humanos comprometida à promoção,
protecção e realização dos direitos fundamentais e liberdades das pessoas que
vivem com e afectadas pelo VIH e SIDA através da capacitação, educação e
formação, campanha, lobbying e advocacia
Tel: +27-21-4478435

Direito ao Cuidado, Joanesburgo,  África  do Sul

Áreas chave: O Direito ao Cuidado é uma coligação de organizações que
acredita que todos os cuidados pessoais e de enfermagem deviam ser gratuitos
no ponto de uso. A organização visa entregar e apoiar os serviços clínicos de

qualidade na África Austral para a prevenção, tratamento, e gestão do VIH e
doenças associadas. O Direito ao Cuidado  apoia mais de 170 portais e financeia
o cuidado ou o tratamento de aproximadamente 100,000  indivíduos
seropositivos.
Tel: +27-11-2768850

Tanzânia

Direitos das Mulheres de Kivulini, Mwanza, Tanzânia

A mobilização de comunidades para prevenir a violência doméstica, e mitigar
os seus impactos. Através da formação, Kivulini reforça as capacidades das OSC
no planeamento e implementação de projectos de prevenção que promovam
os direitos das mulheres e previnem a violência, e em particular a violência
doméstica sentida pelas mulheres, raparigas e jovens.
Tel: +255-28-2500 961

Zimbabué

Grupo de Trabalho Cristão do SIDA (Christian AIDS Taskforce-CAT), Bulawayo,

Zimbabué

Áreas chave: Os programas de mitigação  e prevenção do VIH  a partir de uma
resposta holística e cristã nas comunidades e congregações. A CAT oferece
aconselhamento, informação para a prevenção do VIH e programas e formação
pertinentes à VBG, questões do género, VIH  e cultura.
Tel: +263-9-230890/230722/231067

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

RECURSOS / LISTAS / SERVIÇOS


