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Geração sem Lixo
O lixo existe em quase todos os lugares da Terra – no chão, nos lagos e no mar.
Mas você e outras crianças e jovens de todo o mundo podem fazer a diferença
e tornarem-se a Geração Sem Lixo. Através da Geração Sem Lixo, vocês defendem o direito de todas as crianças a um ambiente limpo e saudável e lutam
contra as mudanças climáticas.
Durante a maior parte da história humana, o lixo não foi um grande problema.
Grande parte do lixo era orgânico, restos
de comida e resíduos de cozinha, que apodreciam e se transformavam em adubo.
Os problemas começaram quando as
cidades cresceram e criamos materiais
novos e práticos, como o plástico. Foi bom
poder armazenar alimentos e aparelhos
em embalagens seguras. Mas isso criou
muito mais detritos que não desaparecem
sozinhos.

Plástico não desaparece

Pode levar centenas ou milhares de anos
para resíduos de plástico se decomporem
em pedaços menores. 8 milhões de toneladas de plástico acabam nos oceanos a
cada ano. Isso pode levar centenas ou
milhares de anos. Até mesmo pedaços
muito pequenos de plástico (microplástico) podem causar danos. O microplástico
pode ser comido por pequenos organismos, como o zooplâncton e mexilhões.
Depois, quando estes são comidos por
animais maiores, o plástico segue para a
parte superior da cadeia alimentar. No
final, talvez haja plástico no peixe que
você come no jantar.

O lixo custa caro

É difícil estimar quanto o lixo custa em
todo o mundo. Muitos países investem
pesado em limpar e remover detritos. É
mais barato cuidar do lixo desde o início.

Por exemplo, resíduos que podem ser
reciclados ou incinerados devem ser
colocados em depósitos de lixo especiais, onde causam o mínimo possível de
danos ao meio ambiente. Mas muitas
pessoas negligenciam isso e jogam as
coisas no lugar errado. Os materiais que
devem ser reciclados acabam entre o
lixo a ser incinerado e muitos deles acabam como lixo no chão. É um desperdício de recursos do planeta, pois muito
poderia ser usado várias vezes.
A eliminação de resíduos sem controle
pode prejudicar a vida selvagem e os
seres humanos. Doenças são transmitidas através, por exemplo, de fezes e
seringas. Alguns detritos também contêm substâncias perigosas que não
devem vazar na natureza.

Quanto mais rico, mais lixo produz

Os países ricos criam a grande maioria
dos resíduos e do lixo, especialmente
nas cidades. Porém, às vezes, os países
pobres podem parecer ter mais lixo,
porque geralmente não têm bons sistemas de coleta e reciclagem de resíduos.
Portanto, muitos são forçados a jogar
lixo na rua ou abrir lixões. A partir daí,
muitos detritos e resíduos são levados
pelo vento e acabam em lagos e oceanos.
Por outro lado, os países ricos podem
se dar ao luxo de cuidar de seus resíduos. Portanto, o lixo é menos visível
nas ruas. Às vezes, o lixo mais perigoso,
como lixo eletrônico e produtos
químicos, é até mesmo enviado
para países pobres.

Lixo é o material que acaba
no chão ou em lagos e oceanos,
e que não deveria estar lá.
Podem ser garrafas de vidro,
sacos plásticos, latas, pontas de
cigarro e embalagens de doces.

Trabalham pela mudança
Muitas crianças e adultos em todo o mundo
estão lutando para reduzir o lixo. Os países
devem cooperar para resolver os problemas e
combater as mudanças climáticas. Cuidar do lixo,
reciclar e não jogá-lo fora do lugar ajuda a
alcançar as metas globais da ONU até 2030 e
resolver a crise climática.
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Muitos países trabalham para tornar
mais fácil fazer o que é certo (por
exemplo, colocando mais lixeiras
com tampa, para que nenhum lixo
seja soprado), e melhorando os sistemas de reciclagem.

No mundo inteiro, cerca de 4.500 bilhões de pontas de cigarro são jogadas no chão anualmente!
Todas essas pontas alinhadas dariam 90 milhões
de quilômetros. Isso é suficiente para ir à lua e
voltar 117 vezes. Leva cerca de três anos para uma
ponta de cigarro se decompor em pedaços tão
pequenos que não sejam visíveis. Porém, mesmo
pedaços pequenos podem causar danos.

Vários países proibiram ou
aumentaram o preço das sacolas
plásticas. Ruanda, em África, foi o
primeiro do mundo a proibir as
sacolas plásticas.

Produtores, como fabricantes
de embalagens plásticas, são
incentivados a desenvolver
embalagens inteligentes, que
não se tornam lixo.

Uma baleia que encalhou
na Noruega tinha 30 sacos
plásticos no estômago. 99
por cento de todas as aves
marinhas terão comido
plástico em 2050, se a
tendência continuar.

O melhor e o piores dos resíduos
O ideal seria não haver resíduos, para começar. Talvez seja possível
usar menos embalagens?
• Os resíduos inevitáveis devem ser, preferivelmente, reutilizados ou
reciclados. Neste caso, o aparelho ou material pode ser usado
novamente, e os recursos do planeta são economizados.
• Se isso não for possível, os resíduos devem ser incinerados ou colocados em um aterro sanitário. Mas isso deve ser feito de maneira
correta, para não contaminar o ar, o solo ou a água.
• O pior é quando os resíduos acabam como lixo no chão ou em
lagos e mares.
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De quantos planetas
você precisa?
Todas as pessoas precisam de comida e água, um teto sobre suas cabeças e, às vezes, calor para
sobreviver. Todos compartilhamos os recursos da Terra, mas algumas pessoas usam muito mais que
outras. Mundialmente, nós comemos, viajamos e consumimos como se tivéssemos 1,7 planeta!

C

da ser humano afeta o
planeta através do seu
modo de vida. Isso tem a
ver, por exemplo, com o que
comemos, as coisas que compramos e como viajamos.
Quanto um país ou uma pessoa
afeta o planeta é chamado,
simplificadamente, de pegada
ecológica. A Suécia, juntamente com países como o Kuwait e
os EUA, têm a maior pegada
ecológica por pessoa no mundo.

para cuidar do seu lixo. Com
base na quantidade de solo e
recursos existem na Terra, é
possível calcular quantos planetas seriam necessários se
todos vivessem como você.

Aperto de mão maior

Se você fizer coisas boas pelo
meio ambiente, como reciclar
mais e economizar água, seu
aperto de mão ecológico
aumentará. Se aquilo que você
comprar e a energia que usar
O que é a pegada?
for fabricada de uma maneira
A pegada ecológica é a “impres- que afeta a natureza o mínimo
são” que cada pessoa deixa na
possível, isso ajuda. Por exemplo, se os veículos que utiliza
natureza em seu rastro na
superfície da Terra. Quanto
forem movidos a eletricidade,
em vez de combustíveis fósmais recursos usamos, mais o
seis, como a gasolina.
meio ambiente é afetado.
Alimentos produzidos localO tamanho da sua pegada
mente costumam ter uma
está relacionado à área necessária para produzir o que você
pegada menor do que se você
usa, de alimentos a acessórios, comer algo cultivado do outro
bem como à área necessária
lado do planeta e transportado para o seu país.

causam secas, inundações e
acidificação dos oceanos.
Diferentes países têm desafios
diferentes. Na Suécia, as
emissões de dióxido de carbono representam mais da metade da pegada. Muito depende
do nosso consumo de alimentos e acessórios.

Ricos têm pegada maior

Os ricos têm as maiores pegadas ecológicas, enquanto os
pobres deixam pegadas muito
pequenas. Às vezes, há uma
grande diferença entre pessoas diferentes no mesmo país.
Uma criança na floresta
amazônica quase não usa
recursos, enquanto um latifundiário rico pode ter seu

próprio avião, vários carros,
condicionador de ar e piscina.
Isso cria uma pegada gigantesca.

O que deve acontecer agora?
Os ricos devem reduzir a produção e o consumo para reduzir suas pegadas. Ao mesmo
tempo, muitas pessoas
pobres, pelo contrário, precisam aumentar suas pegadas
para ter uma vida digna, com
eletricidade e aquecimento,
alimentos e água limpa. O
desafio é encontrar uma
maneira mais inteligente de
levar uma vida melhor do que
as alternativas ambientalmente perigosas que os países
ricos usam há muito tempo.

Se todos vivessem como o cidadão médio do mundo, precisaríamos de 1,7 planeta. E s se todos vivessem como na...

Produzem mais resíduos

Pequenas ações
cotidianas podem
ser de grande importância. Tenha
em mente:
• Não jogue lixo no chão.
• Não compre coisas desnecessárias.
• Repare, reutilize e recicle.
• Use energia renovável.
O que mais você pode fazer?

Nos países ricos, a quantidade
de resíduos por pessoa multiplicou-se nos últimos 20
anos, e isso deve ser resolvido.
Os resíduos incluem dióxido
de carbono, o gás que é liberado quando usamos petróleo,
gasolina, carvão ou queimamos lixo e madeira. O dióxido
de carbono é um gás de efeito
estufa que contribui fortemente para as mudanças
climáticas, que, por sua vez

... América do Norte = 5 planetas

... África = 0,8 planeta

América do Sul = 1,8 planeta

... Europa = 2,8 planetas

... Ásia = 0,7 planeta
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Crianças do mundo fazem greve pelo clima com Greta
Greta, 16, é uma prova viva de que as crianças podem fazer uma grande diferença. Em
setembro de 2018, ela se sentava sozinha
em frente ao Parlamento da Suécia toda
sexta-feira e fazia greve escolar pelo clima.
Ela exigia que os adultos ouvissem a ciência
e começassem a agir seriamente para impe-

dir as mudanças climáticas que ameaçam as
pessoas, os animais e a natureza.
O protesto de Greta se espalhou rapidamente pelo mundo através das mídias
sociais. Crianças de outros países, foram inspiradas por Greta e também começaram a
fazer greve às sextas-feiras. Sua luta inspirou

Quanto tempo os recursos do planeta duram?
A humanidade está acabando com a água, os alimentos, a energia e outras coisas que a
natureza pode repor em um ano. Alguns países esgotam muito mais recursos do que outros.
O dia em que esgotamos todos os recursos é chamado de Overshoot Day (Dia da Dívida
Ecológica), que, em 2019 foi em 29 de julho!

um movimento global chamado Fridays for
Future (sextas-feiras pelo futuro).
Numa sexta-feira em setembro de 2019,
quatro milhões de pessoas em mais de 160
países se manifestaram pelo clima junto
com Greta. Você foi uma delas?

“Vocês nos decepcionaram.
Mas os jovens começaram a entender
que isso é uma traição. Os olhos da
geração jovem estão em vocês.
Greta, 16, em seu discurso
na ONU em 2019

Como você pode ver na figura,
alguns países esgotaram seus
recursos muito antes do final
do ano, enquanto muitos
países sequer estão
incluídos. Sua pegada
ecológica é tão pequena
que os recursos são
suficientes e ainda
sobram.
A ilustração é
da Global
Footprint Network
(Pegada Ecológica
Global) e está
em inglês.
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A terra se aquece
Os raios do sol atingem o chão e se convertem em calor, que irradia da superfície
do planeta. Os gases de efeito estufa impedem que a radiação de calor escape
para o espaço. À medida que a quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera
aumenta, mais calor fica preso, e a temperatura da Terra aumenta.
Alguns gases de efeito de estufa importantes são o dióxido de carbono (CO2) e o
gás metano (CH4). Há adição constante
de dióxido de carbono, liberado principalmente pelos veículos, pela combustão de
carvão e óleo diesel, por fábricas e aviões.
A grande maioria das emissões ocorrem
em países industrializados do Hemisfério
Norte. A China também emite muito
dióxido de carbono. Todos os países são
afetados quando o planeta se aquece.

É difícil dizer exatamente como o clima
mudará em diferentes lugares da Terra,
mas é certo que haverá mudanças climáticas à medida que o planeta se aquecer. Se
a Terra esquentar bastante, países inteiros
podem se tornar inabitáveis e, no pior
dos casos, as mudanças podem ser tão
grandes que quase toda o planeta se torne
inabitável! Se nada for feito, a Terra se
aquecerá cada vez mais!

O clima muda

Combustíveis fósseis são restos de material vegetal muito antigo que está armazenado no subterrâneo há centenas de
milhões de anos. Agora que as pessoas
fazem combustão de carvão, petróleo ou
gás natural, em poucos anos liberamos o
dióxido de carbono capturado pelas plantas durante muitos milhões de anos!
Portanto, a queima de combustíveis fósseis aumenta a quantidade de dióxido de
carbono na atmosfera muito rapidamente.

À medida que o planeta se aquece, o clima
muda. O clima são as condições meteorológicas durante um longo tempo. Trata-se,
por exemplo, da temperatura usual, quantidade e frequência da chuva e, talvez, a
duração e temperatura do período de
seca. Com um planeta mais quente, os
períodos de seca podem ficar mais longos,
a chuva pode não vir todo ano, ou, pelo
contrário, pode chover mais em alguns
lugares e haver mais chuvas torrenciais e
inundações onde você vive. Também pode
haver mais tempestades, ainda mais fortes.

Se o nível do mar subir
À medida que o planeta se aquece, o nível
do mar sobe. Isso ocorre principalmente
porque a água mais quente se expande e
ocupa mais espaço, mas também porque
as geleiras (gelo na terra) se derretem e
essa água vai para o mar. As maiores geleiras estão na Groenlândia e na Antártica.
Para ilhas e regiões litorâneas, haverá
grandes mudanças à medida que o nível
do mar subir. Não será mais possível viver
ali se a água do mar encharcar campos
e casas.

Combustíveis fósseis

Quando florestas se perdem
Grandes incêndios florestais liberam muito dióxido de carbono na atmosfera. Esse
dióxido de carbono pode ser capturado
novamente se a floresta voltar a crescer.
Este é um processo natural que vem ocorrendo ao longo de toda a história da Terra,
mas se as florestas forem derrubadas ou,
pior ainda, queimadas sem que novas florestas possam crescer, a quantidade de
dióxido de carbono na atmosfera aumenta, pois o dióxido de carbono liberado
não é capturado e armazenado em novas
árvores!
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O sol a
quece a
terra
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Os gases de efeito estufa na atmosfera impedem que a radiação
de calor (setas vermelhas) escape para o espaço.
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… Se não fizermos nada
Condições climáticas extremas e altas temperaturas
Secas, inundações e desastres naturais
afetam a todos na terra, mas os direitos
da criança nos países pobres são os mais
gravemente afetados.

Doenças
Malária, dengue e doenças transmitidas
pela água, como cólera e diarreia, estão
aumentando e se espalhando mais rapidamente para mais regiões do mundo.
Mais crianças estão adoecendo e morrendo.

Fome
O número de crianças famintas e desnutridas deve aumentar em 20-25 milhões
até 2050.

Guerras e conflitos
A desigualdade e a pobreza aumentam
o risco de violência e guerra. Isso afeta
mais gravemente as crianças, principalmente as meninas.

Crise econômica
Crianças pobres ficam mais doentes e
famintas e, às vezes, desabrigadas.
Crianças também são obrigadas a trabalhar em vez de estudar. Meninas têm
que abandonar a escola primeiro.

Crise de refugiados
Muitas crianças precisam sair de casa
quando aldeias e cidades ficam inabitáveis. Guerras e conflitos também forçam
famílias com filhos a fugir. A escolaridade e a saúde das crianças são afetadas,
principalmente a saúde mental.

Se agirmos agora!
Redução da fome e da
pobreza
As colheitas melhoram e não são
destruídas por secas ou inundações.
As crianças podem ter boa alimentação
e sentem-se bem.

Água limpa e higiene
As crianças permanecem saudáveis,
podem ir à escola, brincar e se desenvol-

ver. O acesso à água limpa proporciona,
principalmente a meninas, mais tempo
para estudar e brincar, pois elas não
precisam ir longe para buscar água.

Segurança e proteção
Maior igualdade e igualdade de gênero
reduzem o risco de pessoas e países
serem atraídos para conflitos violentos
por terra e recursos naturais.

NTRA
LUTE CO AS
NÇ
AS MUDA AS
C
CLIMÁTI
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Quem vai agir?
Vida sustentável
Todos devem tentar viver de maneira sustentável. Contudo, as emissões e o desperdício de
recursos dos países ricos há muito tempo são os
maiores responsáveis pela crise climática atual.
Os países ricos agora devem apoiar países mais
pobres, onde as crianças sofrem com os efeitos
das mudanças climáticas.

Climaticamente inteligente
O modo ambientalmente perigoso que os
ricos usam há muito tempo para viver uma vida
confortável teve consequências desastrosas.
Agora, são necessárias alternativas climaticamente mais inteligentes, que proporcionem
vidas dignas a todas as pessoas do planeta. Os
países ricos têm uma grande responsabilidade
de impulsionar e financiar o desenvolvimento.

GREVE
ESCOLAR
PELO
CLIMA

Crianças exigem ação
Hoje, crianças de todo o mundo estão lutando
pelo direito da sua geração e das gerações
futuras a herdarem um planeta onde as pessoas
e o meio ambiente estejam bem. As crianças
exigem que adultos e tomadores de decisão
ouçam a ciência e façam tudo para impedir as
mudanças climáticas e para construir comunidades sustentáveis.

105

102-105_klimat.indd 105

2019-10-22 17:26

No Dia Sem Lixo, crianças de toda parte mostram que são parte
da Geração Sem Lixo, em 15 de maio de 2020. Façam assim:
– Recolham o lixo e deixem o lugar bonito.
– Divulguem o conhecimento sobre o direito da criança a um ambiente
limpo e saudável e sobre as mudanças climáticas a todas as pessoas
onde vocês moram.
– Pesem o lixo e relatem o peso total ao WCP!
– Verifiquem se todo o lixo coletado é reciclado ou colocado
onde pode ser armazenado com segurança.

Índia

Nepal

“É nossa responsabilidade
proteger a Mãe Natureza”.
Kunsang, 14, Escola
Saraswati Vidhya Daan,
Darjeeling, Índia

O Dia Sem Lixo P

Crianças da Academia Teresa, Kathmandu

Escócia

Filipinas
As crianças da Escola
Banchory Devenick, na
Escócia, ficaram impressionadas com a quantidade de
lixo que encontraram em
uma área pequena.

“Precisamos ter água
limpa na Terra. Sem
água não há vida!”
Sheena, Escola Negros,
Dumaguete, Filipinas

Sydafrika
Escola Primária Meisieskool
Oranje, em Blomfontein

Uganda
98
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2019-10-22 17:18

Birmânia/
Mianmar

Escola Plaw Khee.

R.D.
Congo
“Hoje entendi que nós, crianças,
temos o direito de viver em um
ambiente limpo e saudável. Nós limpamos a área e dissemos aos pais
que eles têm que ajudar a mantê-la
tão bonita quanto deixamos hoje”.
Mumbere, 13, Escola Saint-Simon em
Goma, Congo-Kinshasa

BurkinaFaso
Escola Primária Privée Silmiyiri.

o Pelo Mundo
Paquistão

as

Pesagem no Colégio
Western Hall

Nigéria

Serra
Leoa

Gana

ATENÇÃO!
Sejam cuidadosos
para não se machucarem
com o lixo! Usem luvas
e máscaras bucais e peçam
ajuda a um adulto caso
encontrem algo que seja
cortante ou perigoso de
outra forma.

Guiné
Na Guiné, os alunos
espalharam informações
sobre a crise climática
durante o Dia Sem Lixo.

Togo

Suécia
99
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Nepal

No Dia Sem Sujeira 2018, crianças de toda parte mostram que são parte da Geração Sem
Sujeira. No Paquistão, onde as vozes das crianças raramente são ouvidas na mídia, a conferência de imprensa das crianças atraiu muitos jornalistas, e os esforços das crianças
por um ambiente mais limpo chegaram a ser a principal notícia em vários canais de TV.
– Exigimos mais lixeiras para poder jogar o lixo nelas, em vez de fazê-lo no chão, disse
Saba. Sua amiga Shamoon, que cresceu como escrava por dívida em uma olaria, declarou
que o lixo é perigoso tanto para seres humanos quanto para o meio ambiente:
– Quando funcionários da olaria misturam a argila para fazer os tijolos, eles geralmente
se cortam profundamente com pedaços de vidro que as pessoas jogaram no chão.

Paquistão

Filipinas

Dia Sem Sujeira
Saba e Shamoon (no meio) conduzem a conferência
de imprensa das crianças no Paquistão.

Benin

Camarões

“Um ambiente cheio de lixo cria mais lixo, porque quando
as pessoas estão cercadas de sujeira e desperdício, elas
param de se importar e, portanto, há ainda mais acúmulo
de lixo”.
Tafuah, 16, HIMS BUEA

“As mudanças climáticas afetam minha vida,
como quando chove
tanto que minha casa é
inundada”.
Seni, 10, escola Privée
Nonglom Evangelique

Burundi

“Digo a meus pais que eles
não devem jogar lixo na
natureza, nem queimar florestas e arbustos, pois isso
destrói o meio ambiente”.
Asseta, 10, CMI Privée WA
Malgba de Palgré

11

Burkina
Faso

“Precisamos ensinar a
nossos amigos e pais que
o lixo deve ser levado na
mão”.
Joel, 14, escola E P Yoba

“Pretendo transmitir esse
conhecimento a meus
filhos e netos, para salvar
as futuras gerações”.
Pituwa, 12, escola
Ujio wa heri

Birmânia/
Mianmar

“Se cuidarmos melhor do lixo, os problemas
com doenças como a malária e doenças
diarreicas serão reduzidos”.
Mweneke, 13, escola Espace Ami Universel

República
Democrática
do Congo

“Recolhemos sacolas plásticas e
garrafas em minha cidade, e esta foi
a primeira vez que organizamos uma
coleta de lixo. Em minha pequena
cidade não há muito plástico, usamos
sacolas e cestos feitos de folhas e
bambu, em sua maioria”.
Naw Sha, 12, escola Mee Wah Dern

Costa do
Marfim

Senegal

Serra
Leoa

por Todo o
Mundo
Nigéria

Gana

República
do Congo

Suécia

Guiné
Bissau

“O Dia Sem Sujeira não é sobre
limpeza, mas sim sensibilização de
crianças, adultos, professores e
outros cidadãos sobre soluções para
o problema do descarte de lixo!”
Esther, 15, escola EAM
“Agora estou 50% infectado com
o vírus: ‘Divulgue os direitos da
criança’ e 50% com o vírus ‘Limpe o
lugar onde você mora’. E também
faço isso com 100% de energia!”
Espoir, 12, escola EAM

Moçambique

119

Togo

Nisha e Sidra participam da Ger
Toda tarde quando chega da escola, Nisha fabrica tijolos. Sua família é escrava por dívida,
e Nisha tem que ajudar a pagar a dívida.
Sidra cata lixo quando não está na escola, e o vende para diferentes fornecedores.
As duas meninas do Paquistão aprenderam sobre os direitos da criança através do programa
do Prêmio das Crianças do Mundo. Agora, querem participar da Geração sem Sujeira e, no Dia sem Sujeira,
em 16 de maio, recolher lixo e ensinar aos outros por que devem parar de jogar lixo!
Nisha, 12
Classe 5,
escola BRIC

M

“

“Faço duzentos tijolos todos os dias.”

“Sei que a educação é a única maneira de melhorar
nossas vidas.”

inha irmã e minha mãe
levantam toda manhã às
quatro para fazer tijolos
até tarde da noite. Minha mãe
emprestou uma grande quantia
do proprietário da olaria para o
tratamento de meu pai. Desde
então, somos como escravas do
proprietário.
Depois da escola, eu cozinho o
almoço. Depois, levo o almoço
para minha mãe e irmã. Fico com
elas e nós trabalhamos até tarde.
Faço duzentos tijolos todos os
dias.
O proprietário e o supervisor
não tratam bem as crianças que
trabalham. Eles gritam conosco e
frequentemente nos espancam
cruelmente. Fico triste e acelero
meu trabalho. Penso que, se fizer
mais tijolos, conseguiremos
pagar nossa dívida e nos livrar
deste trabalho.

No resto da noite eu faço meu
dever de casa. Só podemos comprar roupas ou sapatos no Natal,
mas graças a Deus temos a oportunidade de ir à escola. Trabalho
duro por minha educação. Quero
ser médica e abrir meu hospital.
Então, comprarei roupas e sapatos para minha mãe e irmã, e elas
não terão mais que trabalhar na
olaria. Sei que a educação é a única maneira de melhorar nossas
vidas.
Aprendi que tenho direitos,
que todas as crianças, são importantes e que todos devem respeitar nossos direitos. Aqui todo
mundo pensa que os meninos são
melhores que nós, meninas. Isso
precisa mudar e as meninas
devem ser respeitadas!
Gosto da ideia de sermos a
Geração sem Sujeira. O lixo pode
ser ruim para todos, pessoas e
animais. Podemos parar de jogar
lixo por toda parte e ensinar os
adultos a parar de fazê-lo. Será
bom participar do Dia sem
Sujeira junto com crianças de
outros países.”

“Já realizamos nosso primeiro Dia sem Sujeira”.
“Pesei todo o lixo que
recolhemos, e anotamos o
peso a cada vez”.
7

ação sem Sujeira
Sidra, 12
Classe 3,
escola BRIC

N

“

ascemos nessas barracas e vamos terminar a nossa jornada
nestas barracas. Todos os
membros da minha família
catam lixo sete dias por semana, vendemos aos fornecedores e compramos comida com
o dinheiro.
Sempre me pergunto: por
que as pessoas desperdiçam
tanta comida? Mas, desta forma, sempre temos alimentos
que nunca poderíamos comprar no mercado. Às vezes
encontramos brinquedos. A
maioria dos brinquedos estão
danificados, mas são perfeitos
para brincarmos. Nós nunca
compramos roupas novas, só
usamos as que nos encontramos no lixo.

Meu milagre!

Depois da aula, eu sempre
saio para catar lixo. Quando
recolhemos lixo, outras pessoas nos tratam como se não
fôssemos humanos. E os fornecedores costumam roubar
ao pesar nosso lixo.
Sempre vivemos rodeados
por lixo. Seria melhor sem o
lixo. Mas como ganharíamos
dinheiro, neste caso? Mesmo
assim, ficarei feliz de pertencer à Geração sem Sujeira.
Precisamos ensinar às pessoas sobre o lixo, para que
tenham consciência do
ambiente e mudem seus hábitos. Será lindo quando tivermos recolhido lixo no Dia sem
Sujeira”.

“Foi um milagre poder começar a
frequentar a escola”.

Dinheiro do Dia sem Sujeira paga a escola
Nisha e seus amigos vão vender o lixo que recolherem
durante o Dia sem Sujeira aos fornecedores. O dinheiro será
usado para suas despesas escolares. O dinheiro do lixo que
Sidra e seus amigos catarem nesse dia também será ser
usado para sua educação escolar.

Geração sem Sujeira recolhe lixo
Nisha e seus amigos já se tornaram parte da Geração sem
Sujeira, e aqui Nisha pesa o lixo que recolheram onde moram e
nas olarias.
8
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Um dia, quando acordei, meu
pai disse: ‘Você não vai catar
lixo hoje, vai à escola’. Isso foi
um milagre! Nunca pensei
sobre a escola, mesmo em

meus sonhos. Isso nunca
tinha acontecido na minha
família.
Uma coisa me magoa.
Outros alunos caçoavam de
mim porque eu era o que as
pessoas chamam de uma
menina nômade. Não sei por
que as pessoas nos odeiam.
Somos exatamente como elas!
Mas minha paixão pela educação fez-me tolerar isso, e
depois fiz amigos na escola.
Quando comecei a ir à escola, mais pessoas também
começaram a mandar seus
filhos para a escola. Através
da educação, posso conquistar
respeito na sociedade. Eu trabalho duro pela educação,
para ser assistente social e
poder lutar pelos direitos do
nosso povo.
Aprendi que todas as crianças têm direitos. Foi uma
experiência maravilhosa. Mas
aqui os adultos precisam ser
educados para começar a respeitar os direitos das meninas.

Nós somos a Gera

Kimberley
e Hassan
preparados para o
Dia Sem Sujeira.

uma lixeira de garrafas velhas
ou cápsulas em vez de comprar uma nova. Isso é inteligente!
Tudo que aprendemos, passamos adiante a todos nas
reuniões matinais da escola.

Direitos das meninas

– Hoje, no Dia Sem Sujeira, elevamos nossas
vozes para que todos na cidade ouvissem. Pois,
se não cuidarmos do nosso meio ambiente, a vida
será dura e curta para todas as crianças na Terra.
E nós, da Geração Sem Sujeira, não aceitamos
isso! diz que o embaixador dos direitos da criança
do WCP, Hassan, 12, que mora em Murewa,
no Zimbábue. Ele e sua amiga embaixadora,
Kimberley, levam as questões ambientais a sério.

N

“

ós, embaixadores dos
direitos da criança do
WCP, recebemos muito treinamento sobre os direitos da criança. Aprendi que
um ambiente limpo é considerado um dos direitos da criança. Antes, eu não sabia disso.
Como embaixadores do WCP,
agora lutamos pelo direito da
criança a um ambiente limpo
e saúde. Isso é muito importante! Nós, que pertencemos à
Geração Sem Sujeira, não
aceitamos que as gerações
anteriores destruam o meio
ambiente e não cuidem dele.
Deve haver uma mudança
agora! Esperamos que o fato
de termos nos mostrado a
todos da cidade no Dia Sem
Sujeira e exigido que os adul-

tos mudem seja um bom
começo.

O Clube Ambiental

Eu e os demais embaixadores
nos encontramos duas vezes
por semana, porque também
participamos do Clube
Ambiental da escola. Lá,
aprendemos como a reciclagem é importante para o meio
ambiente. O lixo envenena o
meio ambiente e adoece as
pessoas.
Aprendemos a reciclar sacolas plásticas na forma de chapéus de chuva para a estação
chuvosa e, com garrafas
velhas de cerveja e suco que as
pessoas encaram como lixo
inutilizável, já fizemos mais de
cinquenta lixeiras! Criamos
coisas que são úteis, bonitas e
baratas. Pense em poder fazer

Escola sem lixo
“Acho que a Geração Sem Sujeira
tornou todos na escola mais conscientes do meio ambiente, e é por
isso que cuidamos dele. Não se
joga lixo em nossa escola, exceto
nas latas de lixo que fabricamos
no Clube Ambiental! diz Hassan.
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Quando recebi o treinamento
de embaixador dos direitos da
criança, aprendi muito sobre
os direitos das meninas. Que é
uma violação dos direitos da
menina expô-la ao casamento
infantil, obrigá-la a fazer todo
o trabalho doméstico pesado,

não deixá-la ir à escola ou não
ouvir suas opiniões. Aqui há
muitos pais que valorizam
mais os filhos e escutam o que
temos a dizer. As filhas não
contam. Mesmo quando nós,
rapazes, somos pequenos,
consideram que podemos
decidir mais que nossas irmãs
mais velhas. Se as meninas
são constantemente subestimadas e maltratadas, creio
que elas passam a acreditar
nisso e se desprezam. Isso é
tão errado! Como os direitos
das meninas sempre foram
violados e os direitos dos
rapazes sempre foram protegidos, decidi me tornar um

ção Sem Sujeira!
embaixador dos direitos da
criança que luta pelos direitos
das meninas e pela igualdade
de gênero com Kimberley e os
outros embaixadores.

Conhecimento sobre
Menstruação

Costumo conversar com meus
amigos e outras pessoas na
escola sobre a importância da
igualdade de gênero e dos
direitos das meninas. E peguei
materiais sobre menstruação
que temos em uma prateleira
no Clube Ambiental. Há
absorventes higiênicos, protetores de roupa íntima e outras
coisas. Lá, as meninas podem

aprender a se cuidar de uma
boa maneira. Mas também
ensinamos aos rapazes sobre
menstruação, para que eles
entendam mais, parem de
importunar e possam apoiar
as meninas e tratá-las com
respeito. Afinal, isso é sobre os
direitos das meninas!
No futuro, gostaria de ensinar sobre os direitos da criança e o meio ambiente nas escolas e em locais de trabalho”.

Kimberley e Hassan participaram e organizaram o Dia Sem Sujeira e
recolheram lixo.

Hassan, 12, embaixador dos
direitos da criança do WCP,
Escola de Ensino
Fundamental e Médio
Hurungwe

Hassan distribui luvas de plástico, sacos e máscaras de
boca para quem participa do Dia Sem Sujeira.

– Para mostrar como os absorventes funcionam, usamos molho de
tomate! explica Hassan.
14
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Prateleira da
menstruação de Hassan

Lutamos juntos!

Todo o lixo
recolhido no Dia
Sem Sujeira é
pesado.

A amiga de Hassan, Kimberley, acha que é
importante que garotas e rapazes lutem juntos
pelos direitos das meninas e pelo meio ambiente,
para que o resultado seja bom.
“

T

ornei-me embaixadora
dos direitos da criança
do WCP e membro da
Geração Sem Sujeira, junto
com Hassan e mais alguns.
Nos encontramos toda terça-feira e quinta-feira no Clube
Ambiental da escola. Lemos a
revista O Globo juntos e conversamos sobre como podemos alcançar o maior número

No Clube
Ambiental de
Hassan e
Kimberley eles
transformam…

possível de crianças. Nossa
missão como embaixadores é
ensinar outras crianças sobre
seus direitos e o meio ambiente. Depois, elas ensinam suas
famílias e vizinhos em casa. O
que mais falo é sobre os direitos das meninas. No passado,
as meninas eram vistas como
totalmente inferiores e não
tinham valor, mas em nossa

… cápsulas em
bolsas…

… sapatos…

… lixeiras…
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… sacolas de plástico
velhas em roupas…

geração fazemos tudo que
podemos para mudar esses
pensamentos.

Juntos

Portanto, é muito importante
trabalharmos junto com os
meninos em termos de direitos das meninas, igualdade de
gênero e meio ambiente. Aqui,
por costume e tradição, as
pessoas ouvem o que os rapazes dizem, por exemplo, que as
meninas têm os mesmos direitos ou que o meio ambiente é
importante. Se nós, meninas,
dissermos as mesmas coisas,

nossas opiniões podem não
ser consideradas. Muitos suspeitam que não queremos a
igualdade de gênero e, na verdade, queremos tomar o
poder. Que pensamos que
somos superiores a rapazes e
homens. Quando lutamos juntos, as pessoas veem que realmente somos iguais.

Dia Sem Sujeira

Ontem tivemos o nosso Dia
Sem Sujeira, onde nós, embaixadores dos direitos da criança, tivemos uma grande responsabilidade. No passado,

… sacolas de plástico em
chapéus de chuva…
… e cadeiras…
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Durante os intervalos, os alunos
da escola sem lixo jogam futebol
com uma bola feita de sacos
plásticos, e jogam o lixo na lixeira
feita de garrafas plásticas.

Advogado contra o casamento
infantil
– O casamento infantil cria grandes problemas
para as garotas aqui. Elas são expostas a muita
violência e, como as meninas não estão totalmente desenvolvidas, se engravidarem, graves
complicações podem surgir e causar sua morte. Meu sonho é ser advogada dos direitos da
criança, que protege crianças que tiveram seus
direitos violados, afirma Kimberley.

aqui era extremamente sujo e
cheio de lixo, mas como pertencemos à Geração Sem
Sujeira, as pessoas se concentraram em questões ambientais e as coisas começaram a
melhorar. É claro que as pessoas não jogam mais tanto lixo
fora de lugar em Murewa.
No Clube Ambiental, fabricamos lixeiras com garrafas
pet antigas, em vez de deixar
as garrafas contaminando a
natureza. Agora existem lixeiras em toda a área da escola,
mas nosso objetivo é colocá-las em pontos diferentes da

sociedade. Nós, embaixadores
dos direitos da criança, escreveremos à Câmara Municipal
e proporemos isso. Também
pediremos que esvaziem
regularmente nossas lixeiras
na escola, para que o lixo não
transborde e tenhamos um
ambiente sujo e insalubre aqui
novamente. Isso seria contra
os nossos direitos”.

Revista O Globo dá dicas
– A revista O Globo é ótima, porque aprendemos como as
crianças ao redor do mundo resolveram seus problemas.
Quando estamos em situações semelhantes, sabemos o que
fazer, diz Kimberley.

Kimberley, 12, embaixadora
dos direitos da criança do
WCP, Escola de Ensino
Fundamental e Médio
Hurungwe

… garrafas de suco em
lixeiras…
Nós somos a Geração Sem Sujeira!
… embalagens de biscoito em
chapéus…

… embalagens plásticas
em canecas
para escovas
de dentes…

… e pneus de carros
antigos e assentos
de vaso sanitário em
vasos para flores!
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Ensinamos aos
adultos!
“Hoje, protestamos pela cidade
e ensinamos aos adultos que
eles não devem jogar lixo no
chão, e sobre o quanto a reciclagem é importante. Muitos adultos não sabem disso, porque
nunca aprenderam sobre o meio
ambiente na escola. Obtemos
muito conhecimento através do
programa do WCP e da Geração
Sem Sujeira. Agora temos a
oportunidade de ensinar aos
adultos!
No futuro, quero ser médico”.
Nyasha, 12

Usar lixeiras!
“Através da Geração Sem Sujeira, aprendi que é realmente importante jogar todo o lixo na lixeira e não no chão. Por exemplo, se
jogarem fraldas usadas do lado de fora, cães podem vir e comê-las.
Depois, os cães podem lamber pratos em casa e as pessoas podem
ficar muito doentes. Isso é errado, porque nós, crianças, temos o
direito de viver em um ambiente limpo e temos direito à saúde.
No futuro, meu sonho é ser médico”.
Priviledge, 12
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Sujeira e garrafas
de vidro por toda
parte
“Hoje tivemos o Dia Sem Sujeira,
onde ajudamos a limpar nosso
bairro. Algumas partes da cidade
são muito sujas. Papel, fraldas,
garrafas de vidro, garrafas pet e
latas velhas de cerveja estão por
toda parte. O lixo faz muitas pessoas adoecerem e muitas crianças
se ferem em garrafas de vidro
quebradas. Pode-se contrair cólera e tétano, e é preciso ter bons
cuidados de saúde para não morrer. Mas aqui há muitos que não
têm condições de ir ao médico. Se
nós, crianças, decidíssemos, não
haveria nenhum lixo!
Sonho em ser piloto e ver o
mundo”.
Lee, 12
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Direito um ambiente limpo!
“Aprendi que todas as crianças têm direito a um ambiente limpo e
saudável. Por meio do programa do WCP, aprendemos sobre nossos direitos e como podemos nos proteger. Aqui, muitas meninas
são expostas ao abuso, mas isso geralmente é abafado. Mas agora
sabemos que o abuso é uma violação dos nossos direitos e algo
que devemos denunciar à polícia. O WCP é muito importante!
Sonho em me tornar juiz e me especializar em casos em que
crianças foram abusadas sexualmente”.
Ruvimbo, 12

Embaixadora do Sem Sujeira
“Sou especialista em meio ambiente e degradação ambiental porque esta é a questão de direitos da criança mais
importante para mim. No Dia Sem Sujeira, fui entrevistada
na Rádio Zimbábue e no Bom Dia Zimbábue, da TV. Explico
a todos, crianças e adultos, que a questão ambiental é sobre
os direitos da criança!”
Natalie, 17, eleita embaixadora do Sem Sujeira do Zimbábue

EMBAIXADORA DO SEM SUJEIRA NO ZIMBÁBUE:

Faremos o
mundo melhor!
– As gerações anteriores destruíram nosso planeta. Mas
nós, que pertencemos à Geração Sem Sujeira, faremos o
mundo melhor. E se a próxima geração adquirir ainda mais
conhecimento sobre o meio ambiente, ela fará a terra voltar a ser um ótimo lugar para se viver. É por isso que minha
missão é tão importante! diz Natalie, 17, que é embaixadora do Sem Sujeira em todo o Zimbábue.

“

T

ive a sorte de ser educada em direitos da criança e Geração Sem Sujeira
por meio do Prêmio das
Crianças do Mundo. Agora
sou embaixadora dos direitos
da criança do WCP e optei por
especializar-me em meio
ambiente e degradação
ambiental, porque esta é a
questão de direitos da criança
mais importante para mim.
Todas as crianças têm direito
a um ambiente limpo e a uma
boa saúde. E direito de brincar!
Mas como as crianças
podem brincar quando correm o risco de se ferir com o
lixo, garrafas e cacos de vidro
presentes por toda parte? Um
de meus amigos morreu há
quatro anos de febre tifoide
causada pelo lixo e um
ambiente poluído. Ele tinha
apenas quatorze anos de idade. Isso é triste e errado, e foi
por isso que comecei a me
interessar por questões
ambientais.

– Usamos a mídia
para falar sobre nosso
trabalho em prol do
meio ambiente e contra o descarte de lixo.
Queremos aumentar
o conhecimento das
pessoas, conta
Natalie.

Metas de desenvolvimento
da ONU

Através do WCP e da revista O
Globo, aprendi muito sobre o
meio ambiente. Agora sei que
a ONU estabeleceu um meio
ambiente mais limpo como
uma de suas principais metas
de desenvolvimento global até
2030, e acho que isso é ótimo e
absolutamente necessário.
As gerações anteriores destruíram nosso planeta com
emissões e descarte de lixo.
Plásticos e outros resíduos

tóxicos vão parar em nossos
rios, lagos e mares, contaminando nossa água potável, e
nós adoecemos e morremos.
Isto também se aplica a ani-

mais terrestres e marinhos. A
menos que nossa geração
comece a cuidar do meio
ambiente e pare de contaminar e descartar em lugares
impróprios, não temos futuro
algum. A terra ruirá. Quero
lutar pelo nosso futuro!

Fala na TV

Meu comprometimento me fez
ser eleita embaixadora do Sem
Sujeira em todo o Zimbábue, e
estou muito orgulhosa. Minha
função é explicar a todos,
– Minha mãe sempre disse que
“A limpeza é vizinha de Deus!”
diz Natalie, rindo.
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Protesto contra
lixo e Geração Sem
Sujeira no subúrbio
mais antigo da capital
Harare, Mbare.

crianças e adultos, que a questão ambiental é sobre os direitos da criança. E, como
embaixadora do Sem Sujeira,
tive a oportunidade de falar
no rádio e na TV no horário de
maior audiência.
Antes do nosso Dia Sem
Sujeira no subúrbio Mbare, da
capital Harare, fui entrevistada na Rádio Zimbábue e no
Bom Dia Zimbábue, da TV.
Quando vi todos os microfones e câmeras, e pensei que

agora todas as pessoas no país
estavam me vendo e ouvindo,
fiquei nervosíssima inicialmente. Porém, em seguida,
tive uma sensação mais de
“uau”, agora todos podem me
ouvir! Senti que aquilo era
muito importante.
Os jornalistas me perguntaram o que significa ser uma
embaixadora dos direitos da
criança do WCP e o que acho
que o governo deveria fazer
em relação aos direitos da

– Acho que um meio ambiente mais limpo é a meta de desenvolvimento
mais importante da ONU para 2030, porque, caso contrário, nosso
planeta ruirá”, afirma Natalie.

criança e ao meio ambiente.
Foi uma oportunidade incrível
de apresentar a milhões de
ouvintes e telespectadores o
que nós, jovens, queremos em
nosso futuro, que o governo
defenda nossos direitos e proteja o meio ambiente. Foi a
melhor plataforma que poderíamos ter!

Inscrição para participar do
Dia Sem Sujeira em Mbare.
19

Dia Sem Sujeira

Conseguimos um grande
impacto quando usamos o
rádio e a TV. Muitos adultos e
crianças que, de outra forma,
não conheceriam nosso dia de
limpeza, compareceram ao
nosso Dia Sem Sujeira.
Vários adultos que vieram
me disseram que tinham vergonha pelo fato de serem as
crianças e jovens que estavam
apontando os problemas
sérios e tomando a iniciativa
de mudar e fazer algo bom.

Próprias roupas
de plástico
– Fizemos nossas roupas de
proteção com sacos de plástico
para proteger nossas roupas habituais da sujeira, mas também para
ficarmos realmente bonitas neste
dia importante! dizem as amigas
Selma e Samantha, rindo.

teríamos uma quantidade
absurda de lixo ao limpar
Mbare. Eles aceitaram, o que
foi ótimo para nós!
Recolhemos tanto lixo que
ficou completamente impossível pesar os sacos com lixo.
Acho que ouvi dizer que o
caminhão levou 10 metros
cúbicos de lixo, e ficou totalmente abarrotado!
Agora espero que o caminhão continue indo a Mbare
recolher o lixo das pessoas. Os

políticos que tomam decisões
na cidade deveriam ter tanta
vergonha a ponto de não conseguir mais deixar as coisas
como estão!
Porém, mesmo que o caminhão de lixo venha, suspeito
que a reciclagem de lixo da
cidade não funcione tão bem.
Uma parte do lixo é reciclada,
mas está longe de ser tudo.
Começaram a reciclar um
pouco do plástico, mas o lixo
compostável, por exemplo, é

totalmente desperdiçado.
Aqui, como embaixadora dos
direitos da criança do WCP,
tenho um importante trabalho à minha frente. Esclarecer
e influenciar os políticos que
tomam decisões em nossa
cidade”.

Olá e obrigado!
A cidade participou com um
caminhão que buscou todo o lixo
que as crianças coletaram durante
o Dia Sem Sujeira.
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Depois de me ouvir no rádio,
eles não puderam deixar de
participar e ajudar!
A escolha do subúrbio
Mbare para realizar o Dia Sem
Sujeira foi muito consciente.
É uma região muito pobre,
suja e cheia de lixo. Ninguém
com poder de decisão parece
se importar, seja o Conselho
Municipal, o governo ou o presidente. Nem a limpeza da
cidade nem a coleta de lixo
funcionam lá. A montanha de
lixo apenas cresce, cada vez
mais. Até mesmo os parques
infantis estão totalmente
sujos e cheios de lixo. Nas partes mais ricas da cidade, a limpeza e a coleta de lixo funcionam. Não sei porque é assim,
mas isso é errado!

Próprio caminhão de lixo

Antes do Dia Sem Sujeira,
entramos em contato com o
Conselho Municipal de
Harare e perguntamos se
poderiam ceder um caminhão
de lixo, pois sabíamos que
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