FÓRUM DE DIVULGAÇÃO DA LEI DE
PREVENÇÃO E COMBATE ÀS
UNIÕES PREMATURAS

Local: Radisson Blu Hotel & Residence

Maputo, 19 de Dezembro de 2019
Local: Radisson Blu Hotel & Residence

Acrónimos
ACABE I Associação Amigos da Criança Boa Esperança
ADE I Apoio Directo às Escolas
CCYD I Community and Youth Development
CDC I Convenção dos Direitos da Criança
DC I Direitos da Criança
FDC I Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade
FORCOM I Fórum Nacional das Rádios Comunitárias
DUDC I Declaração Universal dos Direitos da Criança
DUDH I Declaração Universal dos Direitos Humanos
MINEDH I Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
MGCAS I Ministério do Género, Criança e Acção Social
LPCU I Lei de Prevenção Contra as Uniões Prematuras
ONU I Organização das Nações Unidas
OSC I Organização da Sociedade Civil
PI I Parlamento Infantil
RDC I Rede da Criança
Rede CAME I Rede Contra Abuso de Menores
ROSC I Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança
SOPROC I Rede de Protecção da Criança de Sofala
UNICEF I Fundo das Nações Unidas para a Infância
UP I Uniões Prematuras

INTRODUÇÃO
O Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da
Criança (ROSC) com o apoio da Fundação
MASC realizou no dia 19 de Dezembro de 2019,
um Fórum de Divulgação da Lei de Prevenção e
Combate
às Uniões
Prematuras
onde
participaram 108 pessoas entre as quais 66
Mulheres e 42 Homens. Este evento insere-se
nos esforços que as Organizações da Sociedade
Civil estão a levar a cabo como contribuição para
a erradicação das Uniões Prematuras (UP) em
Moçambique e na região. Moçambique é dos
poucos países no continente africano que tem
uma Lei específica contra as uniões
Prematuras/casamentos prematuros desde 18
de Julho de 2019 quando aprovada pelo
Parlamento Moçambicano.
O evento contou com três Painéis de debate, com o principal objectivo de “Contribuir para a
Divulgação e Implementação efectiva da Lei de Prevenção e Combate as Uniões prematuras e
Promover troca de experiências entre os Líderes Tradicionais e Religiosos, com destaque para
os lideres das Províncias de Niassa, Nampula, Sofala, Inhambane, Gaza e Matola, que se fizeram
presentes graças a colaboração dos seguintes parceiros: Associação Amigos da Criança Boa
Esperança-ACABE em Niassa, Solidariedade Zambézia em Nampula, Rede de Protecção da
Criança- SOPROC em Sofala, Associação Malhalhe em Inhambane, Associação Nova Vida em
Gaza e Conselho Autárquico da Matola.
O Fórum de Divulgação da Lei de Prevenção e Combate as UP, contou com a presença de
varias individualidades e diferentes grupos sociais, entre eles Líderes tradicionais, Líderes
Comunitários, Agentes e Funcionários do Estado dos sectores como Educação, Saúde,
Procuradoria, órgãos municipais, Activistas das Organizações da Sociedade Civil moçambicana
e Jovens (raparigas e rapazes) e a participação especial de convidados do Malawi, a Líder
Tradicional Thereza Katchindamoto considerada uma “Champion Mundial” na luta contra as
Uniões Prematuras e o Sr Weston Msowoya, director executivo do CCYD- Centre Community
and Youth Development.
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FÓRUM DE DIVULGAÇÃO DA LEI DE PREVENÇÃO E COMBATE AS UNIÕES PREMATURAS

Abertura do Fórum & Contextualização
O evento iniciou as nove horas e trinta minutos, e esteve a cabo da
mestre-de-cerimónias Valódia Nhamaango da Associação Mahlahle
de Inhambane, que primeiramente saudou a todos os participantes e
teceu breves palavras sobre as estratégias para a discussão e torno
da Divulgação da Lei de Prevenção e Combate às Uniões Prematuras.
Valódia apresentou o programa do dia, mencionando todas as etapas
e as intervenções previstas no Fórum.
A primeira intervenção
eirwuruwi convidados no Fórum.
foi feita pela Directora
Executiva do ROSC,
Benilde Nhalivilo, que
por sua vez fez a apresentação geral dos
presentes na sala, começando por saudar as
raparigas das diferentes organizações, seguido
dos colegas activistas das Organizações da
Sociedade Civil (OCS), órgãos de comunicação
social, Benilde, saudou ainda os representantes
do corpo diplomático e parceiros das
organizações
internacionais,
a
UNICEF,
Benilde Nhalivilo, Directora Executiva do Rosc, fazendo a
Embaixada do Canadá, Embaixada da Suécia,
apresentação dos convidados no Fórum.
Embaixada da Holanda, a Save The Children, a
Plan International, Pathfinder, o Programa
ALIADAS e o Governo de Moçambique, que são todos parceiros estratégicos que ajudam a
combater as Uniões Prematuras, saudou ainda representantes do Conselho Autárquico da
Matola, os Líderes comunitários vindo de outras províncias do país nomeadamente de Sofala,
Nampula, Niassa, Gaza, Inhambane, Maputo e Cidade de Maputo. Benilde Nhalivilo acrescentou
que os Líderes têm tido um papel importante nas comunidades onde o ROSC procura combater
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o fenómeno das UP. Por fim a Directora do ROSC apresentou dois convidados especiais
presentes no Fórum, Weston Msowoya Director Executivo do CCYD do Malawi, organização
que vem trabalhando com o ROSC em projectos em comum, desde ano de 2018 com parcerias
onde promovem iniciativas sobre como jovens podem melhorar e liderar acções de Advocacia
para trazer mudanças, uma parceria que segundo Benilde Nhalivilo irá mais tarde abranger aos
Líderes comunitários. Em seguida foi apresentada a Sra. Thereza Katchindamoto Lider
Tradicional no Malawi, tendo referindo-se a ela como uma “Champion Mundial”, uma
referência na luta contra as UP, com um recorde de mais de 3000 raparigas resgatadas de UP
no Malawi e com mais de 24 prémios como Líder comunitária, a influenciar mudanças dentro de
uma comunidade e salvar as crianças. Por fim agradeceu a todos pela presença.
De seguida interveio a Presidente do ROSC, Sra.
Célia Claudina que, também é Directora Executiva
da RECAC. Célia começou por agradecer e saudar
a todos os presentes. A Presidente do ROSC
afirmou que o debate sobre as estratégias da
divulgação da Lei sobre as UP que o ROSC ora
trouxe, “não vai terminar”, atendendo ao vasto
território que é Moçambique, e pela sua diversidade
cultural que é também muito ampla.
Célia Claudina referiu que a Lei em si é um dos
instrumentos que Moçambique vai usar para
combater as UP mas frisou a importância da
presença da liderança comunitária, para fazer valer
a Lei, uma vez que em Moçambique a questão da
pobreza, a educação aliada as questões culturais,
são apontadas como as maiores causas das UP e a
Lei ora aprovada, vai agir dentro do contexto cultural. “Nós não devemos ignorar a nossa diversidade
cultural, é preciso que a Lei sempre se enquadre nesta diversidade cultural, para que ela seja de facto
implementada, e a Lei não deve ser estática.” Disse Célia Claudina
Já no fim da sua intervenção, pediu que o debate fosse uma referência e que trouxesse de forma
aberta experiências para que cada um, na sua área de intervenção, na sua província, distrito,
cidade ou vila, contribua significativamente na divulgação e na implementação da Lei de forma
mais compreensiva, mais pacífica, e que acima de tudo, as pessoas tenham maior conhecimento
sobre a Lei e contribuam na prevenção das uniões Prematuras. Agradeceu aos parceiros
estratégicos, as OSC parceiras que juntos lutam pela mesma causa.
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Ainda nas intervenções de abertura a Lider tradicional malawiana, Thereza Katchindamoto,
sendo a sua segunda vez em Moçambique que começou por agradecer a todos pelo
acolhimento. Katchingamoto falou da sua experiência como Líder tradicional no Malawi e
também como uma activista social que combate o abuso contra os direitos das crianças e em
particular contra as raparigas.
“Eu sou uma Líder tradicional de Malawi e chamamme de “The terminator” of child marriages em
homenagem ao filme terminator. Eu sou uma
rapariga, a última filha de 7 filhos, e eu nunca sonhei
em ser uma Líder Tradicional porque na minha
região nessa altura uma mulher não podia ser Líder
Tradicional. Mas quando meu pai e outros 5 irmãos
faleceram, fui escolhida para ser Líder. No princípio
não aceitei, mas com os acontecimentos no seio da
minha família acabei aceitando e dei o meu
máximo. Ao longo da minha liderança fui
apercebendo-me que havia um grande problema
que era grave, na minha região e não só, em muitas
regiões do Malawi, Os casamentos prematuros!
Passei a conversar com outros Líderes Tradicionais
para ver como parar com os casamentos
prematuros. Perguntaram-me quem era eu, por
que queria mudar as coisas, quem achava que eu
era.”

Thereza Katchindamoto explicou que sabia que como Líderes Tradicionais são detentores de
poder para mudar a forma de viver dentro das comunidades. Foi assim que num período de 6
meses de trabalho conseguiram provocar algumas mudanças na sua comunidade, para evitar
que raparigas menores de 18 anos sejam noivas.
Segundo a Líder Tradicional, em Malawi envidaram muitos esforços, com os parlamentares para
mudar a idade dos casamentos, passando para 18 anos. Porém, em Malawi quando uma menina
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termina o ensino secundário, já é exposta ao
casamento. “Eu já consegui interromper mais de 3000
casamentos prematuros em Malawi. Com o meu apoio já
há meninas na Universidade. Como Líderes podemos
mudar a cultura. Toda a cultura se mal conduzida pode
ser prejudicial às pessoas. Temos uma cultura em
Malawi, chamamos de cultura hiena em que um homem
pode durante a noite dormir em casa de uma mulher
qualquer, ou combina-se para que homens e mulheres
mantenham relações sexuais. Essa cultura permitia que
uma rapariga vendada os seus olhos era levada para
manter relações com vários homens. São esses tipos de
cultura de que falo, q ue são nocivas e nós devemos lutar
para abolir. Nós dissemos o seguinte em Malawi: se Deus
criou a hiena com 4 patas e o homem 2 pernas, porquê
o homem tem que se comportar como uma hiena? Mas
conseguimos cortar as 2 patas porque não queremos que os homens sejam como hienas. Como Líder
devemos ter nossas regras nas nossas comunidades. Para fazer funcionar essas regras, também
devemos estar ligados ao nosso Governo. Aos meus companheiros Líderes tradicionais, digo-vos, temos
o poder e com esse poder podemos mudar as nossas comunidades. Por tanto por favor meus Líderes
vamos mudar as práticas que são nocivas. Através desta reunião eu peço a Deus para que possa abolir
essas práticas. Já recebi muitos prémios mas não são para mim, mas sim para o meu povo, porque eles
é que fazem o que estou a dizer. Nós Líderes somos promotores da mudança. Temos a sorte de termos
essas parcerias que ajudam para termos um Moçambique melhor assim como Malawi. Esta é a minha
segunda vez, e que Deus abençoe aos Africanos para que possam retirar das suas comunidades todas
as práticas nocivas.”
A Fundação MASC representada pela Sra. Aquícia
Manjate, teceu breves palavras de congratulação ao
ROSC e a todos os parceiros que durante os últimos
anos estiveram engajados na luta contra as UP,
desde todo o processo que envolveu a elaboração da
proposta, até a sua aprovação. No entanto a
Fundação MASC considerou que ainda há muito
trabalho a ser feito. “Não é só a Lei que vai nos levar a
acabar com as UP, pois ainda há um número muito
elevado de casamentos precoces, cerca de 38% entre
raparigas dos 15 aos 19 anos, e de violências contra
rapazes e raparigas.”
Apelou ao ROSC, aos Líderes comunitários, e a todos
actores da Sociedade Civil, para que continuem nesta
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batalha, não só na Divulgação da Lei, mas também num apoio psicossocial as famílias que ainda
têm em mente de que os casamentos muito cedo são um benefício. É preciso fortificar a ideia
de que deve-se denunciar este tipo de práticas, pois constituem um crime. Aquícia Manjate
terminou desejando uma boa conferência a todos.
A Representante Adjunta da UNICEF
em
Moçambique
Katarina
Johansson, convidada a tecer
algumas palavras, saudou a todos os
presentes no Fórum, observando todo
o protocolo. A UNICEF aproveitou a
oportunidade para agradecer ao
ROSC e seus parceiros, pelo trabalho
inspirador, ao trazer um Fórum de
Disseminação da Lei para prevenir as
UP. Mais ainda, a Representante
Adjunta da UNICEF em Moçambique
disse: “O Fundo das Nações Unidas para
a Infância gostaria de felicitar os esforços
do Governo Moçambicano, a Sociedade
Civil e todos nós, pela adopção desta Lei,
como um marco importante da
Implementação da Convenção sobre os
Direitos da Criança, até ao alcance das
Metas
dos
Objectivos
de
Desenvolvimento Sustentável, entanto que na Meta 5.3 que preconiza Eliminar todas as práticas
prejudiciais, como as Uniões Prematuras.”
Segundo a UNICEF, a nível global, a cada ano 12 milhões de raparigas são forçadas às Uniões
Prematuras antes dos 18 anos de idade, e isso significa 1 em cada 5 raparigas. Em Moçambique,
metade de todas as raparigas está em uma UP antes dos 18 anos de idade e em algumas regiões
ao norte do país tende a ter índices mais altos.
Para a UNICEF esses números refletem uma crise global e nacional que afecta o bem-estar das
raparigas e consequentemente o desenvolvimento do país. “A União Prematura é uma Violação
dos Direitos Humanos”, disse Katarina Johansson.
A Representante Adjunta da UNICEF em Moçambique, reiterou os compromissos da UNICEF
em continuar a trabalhar com os parceiros na implementação da nova Legislação, reconhecendo
a necessidade de estabelecer marcos e planos de acção que preparam o caminho para a
implementação da Lei, enfatizando a importância de protecção da criança, prevenção e criação
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de oportunidades para adolescentes, raparigas e rapazes, e mudando normas e
comportamentos na sociedade.
“A presente Lei chega num momento oportuno em
nosso país, quando o Governo de Moçambique está
preparando o seu próximo Plano Quinquenal e está a
levar a Estratégia Nacional para Eliminar as UP,
dentro da estrutura das observações final do Comité
Internacional sobre os Direitos da Criança. Entre as
recentes recomendações salienta-se a necessidade
urgente de implementar a legislação proíba práticas
tradicionais que prejudiquem o bem-estar físico e
psicológico da criança. Esta Lei, marca um passo
importante. Agora, temos que assegurar a sua
implementação, reconhecendo o papel importantes
dos Líderes Religiosos e Tradicionais. Permita-me
enfatizar que não podemos eliminar normas e
atitudes socioculturais discriminatórias que negam os
direitos da rapariga, sem a voz e participação da
mulher, jovens, Líderes Tradicionais e Religiosos,
Organizações da Sociedade Civil, o Sector Público e Privado, para transmitir, Por tanto, todos em
conjunto temos que trabalhar para tomar decisões firmes e fazer com que aconteçam mudanças. Juntos
somos mais fortes. Se nossos filhos e nossas filhas estão bem,
Moçambique também está bem.”
De seguida interveio a Alta comissária do Canadá, Sra.
Caroline Delany. A Alta Comissária do Canadá,
endereçou os parabéns a todos, aos membros da
Assembleia da República, a Sociedade Civil, aos
organizadores do Fórum de Divulgação da Lei que
combate as UP, e em particular aos Líderes Tradicionais,
pelo trabalho feito. Na sua intervenção Caroline Delany
considerou que é um trabalho difícil mas que ao mesmo
tempo é muito e de grande importância. Para a Caroline
Delany há muitos progressos, mas ao mesmo tempo
considerou que ainda existem muitos desafios pela frente
e os desafios passam por implementar a Lei de forma
inclusiva, que passa por dar assistência as raparigas que
já se encontram em situação de UP.
“Esta Fórum é muito importante para conciliar, reforçar, o
importante trabalho que temos feito em prol dos direitos da
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criança. Para o Canadá, queria dizer que nós temos uma política que visa também fortalecer o combate
as UP.”

Para fazer o Discurso de Abertura, interveio a Representante do Governo de Moçambique
Dra. Angélica Magaia, Directora Nacional da Criança. Angélica Magaia que falou em nome
da sua Excelência Ministra do Género Criança e Acção Social, proferindo saudações a Alta
comissária do Canadá e a Representante Adjunta da UNICEF em Moçambique, aos Convidados
do Malawi, às Autoridades Tradicionais
Moçambicanas, à Presidente do ROSC, a
Representante da Fundação MASC, rapazes e
raparigas e todos os membros das OSC em
especial ao ROSC organizador do Fórum, e
finalmente a todos os presentes no Fórum.
Angélica Magaia, salientou que o mês de
dezembro de 2019 marca o fim de um período
de implementação da primeira Estratégia
Nacional de Prevenção e Combate das UP.
“Durante este período de aprendizagem tivemos
muitos avanços, identificamos 9904 raparigas e
conseguimos reintegrar na escola 4982 raparigas
das quais parte delas já estavam gravidas e outras
a amamentar e graças a este esforço conjunto elas
conseguiram retornar a escola e o curso normal de
vida enquanto crianças. Durante este período da
Estratégia, foi também prestado o apoio
psicossocial a 3162 crianças e desse número 2186
e 976 são rapazes, todas vítimas de violência.
Durante este período conseguimos atribuir 40 bolsas de estudos a raparigas e nós achamos que deste
número de raparigas conseguimos aumentar o número de oportunidades na área de formação e de
melhor orientação na vida. Gostaríamos de destacar a implementação dos programas de assistência
social, em que hoje já beneficiam 540.000 agregados familiar e nós achamos que este é um número que
vai influenciar a nossa situação de vulnerabilidade das crianças no país. E nestes programas nós
tentamos elevar o nível de consumo, pois sabemos que a pobreza é um dos principais factores para
sucessão das UP. Nos últimos 9 meses nossos Gabinetes de Atendimento os Família e Menor Vítimas de
Violência, deram entrada 129 casos e foram encaminhados relacionados com UP. Destacamos
finalmente a aprovação da Lei que está aqui agora em discussão que irá contribuir para maior protecção
da rapariga e prevenindo novos casos e melhor seguimento das uniões já consumadas, estas últimas já
consideradas crimes a luz da Lei. No processo de preparação do debate e aprovação da Lei tiramos
várias lições, uma das lições é que quando nós trabalhamos em conjunto, coordenados, as nossas
acções tem impacto maior e directo no alvo que nós queremos beneficiar e mais cedo conseguimos
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atingir a nossa meta. Olhando para o nível crítico das UP no nosso país ainda temos alguns desafios,
ainda persistem gravidezes nas raparigas adolescentes, assegura-las na escola, massificar os cuidados
da saúde sexual e reprodutiva nas raparigas, empoderar a rapariga economicamente nas zonas rurais.”
No fim da sua intervenção, Angélica Magaia recitou o tema do Fórum, “Chegou a hora:
Divulguemos a Lei de Prevenção e Combate as Uniões Prematuras” e desta forma declarou
aberto o Fórum de divulgação da Lei de prevenção e combate as UP.
APRESENTAÇÃO DOS ASPECTOS PRINCIPAIS DA LEI DE PREVENÇÃO E COMBATE ÀS UP

Depois da abertura o Fórum seguiu com a apresentação da Lei de Prevenção e Combate as
Uniões Prematuras (Lei Nº 19/2019, De 22 De Outubro), feita pela Dra. Cristina Hunguana e
pelo Dr. João Guilherme.
A primeira apresentação foi feita pela Dra.
Cristina Hunguana, tendo primeira explicado
que a Lei foi aprovada a 19 de Julho de 2019,
e foi aprovada por uma particularidade, ou
seja, ela não foi votada, mas sim aprovada por
unanimidade pelas três bancadas da
Assembleia Geral da República, que culminou
com a sua publicação a 22 de Outubro de
2019. A mesma Lei tem por objecto “A LPCUP
tem por objecto estabelecer o regime jurídico
aplicável à proibição, prevenção e mitigação das
UP e penalização dos seus autores e cúmplices,
bem como a protecção das crianças que se
encontrem ou se encontravam nessas uniões (art
1).”
Cristina Hunguana explicou ainda que a Lei
aprovada tem vários aspectos podendo ser:
civis, criminais e processuais, e coube-lhe apresentar os aspectos civis da Lei. As UP tem
basicamente dois efeitos, o efeito civil; que quando se constata que há uma UP, criam-se
mecanismos para fazer cessar esta união.
Trouxe o conceito de UP que é “união ou ligação de pessoas, em que uma ou ambas sejam crianças,
formada com o propósito imediato ou futuro de constituir família.”
Entre outros aspectos apresentados foram, Princípios Fundamentais da Lei (Art. 5) que
estabelece 18 anos, como a idade mínima para o casamento; o superior interesse da criança,
na aplicação da presente Lei. Mais ainda a Lei contra UP contempla, os capítulos: Cessação das
UP (Art 12 e 13); Procedimento para a Cessação da UP (Arts 13-18) Regime de Tutela da Filiação
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e Efeitos Patrimoniais (Art. 10 /11); Medidas
Cautelares Anteriores à União (Art. 19);
Medidas de Mitigação (Art.24); e Outros.
A parte criminal, foi apresentada pelo Dr.
João Guilherme. É parte da Lei que comporta
todas aquelas situações que o legislador
considerou como ofensivas de valores
essenciais protegidos por esta Lei, e que por
isso, fez corresponder a cada uma das
condutas, uma sanção de natureza penal ou
criminal. Esta compreende o capítulo III e
integrado pelas Secções I (cura dos crimes
relacionados ao noivado prematuro); II (dos
crimes relacionados com o casamento
prematuro) e; Secção III (cura dos crimes
praticados nas uniões prematuras).
Em Alguns detalhes e Singularidades da Lei, foi dito que a Lei compreende 16 infracções penais;
As penas de prisão aplicáveis variam de 3 dias a 2 anos (Pena de Prisão Simples) 8 a 12 anos
(prisão maior), mas podendo sempre ser aplicada pena maior, se outra couber ao caso
(remissão para outros diplomas).
São alguns Crimes em Especial Noivado com criança, art.25; Celebração de casamento com
criança, art.26; Omissão de comunicação ou denúncia, art.27; Celebração por dádiva ou
promessa de vantagem, art.28; União com criança, art.30; Entrega de criança em troca,
pagamento ou dádiva, art.32.
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1º PAINEL O PAPEL DOS LÍDERES COMUNITÁRIOS NA DIVULGAÇÃO DA LEI DE PREVENÇÃO E
COMBATE ÀS UNIÕES PREMATURAS.

O primeiro Painel de debate foi moderado pela Dra. Paula Monjane, Directora Executiva do
CESC, que trouxe as experiências dos Líderes Comunitários e Tradicionais do Malawi e
Moçambique (Província do Niassa, Nampula, Sofala, Gaza e Inhambane).

Este painel esteve reservado ao tema: O Papel dos Líderes Comunitários na divulgação da Lei
de Prevenção e Combate às Uniões Prematuras, com o objectivo de partilhar histórias,
experiências, e desafios dos Líderes no âmbito da prevenção das UP. Para este painel foram
convidados do Malawi a Líder Tradicional Thereza Katchindamoto, Da Província do Niassa o
Líder Comunitário e activista social Laurentino Robene da comunidade de Luzalala, membro
da Associação Amigos da Criança Boa Esperança-ACABE. Da Província de Nampula o Líder
Júlio Simão Líder Comunitário do Primeiro Escalão ao Nível do Posto Administrativo de Natikire
bairro Murrapaniua membro da Associação Solidariedade Zambézia. Da Província de Sofala, o
Líder Alberto Vicente, Líder Comunitário do Bairro da Munhava membro da SOPROC. Da
Província de Inhambane a Líder Albertina Guipanela, Activista e Líder Comunitária do Primeiro
Escalão no Povoado de Macaissa, Distrito de Jangamo, membro da Associação Malhalhe, e o
Líder Somane Afonso Matsinhe Líder e Secretário do Bairro Marien Ngouabi, Posto
Administrativo de Inhamissa, Província de Gaza membro da Associação Nova Vida.
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A primeira intervenção foi do Líder Somane Matsinhe proveniente da Província de Gaza, que
iniciou com saudações e agradecimentos. O primeiro painelista afirmou que a Lei deve ser bem
observada e cumprida pelos provedores para que ela tenha sucesso.
“Para nós os Líderes comunitários, por exemplo em Inhamissa, onde
estou, com a Organização ROSC, tem apoiada muito para dar a
educação para ensinar as nossas filhas. Eu posso dizer que o meu
bairro está melhorando. Nós podemos apanhar muitas raparigas que
já tiram a 12ª classe o que não acontecia. Já estão reduzidas as
gravidezes prematuras. É verdade que muitas raparigas não continuam
com escola por falta de condições o que faz com que entrem no lar
cedo.”
Para o Líder Somane é preciso que os provedores da Lei contra
as UP actuem para prevenirem incidentes. A título de exemplo
foi o relato de um caso raro contado pelo líder sobre um jovem
adolescente de 16 anos que engravidou duas raparigas dos seus
14 e 12 anos respectivamente na província de Gaza.
“Para nós os Líderes comunitários, temos que combinar e reunir, para palestras com as organizações
que nos apoiam. No meu bairro temos palestras de planeamento para todas as mulheres para prevenção
de gravidas prematuras. E assim está a melhorar o problema das UP. Nós pedimos que essas
organizações continuem a apoiar para que tenhamos sucesso com as nossas filhas.” Conclui o Líder.
O segundo Painelista foi a Líder Albertina de Inhambane que agradeceu a oportunidade de
falar sobre o seu papel como Líder comunitária, afirmou que trabalha com as organizações nãogovernamentais assim como os comités de protecção comunitária.
“Como Líder, trabalho também com o Gabinete de Saúde, Atendimento a
Mulher e Acção Social, neste contexto para o combate as UP. Nós criamos
os comités de protecção às crianças nas comunidades pois existem muitos
problemas nos nossos bairros. Através desse comité Eu como Líder,
consigo auscultar tudo o que se passa nas casas das famílias, em relação
a violência, e ainda através desse comité, conseguimos chamar aquelas
famílias que escondem casos de UP para combater. Criamos um grupo de
mulheres e homens quem nó chamamos as mulheres de MassunguKates,
e os homens de MassunguDotas, e estes grupos servem para enfrentar os
problemas nas comunidades e facilitar conversações com as famílias com
estes problemas, através de secções mensais.”
A Líder Albertina, afirmou que deste modo é possível resolver os
casos em particular das UP, através de palestras, teatro, feita por
jovens e os mais velhos de acordo com as vivências da sua comunidade. Assim, as raparigas
resgatadas das UP, são incorporadas no grupo de jovens para sensibilizar as outras famílias,
afirmou a Líder.
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“Como fruto de trabalho, eu como Líder comunitária, de 2014 a 2017 consegui resgatar 15 meninas que
viviam no lar, das quais 7 voltaram a escola e outras hoje já trabalham. Este ano, eu consegui resgatar
uma rapariga em Maxixe que estava prestes a casar numa família. O nosso desafio é fazer com os
tribunais também nos ajudem nestes casos de UP” Concluiu a Líder.

De seguida foi convidado a intervir, o Activista e Líder Laurentino Robene vindo da Província
de Niassa, que partilhou as suas experiências sobre as UP. Primeiro agradeceu ao ROSC pelo
reconhecimento do Líder como alguém que tem um papel importante na comunidade.
“Eu na minha província, no meu distrito, na localidade de Nairubi, nós
temos feito um trabalho muito grande. A minha experiência como
activista uso a arma principal é o lobby ou a comunicação entre a
comunidade, as Lideranças e o Governo. Nós como liderança
pautamos pela comunicação e trabalhamos em conjunto. Para o
resgate das meninas, nós envolvemos a Procuradoria Distrital, o
Administrador, o Gabinete de Atendimento da rapariga, no processo.
É por isso que o nosso trabalho torna-se facilitado.”
O Líder Laurentino usando das palavras da Líder Tradicional de
Malawi no início do Fórum, afirmou que “não há nada que não se
muda, nós devemos ver as culturas que minam os direitos da criança.
Deste modo, eu como Líder comunitário temos a nossa cultura no
Niassa, e Eu enquanto Líder devo beneficiar de uma rapariga, e em
plena acção tive acesso a uma menina. Entretanto eu consegui chamar o Administrador a Procuradoria
e a Comunidade em geral para ouvirem de mim, e eu recuse perante eles, em ter uma menina com idade
da minha filha para ser minha outra esposa com a idade que eu tenho. E eu chamei atenção aos outros
que não devemos continuar com essas práticas, porque é crime perante a Lei. Para dizer que o trabalho
de todos nós, depende da comunicação, depende da informação. Nós como Líderes precisamos informar
as pessoas o que é de mal e o que é de bem. O Líder é um espelho para a comunidade, ele deve mostrar
toda honestidade na comunidade.”
O Líder Laurentino terminou a sua intervenção, fazendo referência a 3 casos um deles
envolvendo um professor de 36 anos e uma menor de 13 anos de idade que interveio que
culminou com a detenção do professor. Mais ainda, falou da capacitação de Líderes
Comunitários em Niassa em Matérias de Prevenção das UP, para que todos e cada um, a
semelhança de um professor ensine ao seu próximo, aos seus familiares.
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O Líder Simão Júlio vindo de Nampula falou da sua experiência, tendo
dito que na sua província todos os Líderes estão engajados na Luta
contra as UP. O Líder Simão afirmou estar a fazer um trabalho no seu
bairro chamado Murrapaniua com seus colegas, criando planos para
criar efectivos para expandir a mensagem sobre a prevenção das UP.
Um dos fenómenos que mais se enfrenta em Murrapaniua, é o
aliciamento à raparigas com valores monetários. “Muito dos mais velhos
aliciam as meninas com dinheiro, mostram o dinheiro as meninas dizendo, Eu
sou velho mas esse dinheiro não é.” O Líder continuou explicando um caso
em que envolveu o um senhor de 44 anos que aliciou uma menor de 9
anos, na qual o caso teve a sua intervenção graças a denúncia dos pais
da menor.
Para o Líder Simão o fenómeno de aliciar meninas através de valores
monetários é muito crítico em Nampula. Para enfrentar estes casos,
explicou que tem partilhado experiências com outros Líderes
comunitários e religiosos, para a prevenir que menores de 18 anos se
envolvam em UP. “Sem a Lei aprovada, ainda havia fragilidades, mas agora com a Lei já é possível
actuar com mais força.” Terminou.
O Líder vindo da Província de Sofala, no Bairro da Munhava, Alberto Vicente, que também é
activista e membro do comité de protecção à criança por si criado. Para o Líder Alberto, na sua
comunidade, as raparigas não tinham direitos na medida em que eram violadas, muitas vezes
por adultos, através aliciamentos e de ameaças para que os casos não sejam denunciados.
“Quando uma rapariga dos seus 14 e 15 anos lá na comunidade fica
grávida, toda comunidade se pergunta, como é possível se a menina não
tem marido.” Assim, os Líderes comunitários que tem um papel
importante na comunidade, tem o dever de expandir a Lei sem
nenhum receio, para que as raparigas se sintam seguras para se
defenderem. Afirmou o Líder Alberto. Segundo o mesmo, “muitas
raparigas abandonaram a escola por conta da gravidez precoce, não por
vontade da própria criança, mas sim porque são obrigados.”.
Afirmou ainda que como Líderes comunitários e com apoio de várias
OSC, lançam apelos nos bairros do Posto Administrativo da
Munhava com activistas formados em matérias de violência de
género, para fazer palestras através dos comités estabelecidos
desde 2015.
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Finalmente interveio a Líder do Malawi Thereza Katchindamoto,
que falou em jeito de recomendação e disse aos seus colegas
Líderes, para privilegiar a ligação entre o Líder e outras entidades
comunitárias, partindo das reuniões ao nível das comunidades ou
vilas, e reunirem entre Líderes em sede dos distritos para discutir
sobre a sua liderança.
“Nestes fóruns, os Líderes devem discutir sobre os costumes das suas
comunidades, que possam afectar negativamente os direitos das raparigas,
quem continua a perpetuar estas práticas, tal como é o caso de UP.”
Katchindamoto continuou dizendo que é preciso que os chefes dos
bairros tenham um controlo contínuo sobre as famílias e sobretudo
das crianças. “Estes devem ter aquilo que eu chamo de pais secretos e
mães secretas, esses são os olhos da comunidade e em casa eles
conseguem ligar para mim. Algumas pessoas na zona chamam-me de
bruxa e feiticeira, porque esses pais e mães secretos já me informaram o
que aconteceu no bairros X, eu ligo para o chefe do bairro e procuro saber
o que se passa na zona, e se ele me esconde eu pergunto se ele quer
continuar chefe do bairro ou lhe tiro o cargo. As vezes eu mando os pais secretos ao local e esse comité
de facto protegem as crianças, eles devem ser os nossos ouvidos e olhos, e assim sabemos onde e
quando acontece algo. A polícia também são os meus ouvidos os magistrados também.”
Katchindamoto explicou que na sua comunidade há pais que levam seus filhos para machambas
mas que entretanto há necessidade de verificar se essas crianças são submetidas a essas
actividades num momento em que deviam estar na escola ou não, e se for num período escolar,
ela é informada e logo vai intervir.
Para terminar a Líder disse: “em primeiro lugar devemos respeitar a nós próprios como Líder, e
respeitar a todos. Devemos ser autoritários, mas simples, não devemos impor medo a população, mas
devemos ser aqueles a quem as pessoas possam vir colocar suas preocupações. Nós Líderes é que
podemos mudar ética, e é altura de nos tomarmo-nos um só para mudar.” Concluiu.
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DEBATE & COMENTÁRIOS

Após as apresentações do painel composto por Líderes Comunitários, no qual partilharam as
suas experiências no âmbito da liderança comunitária, o Fórum abriu espaço para um breve
debate e comentários em relação ao primeiro Painel.
A primeira intervenção veio de um Régulo e Líder Comunitário do Bairro de Mussumbuluco do
Posto Administrativo da Cidade da Matola, que depois de ter ouvido as experiências dos seus
colegas Líderes, afirmou que no seu bairro em relação às práticas de UP quase não existem.
“O que eu estou a ouvir aqui, eu não quero aqui
embelezar o meu bairro, mas é diferente, essas
violações que eu estou a ouvir hoje aqui, epa lá no meu
bairro não há. Só é que, o que faz diminuir isso, o
secretário, chefe de quarterão, eles também são os
responsáveis do bairro, trabalham como os régulos, e
até o régulo pode já não saber um determinado caso,
mas porque eles já resolveram. Por isso eu desde
2002 até hoje, não tive um problema grande, não.
Esses tipos de violações que estou a ouvir aqui, no
nosso bairro nunca aconteceu isso. Por isso não estou
a embelezar o meu bairro. Há problemas que surgem,
mas esses problemas são resolvidos, pode ser pelo
chefe de quarterão, ou secretário do bairro, eu que sou
régulo também resolvo e assim diminui-se o trabalho.
Não se espera que seja apenas o régulo a resolver um
problema, nós trabalhamos juntos.”
O Líder terminou a sua intervenção agradecendo o encontro afirmando que sairia com muito
conhecimento em relação as UP.
A representante do Governo Angélica Magaia, levantou e
apresentou felicitações aos Líderes presentes pelo seu
engajamento no trabalho contra as UP. Angélica Magaia
aproveitou o momento para pedir a colaboração dos Líderes
em três questões, para ajudarem o Governo a formalizar,
fortalecer e dar a conhecer os comités comunitários
instalados nos bairros, uma vez que os comités comunitários
são os olhos do Governo na comunidade, sublinhou Angélica
Magaia.
O
segundo
aspecto
mencionado
pela
Representante do Governo está relacionado com a
realização dos Ritos de Iniciação no período de férias dos
alunos. Pediu a colaboração dos Líderes para controlar os
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calendários de realização dos ritos de iniciação, para que aconteçam no período de férias dos
alunos, para não prejudicar a frequência e o aproveitamento das mesmas na escola, e por fim
pediu a atenção das idades das crianças que são submetidas aos ritos e ou os a verificar os
conteúdos que são disseminados às crianças, em particular as informações relacionados com a
Saúde Sexual e Reprodutiva para crianças de tenra idade.
Sobre este último ponto relacionado com as idades das crianças, a Líder do Malawi Thereza
Katchindamoto afirmou que em Malawi na sua comunidade e não só, cada família que tiver uma
criança recém-nascida, deverá ir as estruturas do bairro informar a sua data de nascença e
posteriormente a igreja para registar o nascimento da criança, isso ao nível comunitário.
Katchindamoto explicou que esse procedimento, ajuda-a no controlo das práticas de UP nas
comunidades, na medida em que quando há uma tentativa de união envolvendo possivelmente
uma criança, manda-se verificar os livros na comunidade para averiguar se a idade das pessoas
envolvidas no processo de união, corresponde para casamento ou não.
A Moderadora do primeiro Painel, Paula
Monjane encerrou o debate enfatizando três
pontos. O primeiro é que é preciso que se
promova mais debates onde se discuta mais
sobre o conceito de liderança comunitária com
os líderes e não só. O outro aspecto levantado
está relacionado com a responsabilidade, isto é,
para fortificar a sensibilização das comunidades
onde “o principal desafio somos nós cada um de nós
na comunidade deve ter o seu papel na luta contra
as UP”. Deve-se sensibilizar as famílias na
comunidade para mudar a percepção de que a
criança, a rapariga é um “objecto de troca” de
interesses. O outro aspecto ainda relacionado
com a liderança, no caso ainda mais formal, é a
necessidade de haver uma ligação entre o
comunitário e instituições do Estado. Para finalizar, desafiou ao ROSC para facilitar um espaço
de aprendizagem para Líderes comunitários para poderem partilhar, traçar e coordenar as suas
funções, com outros actores socais, com o objectivo de provocar mudanças na sociedade.
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2º PAINEL I O PAPEL DO ESTADO NA DIVULGAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MONITORIA DA LEI DE
PREVENÇÃO E COMBATE ÀS UNIÕES PREMATURAS

Foi convidado para moderar este Painel, o Dr Joaquim Oliveira Director de Pogramas, FDC,
para falar do Papel do Estado na Divulgação, Implementação e Monitoria da LPCUP. Para falar
deste tema o Moderador foi acompanhado por duas figuras, nomeadamente a Dra. Angélica
Magaia, Directora Nacional da Criança, no MGCAS, e a presença da Dra. Judite Sambo,
Coordenadora Nacional do Género no MINEDH.

O Painel contaria ainda com um representante da Justiça e da Saúde, que por imperativos,
alheios a sua vontade não puderam estar no Fórum.
Antes de passar a palavra ao painel, o Moderador buscou antes falar sobre a última Conferência
Nacional da Rapariga, que teve uma particularidade segundo Joaquim Oliveira, em que as
meninas estavam a celebrar as conquistas relacionadas com a aprovação em particular da Lei
19/ 2019 e a revogação do Despacho 39. Nesta conferência, as raparigas colocaram algumas
preocupações. Uma delas são os constrangimentos de intimidação, após denúncias de casos
UP ou outras violações que por tanto, em meio a esta celebração ainda há muitos desafios.
Ainda que por outro lado, a Lei 19/2019 comporta nos seus objectivos, o que o Moderador
chamou de “4 P’s” (Prevenção, Proibição, Protecção e Penalização), persistem grandes
desafios.
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A primeira intervenção em relação ao comentário do
Moderador foi feita por Angélica Magaia. A mesma
considerou que onde há avanços, há novos desafios.
Olhando para o início da Implementação da Estratégia
Nacional de Prevenção das UP, há avanços. Mas reconhece
que ainda há desafios principalmente inerentes aos
mecanismos de denúncia. Angélica Magaia, considerou
como um processo normal, num processo de mudança.
“O nosso papel neste momento deve ser o de fortalecer os
mecanismos de denúncia, para que sejam funcionais e que os
casos que passam por esses mecanismos de denúncia, tenham o
encaminhamento que nós desejamos, mas precisamos em
conjunto verificar o que está a falhar. Se nós não usarmos e
orientar para que sejam usados os mecanismos adequados para
denunciar, estaremos a prejudicar as raparigas.”
Quanto as perspectivas, Magaia explicou que é necessário
um optimismo e massificação da divulgação da Lei através
de estratégias melhores. Uma das estratégias que se deve
adoptar é a interpretação da Lei com a linguagem mais
simples, para a população, afirmou. Angélica Magaia falou
ainda da existência de vários Mecanismos de Articulação conjunta que o MGCAS, que são uma
forma de interação com os vários sectores (Grupos Multissectoriais) que incluem as instituições
do Estado e as OSC. Os comités Comunitários embora não sejam parte do Grupo Multissectorial
são grupos com representação de várias sensibilidades ao nível da comunidade que trabalham
em prol da protecção da criança e que ajudarão o Governo na divulgação da Lei 19/2019.
Dra. Judite Sambo do MINEDH, foi convidada na sua
intervenção a responder como a Educação está organizada
nos seus diversos sectores para dar resposta no que
concerne à divulgação da Lei 19/2019 nas instituições
escolares. A coordenadora Nacional do Género, começou
por explicar que o Sector da Educação no seu corpo geral
já vem realizando actividades que visam também combater
casos relacionados com UP, a título de exemplo recitou a
revogação do Despacho 39.
Explicou ainda que ao nível das escolas, existe o ADE,
existem Membros de Conselho de Escola, e o
Departamento do Género criado pelo MINEDH com
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coordenadores de género e pontos focais de género, que já vem trabalhando, na protecção de
crianças nas escolas.
“Quando aos desafios e perspectivas, nós temos nas escolas, os Conselhos de escola, que é são nosso
elo de ligação entre escola e comunidade fortificando a relação sobretudo com os pais e encarregados
de educação que os membros da comunidade com que a escola tem mais contacto.”
Segundo Judite Sambo são feitas monitorias pelo MINEDH através de visitas às escolas, através
de apresentação de relatórios semestrais e anuais, onde engloba dados relacionais a situação
da rapariga na escola.
“Nem sempre é fácil ter dados numéricos, exacto de raparigas que se uniram prematuramente, porque
nem sempre conseguimos entender se a rapariga que desistiu de estudar foi por casamento, ou ainda
que vá escola, nem sempre é fácil perceber se a rapariga saiu de casa ou da casa do seu parceiro.”
Judite Sambo debruçou-se ainda sobre os assédios nas escolas e a sua persistência. Para a
coordenadora Nacional do Género, o assédio nas escolas é uma realidade mas que torna-se um
assunto complexo quando se trata de denúncia de casos por falta de provas, podendo ser de
professores pra alunas e vice-versa. Neste sentido, explicou que em muitas situações a e
consequentemente a penalização acaba não sendo aplicável quando se tratam de assédios
porque nem todos são plausíveis de ser provados, salvo casos em que por exemplo envolva a
gravidez, afirmou.
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DEBATE & COMENTÁRIOS

Após as apresentações do painel representado por dois membros do Governo, o Fórum abriu
espaço para um breve debate e comentários.
A primeira intervenção veio de Carlos Manjate que relativamente a questão do assédio explicou
que há vários estudos sociais que também mostram o desejo de penalizar questões relacionadas
com o assédio. “Eu penso que a penalização do assédio sexual nas
escolas ainda é uma utopia” justificando que a figura do assédio sexual
vem da Lei do Trabalho que diz os “trabalhadores” tem uma
possibilidade de serem regidos pela Lei do assédio sexual para
prevenir que o empregador não assedei a empregada. “No contexto
de escola onde, rege-se pelo estatuto de “agentes funcionários de
Estado”, torna-se difícil reclamar que esta Lei do Trabalho venha a
funcionar de forma efectiva na escola.” Manjate terminou o seu
comentário sugerindo que todos deviam repensar no conceito de
assédio sexual nas escolas.
Benilde Nhalivilo acrescentou que a questão do assédio sexual
nas escolas poderia ser enquadrada em outras legislações, e não
exatamente na Lei do Trabalho.Ainda na questão do assédio, falou
nos seguintes termos. “A experiência que temos quando lidamos com
o assédio nas escolas, não é que é só difícil de provar, mas mesmo para
os casos onde provamos, há dificuldades. As vezes surgem argumentos
de que a menina não percebeu bem, ou era uma brincadeira. Esta é a
tendência. Nos casos em que se há provas, transfere-se o professor.”
Nhalivilo aproveitou o momento para pedir o MINEDH, para que
faça uma fiscalização mais rigorosa para os perpetradores de
assédio sexual, e não ao protecionismo.
“A questão do assédio nas escolas de facto existe e eu já fui uma vítima
de assédio de um professor, tanto é que quando eu estava a fazer a 12ª
classe, um profess or de Francês que ameaçou-me e eu passei a evitar as
suas aulas e avaliações, porque ele olhava para mim com um certo ponto
de interrogação e eu me perguntava porquê eu. Acabei reprovando a
disciplina de francês, perdi o ano e não tive para quem queixar o que eu
passava, porque eu imaginava que se eu dissesse alguém iam perguntarme qual é a prova.” Afirmou a jovem Kátia de Oliveira na sua
intervenção. Terminou pedindo ao MINEDH para que se introduza
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nas escolas a figura de um psicólogo educacional, para ajudar sobretudo as raparigas a se
expressarem.
O Activista Victor Maulana, coordenador da Associação ACABE
acrescentou um dos maiores problemas no sistema educacional,
é que o professor, não conhece o seu Estatuto. “Deve-se melhorar
na formação do professor, sobretudo no que se refere ao seu estatuto
do professor, para o professor saber qual é o valor do professor na
comunidade. Infelizmente o Sistema Educacional ainda está fragilizado.
O professor deve ser o formador do outro Homem, deve ser alguém
preparado para educar e não denigrir a imagem da escola.”

“Em Malawi tivemos também os mesmos problemas. Mesmo de depois
da aprovação da Lei que combate UP. Mas é muito importante que
tenhamos uma estratégia de implementação da Lei, quem faz o quê
perante a Lei, No Ministério do Género quem é responsável por
determinada área. Na educação os diversos sectores deve ter
responsabilidades específicas ao sector.” Disse Weston Msowoya do
Malawi.

As últimas intervenções vindas da plateia, sugeriam que com a Lei
Moçambique devera ser mais optimista. Mas há necessidade de
fazer um acompanhamento da Lei, em relação as novas revisões
do Código Penal, onde um dos aspectos é inerente à gravações
para casos de denúncias e testemunho, em casos de tentativas de abusos, o que para alguns
pode fragilizar o processo de criminalização nos casos em que envolve a violação dos direitos
da criança. Por fim, chamou-se a atenção para a questão das crenças religiosas que através de
“revelações de sonhos” incentivam ou “obrigam” casamentos de Líderes religiosos e seus
membros, não dependendo o da faixa etária. O que se estende também para os Líderes
comunitários.
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Em respostas o painel comentou a algumas intervenções. A painelista Dra. Angélica Magaia,
esclareceu que desde 2016, o seu Ministério vem trabalhando em acções de prevenção e
combates as UP de uma forma estruturada na estratégia e que para além das acções de
Mitigação são também desenvolvidas as acções de prevenção e que a Lei aprovada, faz parte
desse processo. Explicou que dentro da Lei existe o capítulo que fala da responsabilidade do
Governo, onde pode-se encontrar a responsabilidade dos sectores, por área (Saúde, Educação,
Género Criança e Acção Social) que estão implicadas nas acções supracitadas. Acrescentou
que há necessidade de coordenar os sectores e como MGCAS, capacitar os Líderes
comunitários em matérias da Lei, para poder acompanhar passo a passo a sua implementação.
A Coordenadora Nacional do Género, Judite Sambo, em representação do MINEDH,
reconheceu a realidade dos assédios nas escolas, e com a revogação do Despacho 39 o sector
da Educação teve as suas fragilidades, embora a mesma tenha funcionado com os seus dilemas.
Mas Judite Sambo apontou que há necessidade de fazer da nova Lei 19/2019 um instrumento
que vai ajudar a desencorajar o assédio sexual nas escolas tanto ente professor-aluno ou entre
alunos.
Joaquim Oliveira Moderador do 2º Painel encerou o
debate avançando algumas notas pertinentes, como
foi a nota de que a lei 19/2019, tem a particularidade
muito importante pela sua natureza pública, que
qualquer pessoa pode apresentar evidências ou
casos, sejam pais, Líderes, professores, qualquer
outra pessoa pode denunciar. A outra particularidade
é que qualquer pessoa pode ser penalizada. Segundo
o Moderador, “a Lei trás elementos inovadores que nos
dão alguma esperança de que o fenómeno das UP tem
seus dias contados.”
Quanto a sua implementação Joaquim Oliveira
considerou haver optimismo, desde as estruturas do
Governo até as estruturas da Base que vão
impulsionar a sua implementação e monitoria.
Em relação aos assédios nas escolas e a dificuldade
de denunciar e reunir provas, foram lançadas
sugestões onde uma delas é a formação de professores com a integração de questões de Moral
e Ética e incluindo a integração da figura do Psicólogo para ajudar no tratamento de situações
críticas.
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3º PAINEL I ESTRATÉGIAS E DESAFIOS DA SOCIEDADE CIVIL NA PREVENÇÃO E COMBATE ÀS
UNIÕES PREMATURAS

O terceiro e último painel após o intervalo, foi moderado por Mickshone dos Milagres, Oficial
de Pogramas, Rede da Criança, para moderar o tema sobre as Estratégias e desafios da
Sociedade Civil na PCUPP. Para compor este painel foram convidados, Vicente Manjaze
Presidente da Associação Hlayiseka, Ivente Dengo Representante da VSO, Nina Yengo
Representante da Plan International e Weston Msowoya do Director Executivo do CCYD do

Malawi.
A Associação Hlayiseka através do seu Presidente Vicente Manjaze abriu o momento das
intervenções do Painel começando por agradecer em nome da Hlayiseka pela conquista da
aprovação da Lei contra as UP, que considerou ser uma fase pois
que há muito por ser feito.
A Hlayiseka trabalha com meninos e meninas das ruas. Numa das
casas que a Associação tem, três meninas das a mais novas vem
do contexto de UP. Explicou.
“Falar das estratégias como o tema propõe não é tarefa fácil, porque
estamos de um tema que envolve pessoas que deverão ser promotoras
de soluções. Nós vamos nos situar em duas palavras: uma chama-se
divulgação e outra chama-se prevenção. Na primeira, a sugestão que
nós apresentamos aqui, tem haver com uma grande aliança que já existe
mas que precisamos de renovar com todos os meios de comunicação,
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por exemplo as televisões públicas e privadas. Esta é uma das alianças que eu penso que não temos que
perder de vista para podermos resolver o nosso problema.”
Mas Manjaze explicou que é importante que os médias socias tenham a sensibilidade de censura
nas mensagens dos conteúdos que passam em televisão quer seja nas músicas ou outros
programas, porque a televisão é um campo de divulgação de mensagens para poder prevenir
que as crianças sejam mal encaminhadas pelas mensagens de músicas entre outros.

Para Nina Yengo a Lei que proíbe UP, veio para reforçar as acções de prevenção na área de UP
que as organizações já vinham a desenvolver nas comunidades. Considerou que com a Lei, já
há uma vantagem para dar continuidade do processo de prevenção das UP.
“Estamos num bom momento porque 2020 inicia um novo ciclo de
Governação, e assim podemos influenciar ou trabalhar no sentido
de desenhar estratégias para disseminar esta Lei. Em termos de
divulgação eu penso que a Lei deve ser a todos os níveis e não a
um grupo específico. E é importante também que esta Lei seja
traduzida em línguas locais, este deve ser o desafio. O Outro desafio
não menos importante que nós temos é o cumprimento da Lei. As
pessoas que casam com raparigas devem ser sancionadas e servir
de exemplo para que não ocorram situações do género.”
Como Sociedade Civil, Nina Yengo afirmou que há
necessidade de apoiar a monitoria da disseminação e
implementação para que não avancemos de forma desigual.

Na sequência falou Ivete Dengo da VSO, tendo dito que para
além da prevenção, é preciso
que se procure pensar em
estratégias para recuperar as meninas em contexto de UP é
traze-las a escola e ou leva-las à aulas de alfabetização, para
que no futuro possam participar em actividades de
empoderamento económico, como de geração de renda
selecionadas ao nível da comunidade onde vivem, para que
possam sustentar a sua família. “Neste contexto de resgatar
raparigas das UP e incorpora-las na escola, e impondera-las
economicamente, podemos pensar que no futuro estas raparigas já
sendo mães, vão ter a capacidade de enviar as suas crianças a escola.
Nós como OSC temos que pensar em alocar os nossos projectos às
zonas mais recônditas para que mais famílias vulneráveis possam ter
acesso a Lei.”
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Por fim, Ivete Dengo afirmou que as lideranças comunitárias e religiosas, são o ponto de entrada
crucial a essas comunidades recônditas, para que se conheça o ponto de situação da vida das
raparigas, e também para que o trabalho de divulgação e implementação, por parte das
organizações possam lograr. Sem eles não é possível realizar nenhuma actividade. “Mas
sublinhou que é preciso que haja de facto um trabalho coordenado entre as OCS”, concluiu.
A última intervenção do Painel foi de Weston Msowoya do CCYD do Malawi. Weston Msowoya
começou por desejar que Moçambique alcance os seus objectivos com relação ao combate às
UP.
“Em Malawi cometemos erros que achamos que não devem
ser cometidos em Moçambique, Não podemos pensar que
este é um problema apenas de Moçambique, mas um
problema dos 15 países. Com a aprovação da Lei em
Moçambique todos os países ao nível da Africa Austral
também estão satisfeitos. Malawi foi o primeiro país antes de
Moçambique a ter uma Lei contra as UP, mas já fomos os
piores, com cerca de 52% de taxa em UP, mas depois da
aprovação da Lei seguimos com a disseminação que
funcionou. O que eu quero dizer é que ter uma Lei é uma
coisa, implementar é outra.”
Weston Msowoya falou da experiência da disseminação
da Lei contra as UP em Malawi, onde houve a
necessidade simplificar a Lei e traduzir em línguas
diferentes para que em todos os locais e pessoas
pudessem ter acesso.
“Através das TIC’s podemos inovar e disseminar a Lei nas
redes sociais, Nós Encorajamos Moçambique a encontrar
formas de disseminar, nas escolas, comunidades, etc. Devese simplificar os documentos e explorar tecnologias de informação.”
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DEBATE & COMENTÁRIOS
Após as apresentações do painel representado por dois membros das OCS, o foi aberto o
espaço para debate e comentários.
A primeira intervenção em jeito de comentário, veio do Presidente
do parlamento Infantil da cidade de Maputo Isaías Uqueio.
“Estamos numa época em que as redes sociais em que as rede sociais
é um dos meios em que nós jovens afluímos em grande numero.
Poderíamos implementar ou disseminar a Lei em forma de uma página,
onde pode-se publicar a Lei, para que os jovens também possam
melhor se informar.”
Isaías Uqueia terminou afirmando sobre a necessidade de uso de
estatutos de níveis de divulgação de informação, ou seja, através
de televisão, rádios comunitárias, palestras nas comunidades.
Uma outra intervenção, chamou falou da tendência de casos das
raparigas que se envolvem no consumo de bebidas alcoólicas que
as torna vulneráveis para a situação de violação, que podem
ocasionalmente culminar com gravidez precoce da rapariga. Para
a Implementação da Lei, reforçou-se a capacitação desde a base
e sobretudo às autoridades da base para que saibam dar resposta
aos crimes de violação contra os direitos da rapariga.

Por fim, Benilde Nhalivilo chamou atenção para que se faça
distinção dos problemas e não se perca o foco. Segundo Benilde
Nhalivilo A questão do álcool que pode colocar as raparigas
vulneráveis à violação sexual, embora seja um tipo de violência,
não pode ser tratada de UP. “Não podemos dispersar a compreensão das estratégias da prevenção e
mitigação das UP. Concluiu.
A Hlayiseka, nas suas últimas considerações, sugeriu 3 pontos: deve-se privilegiar a
comunicação inter-geracional onde crianças possam aprender com os mais velhos, a promoção
dos espaços do Kulaya tanto para adultos como para crianças onde é possível adaptar a
linguagem para que as crianças possam aprender sobre os seus direitos e por fim sugeriu o
casamento entre as Leis que possam reforçar a nova Lei para o alcance dos resultados.
A VSO apelou ao trabalho em conjunto para a divulgação da Lei contra as UP a todos os níveis
em Moçambique.
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A Plan International, reforçou a ideia d trabalhar na prevenção, e evitar traumas nas raparigas e
o trabalho coordenado desde as instituições de justiça, da comunidade, educação, saúde e
outros. É preciso que as crianças tenham informação ainda na fase da adolescência para que
cresçam conscientes dos seus direitos perante a Lei.
O CCYD do Malawi clarificou que em 2015 Malawi tinha cerca de 52% de taxa de UP. Depois
de a lei ter sido aprovada e revista em 2017 o nível de UP baixou 3%. Foram traçadas estratégias
de empoderamento dos Líderes comunitários para ajudarem apoiar a causa, de modo a evitar
que crianças voltem as UP.
Mickshone dos Milagres moderador deste painel,
composto por Organizações da Sociedade Civil, deu por
encerado ao debate no qual considerou que o próximo
passo, pós aprovação da Lei contra as UP, é a
divulgação. “Neste painel apelou-se ao uso das tecnologias
de informação para a disseminação da Lei, apelou-se a um
trabalho que envolve várias partes interessadas, e falou-se da
importância de olhar para a componente capacitação dos
Líderes comunitários e a ampliação da coordenação.”
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ENCERAMENTO & PASSOS SEGUINTES.
Para o momento de encerramento foi convidado o Dr Chance Biggs, Representante da Save
the Children em Moçambique, que deixou algumas notas em relação as actividades. O
Representante da Save the Children observando todo o protocolo, saudou a todas e todos.
Chance Biggs afirmou que Moçambique finalmente conseguiu uma grande conquista depois
de muitos e longos anos, a promulgação da Lei contra as UP.
“A viagem ainda está apenas a começar ou ainda
não começou. Actualmente a Lei ainda é apenas
um pedaço de papel e os desafios enormes estão
em frente de nós.”
O Representante da Save the Children
continuou ao citar as palavras da Fundadora da
Save the Children Eglantyne Jebb, “É
impossível apenas se o fizermos assim. Só é
impossível se nós recursarmos a tentar”
Para Biggs há 10 anos, maior parte dos
Moçambicanos teria pensado, “é impossível
uma Lei contra UP”. Mas hoje já existe a Lei,
acrescentou.
Portanto, “pode ser que a viagem esteja apenas a
começar, novamente como a 10 anos atrás. Hoje
pela ajuda e liderança do ROSC e MASC bem
como todos os parceiros, incluindo os Líderes
tradicionais, temos graças a este Fórum, uma ideia
melhor daquilo que vai ser a nossa viagem.”
Chance Biggs congratulou o ROSC, a
Fundação MASC, e a todos pelo inicio da longa
viagem, e fazendo votos para que 2020, seja o
início da materialização das discussões deste
Fórum. “Que o 2020 seja o ano da disseminação da Lei à todas as zonas do país, a todas pessoas,
falantes e não falantes do português, as que não leem em português, as pessoas que não concordam
com a Lei, as crianças que a Lei protege, com a consciência de que vamos traçar planos difíceis, mas
com compromissos de atingir até todas as zonas recônditas. Mas como diz a Save the Children, temos
que atingir até a última criança, e essa vai ser a nossa viagem, com a Lei, e vamos investir para fortalecer
os mecanismos seguros para que meninos e meninas possam denunciar práticas de violação dos seus
direitos.”
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Por fim, Carlos Manjate, Director da Rede
CAME e Representante das 3 Redes no
Fórum, nomeadamente Rede CAME, Rede da
Criança, e ROSC, foi convidado a tecer
palavras de encerramento, e em nome das 3
Redes, Agradeceu a todos os presentes, ao
Governo, as Organizações de Cooperação que
viabilizaram recursos para a iniciativa, aos
jovens e crianças presentes, aos visitantes do
Malawi e aos Líderes comunitários das
diferentes províncias.
“Hoje tivemos uma secção muito interessante,
ouvimos várias sensibilidades e experiencias, e
penetramos muito mais para experiencias muito
específicas dos nossos Líderes comunitários que
para muito tínhamos certas dúvidas relativamente
ao seu compromisso em virar a página. Nota-se
que quando se fala de UP, trazemos tudo que ainda
não resolvemos para incluir neste conceito. Mas
precisamos optimizar a nossa a nossa intervenção
para acabar com as UP.”
O Representante das 3 Redes manifestou o interesse em levar todas as recomendações
deixadas no Fórum, para quem em 2020 inicie com a implementação através de acções que vão
justificar a Proibição, Prevenção e Penalização. Reiterou que deve-se usar estratégias mais
eficazes e harmonizar melhor as mensagens a disseminar.
Para finalizar agradeceu ao ROSC, a Fundação MASC, a CECAP, todos os parceiros de
cooperação e a presença especial da Líder Tradicional Thereza Katchingamoto do Malawi.
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Momentos I Fórum de Divulgação da Lei de Prevenção e Combate às Uniões Prematuras
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Outras actividades do projecto
Produzir e distribuir uma brochura resumo em língua portuguesa sobre a Lei
de Prevenção e Combate as Uniões Prematuras e o Despacho
435/GM/MINEDH/2018
Ainda no processo da implementação do projecto, foi produzida uma brochura sobre a Lei de
Prevenção e Combate as Uniões Prematuras e o Despacho 435/GM/MINEDH/2018. Este
documento foi reproduzido em 250 exemplares e distribuído durante o Fórum de Divulgação da
Lei de Prevenção e Combate as Uniões Prematuras, realizado no dia 19 de Dezembro pelo
ROSC. Contem matéria sobre a Lei de Prevenção e Combate as Uniões Prematuras e sobre o
Despacho 435/GM/MINEDH/2018.
Realizar sessões de divulgação da Plataforma Crescer em escolas e
comunidades abrangidas pelo projecto
Devido ao facto de se ter implementado o projecto numa altura em que os alunos estavam de
ferias, as sessões de divulgação da Plataforma Crescer foram realizadas fora da escola, em
quatro espaços que contaram com participação massiva de estudantes, adolescentes e pessoas
com deficiência:
• A segunda edição do Sarau cultural de repudio a violência contra as raparigas e
Mulheres, realizado em parceria com a Associação Socio Cultural Horizonte Azul no
âmbito dos 16 dias de activismo contra a violência praticada contra a Mulher, neste
evento participaram cerca de 400 pessoas entre elas, estudantes, jovens, raparigas,
activistas dos direitos humanos, músicos nacionais, actores, etc.
• 3º Fórum Municipal sobre Género, Cultura, Segurança e Políticas Publicas para
raparigas e Mulheres Jovens.
• Fórum de Divulgação da Lei de Prevenção e Combate as Uniões Prematuras.
• Programa manhãs alegres passado pela STV no dia 16 de Dezembro de 2019 pelas 10:30
min, disponível na plataforma STV Play.
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