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O Globo é para você e todos os outros
jovens que participam do programa
do Prêmio das Crianças do Mundo. Aqui,
você vai conhecer amigos de todo o mundo,
aprender sobre seus direitos e receber
dicas de como o mundo pode ser
um pouco melhor!
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O que é o Prêmio das Cria
Quer tornar-se agente de mudança para um
mundo melhor? Tenha auxílio do programa
O programa do
do Prêmio das Crianças do Mundo (WCP).
Prêmio
das Crianças
Por meio dos embaixadores dos direitos
do Mundo occore a
da criança, heróis dos direitos da criança
1º de junho
e outras crianças corajosas de todo o
de 2021.
mundo, você aprende mais sobre:
•
•
•
•
•
•

Humanidade
A igualdade de todas as pessoas
Direitos da criança
Os direitos humanos
Como a democracia funciona
Como lutar contra as injustiças, a pobreza,
o racismo e a opressão
• As metas globais da ONU, com as quais os países
do mundo concordaram, para proteger o meio
ambiente e tornar o mundo mais justo até 2030.
Participe e mude
Defenda os direitos e a igualdade de todos com o
WCP! Faça ouvir sua voz e influencie a vida no lugar
onde você mora e no mundo, agora e no futuro.
Junto com milhões de outras crianças, você participa e ajuda a construir um mundo mais compassivo,
onde todos sejam tratados de forma igual, os direitos da criança sejam respeitados e as pessoas e o
meio ambiente fiquem bem.

OS DIREITOS
DA CRIANÇA EM
SEU PAÍS E NO
MUNDO
A Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança
aplica-se a todas as crianças, em todos os lugares. Ela
é cumprida onde você mora, por exemplo, na escola?
Meninas e rapazes têm direitos iguais? Você pode
fazer ouvir sua voz sobre questões que afetam você e
seus amigos? Como as coisas podem melhorar para
as crianças em seu país e no mundo? Descubra como
estão as crianças do mundo e aprenda sobre as
crianças do júri do WCP, os embaixadores dos direitos
da criança e as crianças por quem eles lutam.
VEJA NAS PÁGINAS 6–20

CORRIDA EM
VOLTA DO GLOBO
POR UM MUNDO
MELHOR

Datas
importantes
26 de março – Corrida em volta
do globo por um mundo melhor.
16 de abril – último dia para
informar o resultado da sua
votação.
14 de maio
– Dia Sem Lixo*

Em 14 de maio*, o Dia Sem Lixo é
realizado. Você e seus amigos mostram
que pertencem à Geração Sem Lixo
coletando lixo e informando aos
transeuntes sobre o direito de todas as
crianças a um ambiente limpo e saudável, e sobre as mudanças climáticas.
LEIA MAIS NAS PÁGINAS 96–105

Em 26 de março, ocorre a Corrida em Volta do Globo por um
Mundo Melhor. Você e outras crianças contam à mídia, aos
detentores de poder e a outros adultos o que desejam
mudar para que o mundo atinja as metas globais até 2030.
Em escolas de todo o mundo, estudantes formam correntes
humanas, que são estendidas andando ou correndo 3 km.
Em 2019, o total foi de 86 voltas ao redor do mundo. Agora
vamos somar mais de cem voltas por um mundo melhor!
VEJA AS PÁGINAS 92–95

GERAÇÃO
SEM LIXO

*O Dia Sem Lixo é 14 de maio, mas vocês podem optar por
efetuá-lo em qualquer dia da semana em questão.
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nças do Mundo?
METAS
GLOBAIS PARA O
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
Tudo que você aprende e faz no programa do
WCP está relacionado às metas globais da
ONU para o desenvolvimento sustentável.
Existem 17 metas que os países do mundo prometeram alcançar até o ano 2030, para reduzir
a pobreza, tornar o mundo mais justo e deter
as mudanças climáticas. Heróis dos direitos da
criança e crianças corajosas ajudam, como
agentes de mudança, a atingir as metas, por
exemplo, lutando pela
igualdade de direitos iguais
das meninas.
VEJA NAS PÁGINAS 6–11,
30–89, 90–91, 92–105
E 108–109

45 milhões de
crianças já participaram
do programa anual do
WCP e aprenderam sobre
os direitos da criança,
a democracia e as metas
globais.

OS HERÓIS
DOS DIREITOS
DA CRIANÇA

Oito heróis dos direitos da criança têm a chance
de serem escolhidos por você e milhões de outras
crianças como Herói dos Direitos da Criança
da Década. Todos já receberam o Prêmio das
Crianças do Mundo por suas contribuições
incríveis em prol das crianças.
LEIA MAIS SOBRE O TRABALHO DE CADA
UM DELES E AS CRIANÇAS POR QUEM LUTAM
NAS PÁGINAS 30–89
Nas páginas 108–132você conhece
crianças da África meridional que são
educadas para, enquanto Geração
de Paz e Mudança, poder defender os
direitos da criança e combater a caça
furtiva.

A GRANDE
REVELAÇÃO!

Quando os votos de milhões de crianças, incluindo o seu, estiverem somados, é revelado qual dos heróis dos direitos da criança
nomeados recebeu mais votos e foi escolhido(a) Herói dos Direitos
da Criança da Década. Na Suécia e em muitos outros países, as
crianças realizam suas próprias coletivas de imprensa e revelam
o resultado. Todos os heróis dos direitos da criança são
homenageados em uma cerimônia no Castelo de Gripsholm,
em Mariefred, na Suécia.

VOTAÇÃO
MUNDIAL

Quando tiver aprendido tudo sobre os direitos da criança e os
heróis dos direitos da criança, é hora de estudar a democracia
ao longo da história e na prática. Em seguida, vocês estarão
prontos para participar da Votação Mundial. Preparem cabines eleitorais, urnas e outras coisas que fazem parte de uma
eleição democrática. Convidem a mídia, pais e políticos para
vivenciar seu próprio dia de votação.
INSPIRE-SE NAS PÁGINAS 24–28

PÁGINAS 106–107

LIMITE DE IDADE

Você sabia?
O programa do WCP é a
maior formação anual do mundo
sobre a igualdade, os direitos
da criança, a democracia e o
desenvolvimento
sustentável.

O WCP é para crianças que estão no ano em que completam
dez anos de idade até o ano em que completam 18. Segundo
a Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, você é
criança até completar 18 anos. A idade mínima tem vários
motivos. Para poder votar da Votação Mundial, você deve
aprender sobre o trabalho dos heróis dos direitos da criança.
As crianças por quem eles lutam muitas vezes experimentaram coisas muito difíceis. Suas histórias podem ser assustadoras para crianças mais jovens. Mesmo para crianças mais
velhas, isso pode despertar questões e emoções fortes.
Portanto, você precisa ter adultos para conversar ao trabalhar com o programa do WCP.
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Kim e Hassan contam a história do

Prêmio das Crianças do Mundo

 TEXTO & FOTOS: MAGNUS BERGMAR
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ABR AM VIKLUND/WCPF

“Eu acordo às quatro horas e busco água
antes de acender o fogo. Em seguida, varro
o quintal e lavo os pratos. Nós comemos
mingau no pequeno almoço e, às vezes,
temos um pouco de manteiga de amendoim.
Às cinco horas, saio para a escola. Tenho
medo quando estou sozinha e encontro
estranhos, pois outras meninas já foram
estupradas a caminho da escola. Porém,
após algum tempo, junto-me a amigos na
caminhada, e sinto-me segura.
Chego à escola após caminhar por uma
hora e meia. Antes, éramos punidos com
uma chicotada na palma da mão se chegássemos atrasados. Mas agora o castigo é
recolher lixo.
Somente na quinta classe eu
aprendi que meninas e
meninos têm os mesmos
direitos. Eu li a revista O
Globo e foi assim que
aprendi. Geralmente,
não temos luz em casa
quando escurece, mas
se tivermos querosene,
posso fazer o dever de
casa e ler a revista O
Globo à noite”.
Kim

ABR AM VIKLUND/WCPF

Kim e Hassan, ambos de 13 anos, frequentavam a Escola Primária Hurungwe em
Murehwa no Zimbabwe quando tornaram-se embaixadores dos direitos da criança
do WCP. Eles já ensinaram muitas crianças – e adultos – em Murehwa sobre os direitos
da criança, a igualdade de direitos das meninas e as metas globais. Aqui, eles contam
a história do programa do WCP.

“Eu vivo com minhas duas irmãs. Quando recebi meu treinamento de embaixador dos
direitos da criança do WCP, aprendi que as meninas têm direitos iguais aos meninos e que é
uma violação do direito de uma rapariga obrigá-la a se casar, a fazer todas as tarefas domésticas, impedi-la de ingressar na escola e não ouvir suas opiniões. Muitos pais valorizam mais
os filhos e, mesmo quando nós, meninos, somos pequenos, podemos dizer a nossas irmãs
mais velhas o que fazer. Isso é tão errado!
Como os direitos das meninas sempre foram violados enquanto os rapazes sempre foram
protegidos, decidi me tornar um embaixador dos direitos da criança que luta pelos direitos
das meninas. Sempre digo a outros rapazes que eles não têm permissão para violar os direitos das meninas”.
Hassan
Em worldschildrensprize.org/wcpstory você pode assistir
e baixar o filme (30 minutos) sobre o programa do WCP com
Kim e Hassan.

Somos 50 crianças na Escola Primária Hurungwe que foram treinadas e receberam o diploma
embaixadores dos direitos da criança do Prêmio das Crianças do Mundo. Nós nos reunimos
semanalmente sob uma árvore na escola. Juntos, aprendemos mais sobre nossos direitos e as
metas globais, e discutimos como podemos alcançar o maior número possível de crianças”.
Kim

“Lemos a revista O Globo
juntos e as histórias que ela
traz nos ensinam muito”.
Kim

“Nossa missão como
embaixadoras dos direitos
da criança inclui educar
outras crianças para que
elas aprendam mais sobre
direitos e meio ambiente.
Também costumamos
dizer-lhes para ensinar a
pais e vizinhos sobre nossos direitos”.
Kim
“Agora, falemos sobre a
meta 13, que é sobre
mudanças climáticas.
Podem dar-me exemplos
de coisas que contribuem
para isso e quais efeitos
elas têm?”
Hassan

“Às vezes, nossa Internet funciona e,
neste caso, talvez consigamos ver o sítio da
web do WCP, mas não trabalhar com ele”.
Hassan
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Direitos de todos!
Uma das meninas que Kim conheceu
em seu trabalho como embaixadora
é Rutendo. Kim ensinou-lhe que os
direitos da criança e a igualdade de
direitos das meninas são para todos.
Mas Rutendo teve vários de seus
direitos gravemente violados.

“Meu pai morreu quando eu tinha sete anos
e estava na primeira classe. Nossa vida ficou
muito difícil. Muitas vezes, tínhamos que
passar o dia todo sem comida.
Outras crianças na escola me provocavam
e me chamavam de pobre. Não podíamos
pagar minhas propinas, e o professor me
mandou para casa. Isso se repetia todos os
anos. Eu chorava todas as manhãs ao ver
meus amigos indo à escola.

Choram juntas
Quando eu tinha dez anos, fui morar com
minha tia. Eu tinha que limpar, lavar, cozinhar, buscar água e lenha, mas não podia ir à
escola.
Aos doze anos, eu entendi que o marido da
tia pediu à minha mãe para me tomar como
sua segunda esposa e a mãe havia aceitado.
Quando o homem saiu para pagar 300 dólares do Zimbabwe à minha mãe, minha tia
disse:
– De agora em diante, você deve fazer tudo
que seu tio mandar.
Foi tão doloroso! Eu chorava todos os dias
e tinha pensamentos suicidas. Quando perguntei à minha mãe por que deixou isso
acontecer, ela também chorou. Ela disse que
não era possível recusar, porque meu tio
pagou as propinas dos meus três irmãos mais
novos.
Minha melhor amiga Precious sugeriu que
eu fugisse e denunciasse meu tio à polícia,
mas não tive coragem.

“Costumo conhecer meninas que
foram forçadas a casar ou sofreram
outras violações de seus direitos. Eu
lhes ensino sobre seus direitos e tento
fortalecê-las. Suas vidas geralmente são
muito tristes e não são fáceis de mudar.
Kim
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Muito doloroso
Quando eu tinha treze anos, o tio meu tio me
forçou, e quando eu tinha quinze anos já
esperava meu segundo filho.
Minha vida era muito difícil e quando meu
tio quis tomar uma terceira esposa minha
avó veio me buscar. Agora eu vivo com ela e
meu avô.
Dói muito quando vejo meus amigos indo
à escola enquanto eu tenho que cuidar de
meus dois filhos e fazer pequenos trabalhos
na casa de outras pessoas. Ganho três dólares do Zimbabwe por dia. É o suficiente apenas para um pacote de sal.
Meu sonho é poder voltar a estudar
e um dia ser advogada, pois quero
ajudar outras crianças que foram
submetidas aos mesmos abusos
que eu. Mas eu também gostaria
de s
er costureira”.

Um grupo faz os cartazes da eleição.

Outro grupo produz a urna de eleitoral.

“A Votação Mundial é a votação
das próprias crianças pelos direitos da
criança. Ao mesmo tempo, aprendemos
como as democracias funcionam.
Conhecemos nossos direitos e nossas
obrigações para quando pudermos
votar em outras eleições. Após aprender sobre os heróis dos direitos da
criança com auxílio da revista O
Globo, realizamos nossa própria votação mundial. Preparamos as cédulas, e
fabricamos a cabine e a urna eleitoral”.
Hassan

Cada nome é riscado da lista de eleitores quando a pessoa recebe uma
cédula eleitoral antes da hora da votação secreta na cabine eleitoral.

“Como embaixadores
dos direitos da criança,
também devemos explicar,
aos líderes tradicionais,
nossas convicções e os
fatos sobre os direitos da
criança e o meio ambiente.
Fico sempre um pouco nervoso ao fazê-lo, pois temos
muito respeito por eles.
Sabemos que, com sua ajuda, podemos ir muito além,
como agentes de mudança
pela igualdade de direitos
das meninas e o meio
ambiente”.
Hassan

Um terceiro grupo se prepara para poder
erguer paredes de varas de milho para uma
cabine eleitoral.

A fila de votação da Escola
Primária Hurungwe é longa.

Após o voto para do herói dos direitos da criança ser depositado na
urna, uma unha é marcada para evitar fraude eleitoral.

“Kim e eu estamos aqui para compartilhar nosso conhecimento
dos direitos da criança com vocês e conversar sobre as mudanças
climáticas, a igualdade de direitos das meninas e as metas globais.
O Zimbabwe assinou o acordo de metas globais junto com os países
do mundo para poder melhorar nosso país. Vocês sabiam que meninas e meninos têm os mesmos direitos? Obviamente, meninas
devem ir à escola, assim como os meninos. Nós, embaixadores dos
direitos da criança dizemos: Vamos acabar com o casamento infantil, casar uma criança é um crime!”
Hassan
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 TEXTO & FOTOS: MAGNUS BERGMAR

“Bom dia a todos! Convidamos vocês a, junto com crianças de todo
o mundo, participar da Corrida em Volta do Globo por Um Mundo
Melhor. Hoje falaremos sobre as metas globais”.
Hassan

Lute contra
as mudanças
climáticas.

Kim e Hassan pesam o lixo que
coletaram.
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“Foi bom saber que éramos muitas crianças em muitos países que,
juntas, mostramos nosso apoio às metas globais. Todos precisamos
contribuir para mudar nossos países, e devemos mudar muitas
coisas aqui no Zimbabwe e no mundo.”
Kim

Defenda os
direitos das meninas,
diz o cartaz dos
meninos.
Mantenha
nossa escola
livre de lixo.

“Hoje nos reunimos para falar sobre a necessidade
de uma Geração Sem Lixo. Vamos começar sendo agentes
de mudança que jogam o lixo na lixeira. A Geração Sem Lixo também nos
ensina sobre mudanças climáticas e que todos nós precisamos de ajuda para
mudar. Para nós, no Zimbabwe, isso é muito importante, pois a seca e as
inundações aumentarão aqui”.
Hassan

“Os embaixadores dos direitos da criança da Escola Primária
Hurungwe, em Murehwa, participaram da Corrida em Volta do Globo
por um Mundo Melhor”. Assim começou a reportagem veiculada oito
vezes no noticiário ZBC, onde Kim afirmou: “Dizemos aos mais velhos
que meninas e meninos devem ser tratados igualmente e que temos
direitos iguais”. A reportagem também afirmou que: “Os embaixadores
dos direitos da criança dizem que as mudanças climáticas são a maior
ameaça aos direitos da criança no mundo”.

“Conseguimos ajuda da polícia, que parou o trânsito de carros durante nossa marcha”.

“Em nome de milhares de embaixadores
dos direitos da criança do WCP e milhões
de crianças que participam do programa do
WCP, Hassan e eu, agora que a cerimônia de
premiação do WCP chega ao fim, queremos
agradecer à Princesa Sofia por nos ajudar
aqui hoje!”
Kim

CHRISTINE OLSSON/WCPF
CHRISTINE OLSSON/WCPF

“Como todos sabem, Kim e eu temos muitos
a agradecer ao programa do Prêmio das
Crianças do Mundo e à revista O Globo por
nos fortalecer. Somos agentes de mudança
e não estamos, à venda, nem agora nem
nunca! Prezado Ministro Eriksson, se quiser
ver mudança, conte conosco! Somos muito
mais crianças, tanto no Zimbabwe quanto
além, e queremos participar do programa
do WCP!”
Hassan

ABR AM VIKLUND/WCPF

Cerimônia do WCP
na Suécia

“Antes de adormecer, costumo pensar no
meu futuro. Quero ser juiz para poder julgar
casos em que crianças foram abusadas e
quando crianças tiveram seus direitos
violados”.
Hassan

Obrigado
e voltem
sempre.
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Como estão as crianças do
Todas as nações que
ratificaram a Convenção da ONU sobre os
Direitos da Criança se
comprometeram a
respeitar os direitos
da criança. Entretanto, violações são comuns em todos os
países.

pobres em que há malária dormem
sob redes mosquiteiros. Porém, muitas
coisas melhoraram: Desde 1990, a
mortalidade infantil no mundo caiu para
menos da metade!

NOME E NACIONALIDADE
Ao nascer, você tem o direito de receber
um nome e ser registrada(o) como
cidadã(o) de seu país natal.
A cada ano, cerca de 140 milhões de
crianças nascem no mundo. Destas, 1 em
cada 3 crianças nunca são registradas.
Ou seja, não há nenhum documento que
prove sua existência. Isso pode dificultar
o acesso à escola ou ao atendimento
médico, por exemplo!

CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIAS
SOBREVIVÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO
Você tem o direito à vida e a um desenvolvimento saudável. Também tem o
direito de se sentir bem e de obter ajuda
se estiver doente. A falta de comida, água
limpa e boa higiene afetam a saúde de
muitas crianças. Um milhão de crianças
morrem já em seu primeiro dia de vida
por causa de condições ruins quando a
mãe vai alimentá-las.
1 em cada 7 crianças com menos de
cinco anos no mundo está subnutrida.
Isso afeta seu desenvolvimento por toda
a vida. Muitas crianças, 15.000 por dia,
morrem antes de completar cinco anos.
Nos países pobres, mais da metade das
crianças pequenas morrem de doenças
que podem ser prevenidas, como pneumonia, diarreia, tétano e AIDS. Apenas
5 em cada 10 crianças infectadas com
malária recebem cuidados, e somente
5 em cada 10 crianças nos países mais
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Você que tem uma deficiência tem os
mesmos direitos que qualquer outra
criança. Você que é deficiente auditivo,
surdo ou tem alguma outra deficiência
tem direito de receber apoio e desfrutar
de uma vida plena, que possibilite sua
participação ativa na comunidade.
Crianças com deficiências estão entre as
mais vulneráveis na sociedade. Em muitos países, elas não podem frequentar a
escola. Muitas são tratadas como se
tivessem menos valor e são escondidas.
Cerca de 200 milhões de crianças no
mundo têm alguma deficiência.

TRABALHO INFANTIL NOCIVO
Você tem direito de receber proteção
contra a exploração econômica e contra o
trabalho prejudicial à sua saúde e/ou
que te impeça de frequentar a escola.
O trabalho é proibido para todas as
crianças menores de doze anos.

Nos países mais pobres do mundo, cerca de 1 em cada 4 crianças são forçadas a
trabalhar. Para a maioria delas, o trabalho prejudica a segurança, saúde, desenvolvimento e escolaridade. 5,5 milhões
de crianças são forçadas a entrar nas piores formas de trabalho infantil, como a
escravidão por dívida, serem forçadas a
tornarem-se soldados ou expostas ao
comércio sexual infantil. Todos os anos,
pelo menos 1,2 milhão de crianças são
traficadas, algumas dentro de seu próprio país, enquanto outras são transportadas para países diferentes.

EDUCAÇÃO
Você tem o direito de frequentar a escola.
O ensino básico deve ser gratuito para
todos.
Cerca de 9 em cada 10 crianças no
mundo frequentam a escola, mas 263
milhões de crianças ainda não recebem
a educação a que têm direito.Destas,
63 milhões têm 6–11 anos. Atualmente,
mais crianças do que nunca começam a
frequentar a escola, mas muitas são obrigadas a parar antes de concluírem seus
estudos. Entre aquelas que não vão à
escola, mais de metade são meninas.

ERA DIGITAL
O acesso à tecnologia e à Internet está
aumentando, e é uma parte importante
de poder se fazer ouvir e obter informações. Contudo, o acesso à internet e,
por exemplo, a telefones celulares não é

mundo?
igualitário. Três em cada 10 crianças não
têm acesso à Internet.
O pior acesso está entre as crianças da
África, onde 6 entre 10 crianças não têm
acesso à internet.

PUNIÇÃO
A prisão de crianças deve ser sempre o
último recurso, e pelo menor tempo possível. Nenhuma criança deve ser submetida à tortura ou qualquer outra forma de
tratamento cruel. Crianças que cometem
crimes devem receber assistência e tratamento. Crianças não devem ser punidas com prisão perpétua ou pena capital.
Pelo menos 1 milhão de crianças estão
em prisões. Crianças presas frequentemente são maltratadas.

PROTEÇÃO NA GUERRA E NA FUGA
Você tem direito a proteção e assistência
humanitária em casos de guerra ou se
precisar fugir. Crianças vítimas de conflitos e refugiadas têm os mesmos direitos que qualquer outra criança.
Aproximadamente 28 milhões de
crianças no mundo estão em fuga ou são
refugiadas atualmente, esse número é
muito maior que há poucos anos. A maioria das pessoas que são forçadas a fugir
de seu país se instalam em um país vizinho. Nos últimos 10 anos, pelo menos 2
milhões de crianças morreram em guerras. Seis milhões feriram-se gravemente,
enquanto 10 milhões de crianças sofreram danos psicológicos graves. Um

milhão perderam os pais ou foram separadas deles. Cerca de 300.000 crianças
são exploradas como soldados, carregadores ou cavadores de minas. Mais de
1.500 crianças morrem ou são feridas
por minas todos os anos. Em 2018, mais
de 17 milhões de pessoas tiveram que
fugir por causa de desastres relacionados
ao clima.

MINORIAS E POVOS AUTÓCTONES
Crianças de grupos minoritários ou de
povos autóctones têm direito a ter seu
próprio idioma, cultura e crenças.
Exemplos de povos autóctones são os
primeiros habitantes de seus respectivos
países, como os aborígenes da Austrália
e os inuítes da Groenlândia.
Os direitos das crianças pertencentes
aos povos autóctones e às minorias frequentemente são violados. Parte delas
não podem falar seus idiomas. Outras
não podem praticar sua fé ou amar quem
quiserem. Muitas são discriminadas e
não têm as mesmas possibilidades que
as demais crianças, por exemplo, em
relação à assistência médica.

MEIO AMBIENTE
As mudanças climáticas causam mais
seca, mais inundações, ondas de calor e
outras condições climáticas difíceis.
Crianças morrem e são feridas, mas as
catástrofes naturais também podem
aumentar a escassez de alimentos e água
potável, e aumentar a propagação da
diarreia e da malária, que afetam
gravemente as crianças.
Mais de meio bilhão de crianças vivem
em áreas que são afetadas por inundações frequentemente. 160 milhões

vivem em áreas que correm o risco de
uma seca severa. O ACNUR, órgão da
ONU para refugiados, estima que 250
milhões de pessoas, muitas delas crianças, terão que deixar suas casas até 2050
devido às mudanças climáticas.

VIOLÊNCIA
Você tem direito à proteção contra qualquer forma de violência, negligência,
maus-tratos e abusos.
Uma em cada 3 crianças são submetidas a assédio moral (bullying) e/ou tratamento abusivo. 3 em cada 4 crianças
no mundo com idade de 2–14 anos são
submetidas a alguma forma de violência
em casa. Muitos países permitem punição corporal nas escolas. Apenas 56 países no mundo proibiram todas as formas
de castigo físico contra as crianças.

UMA VIDA DIGNA
Você tem direito a moradia, alimentação,
roupas, educação, atendimento médico e
segurança.
Mais de 1,3 milhão de pessoas, ou 1 em
cada 7, vivem em pobreza extrema.
Quase metade delas são crianças. Cerca
de 100 milhões de crianças vivem na rua.
Muitas delas têm a rua como seu único
lar, outras trabalham e passam os dias
na rua, mas têm famílias para as quais
retornar à noite.

SUA VOZ DEVE
SER OUVIDA!
Você tem direito de dizer o que
pensa sobre todas as questões que
te dizem respeito. Os adultos
devem ouvir as opiniões das crianças antes de tomar decisões, e a
decisão deve sempre ser a melhor
para as crianças. É esta a situação
em seu país e no mundo hoje?
Quem pode responder são você e as
demais crianças do mundo!

CHARLES DR AWIN
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O júri no dia da cerimônia do WCP em 2019, junto com os embaixadores dos direitos da criança Kim e Hassan.
Na foto há crianças do júri que “se aposentaram” ao completar 18 anos: Jhonn Nara, do Brasil, e Noor, da Palestina.

Conheça as crianças do júri!
Os membros do Júri Infantil do Prêmio das Crianças do Mundo são especialistas em direitos da criança através de suas próprias experiências.
Cada membro do júri representa, em primeiro lugar, todas as crianças do
mundo com experiências semelhantes às suas. Eles também representam as crianças de seu país e continente. Sempre que possível, o júri
inclui crianças de todos os continentes e das principais religiões.
As crianças do júri compartilham suas histórias de vida e quais de seus direitos como crianças foram violados e/ou por quais desses direitos lutam. Desta forma, ensinam a milhões de
crianças de todo o mundo sobre os direitos da
criança. Elas podem participar do júri até o fim
do ano em que completam 18 anos.
Todos os anos, o júri infantil seleciona os três
nomeados ao Prêmio das Crianças do Mundo
pelos Direitos da Criança, entre todos os indicados durante o ano.

Os membros do júri são embaixadores do
Prêmio das Crianças do Mundo em seus países
e pelo mundo.
O júri infantil conduz a cerimônia anual
do Prêmio das Crianças do Mundo na Suécia.
Durante essa semana, os membros do júri
visitam escolas, contam suas experiências de
vida e falam sobre os direitos da criança.

❤ Não imprimimos o sobrenome das crianças do júri para proteger sua integridade.
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Em worldschildrens
prize.org você encontra
mais histórias de membros
do júri, além de poder
conhecer membros
anteriores.

Sesethu vive em um subúrbio pobre e violento, onde precisa estar sempre alerta.
– Não é seguro aqui, especialmente
para nós, que somos surdos e não podemos gritar por socorro se algo acontecer.
Um dia, quando assistíamos a um jogo de
futebol pela TV em nossa casinha, um
grupo de homens bêbados começou a brigar na rua. Meu pai foi baleado e morreu.
Quando eu tinha nove anos, minha mãe
ficou doente e morreu. Desde então, moro
com minha avó paterna. Nossa casinha é
simples, sem banheiro, mas ainda é
melhor do que muitas outras casas aqui.
Durante toda minha vida, crianças que
ouvem me intimidaram. Elas não respeitam o fato de que eu falo por sinais, e
fazem caretas. Eu não sou idiota nem
tenho vergonha de ser surdo! Tenho orgulho! Espero que as coisas melhorem para
nós, crianças surdas, no futuro, para que
possamos sair e nos comunicar com as
crianças que ouvem. Então, elas também
poderão nos entender melhor. Quero
mostrar a outras crianças e ao mundo que
somos iguais a crianças que ouvem e
temos os mesmos direitos que elas. Se
não recebemos oportunidades iguais, nos
sentimos impotentes.

KIM, 16
ZIMBABWE
Representa crianças que são empoderadas para defender os direitos da criança,
especialmente a igualdade de direitos
das meninas.
Kim é embaixadora dos direitos da criança do WCP e fundou um clube dos direitos da criança do WCP na escola. Ela já
forneceu a milhares de crianças conhecimento sobre seus direitos, engajando-as
na luta por um mundo melhor para as
crianças.
“Quando era pequena, eu não sabia que
as crianças têm direitos. Eu ficava triste
quando via crianças que não frequentavam a escola, crianças que eram espancadas e jovens expostas a abuso sexual e
casamento infantil. Agora, falo por outras
crianças que não têm coragem, ou que
não sabem que têm direitos. Luto especialmente por meninas, por exemplo,
para que o casamento infantil seja impedido e para que as raparigas tenham seus
próprios toaletes na escola. Poder ser

embaixadora dos direitos da criança do
WCP é uma glória. Isso significa tudo
para mim. E sei que minha geração fará
uma mudança para melhorar na vida das
crianças do mundo”.

NEETA, 16
NEPAL
Representa crianças exploradas no
comércio sexual infantil.
Aos onze anos de idade, Neeta foi convencida por um amigo a matar aula e ir para a
capital, Kathmandu. Ela foi drogada e
submetida a abusos horríveis. Quando
gritou e pediu para ir para casa, era
espancada e trancada em um bar.
No final, um jovem prometeu que ajudaria Neeta e três outras meninas a sair
de lá. Na verdade, ele planejava revendê-las, mas quando chegaram ao grande
terminal de ônibus, os guardas suspeitaram. Eles chamaram a polícia. Ela também
ajudou a denunciar o homem que iria
vendê-la à polícia. Agora ele está na prisão.
–Eu recebi uma segunda chance na
vida. Agora participo de um clube dos
direitos da criança e luto pelos direitos da
criança, diz Neeta.

MILAD, 17
SÍRIA
Representa crianças forçadas a fugir e
crianças que crescem na guerra.
Milad foi forçado a fugir da guerra na
Síria, aos nove anos de idade. A fuga
começou em sua cidade natal, Aleppo, na
Síria, passou por Kobanî e depois foi para
a Turquia.

– Foi difícil sobreviver lá. Milhares de
refugiados chegavam todos os dias, e
muitas crianças mendigavam nas ruas.
Trabalhei em uma fábrica, pois não havia
escola.
Após dois anos, a mãe disse que Milad
precisava chegar à Europa para poder ir à
escola. Muitos refugiados cruzavam o
Mediterrâneo, mas milhares de pessoas
morriam quando os barcos superlotados
afundavam. Portanto, toda a família juntou dinheiro para pagar um atravessador
de pessoas. No caminho, eles sumiram
por alguns dias. A família ficou muito
preocupada. Quando o atravessador
finalmente voltou, ele exigiu mais dinheiro para libertar Milad.
Hoje, Milad vive na Suécia com a família. Ele tem saudades de seu melhor amigo em Aleppo.
– Minha cidade natal está destruída
pelos bombardeios, é triste, diz Milad.
Agora me preocupo pelos outros. Não
podemos pensar apenas em nós mesmos.

SHAMOON, 17
PAQUISTÃO
Representa crianças trabalhadoras,
crianças escravizadas e crianças que
“não existem” porque ninguém registrou
seu nascimento.
Shamoon nasceu em uma família que era
escravizada por dívida em uma olaria
desde a infância de seu pai. A família toda
era forçada a trabalhar da manhã à noite
para pagar a antiga dívida de 32.000
meticais. Seu pai lutou pelos direitos dos
trabalhadores de olarias e abriu uma
escola noturna para as crianças.

As crianças do júri conduzem a cerimônia do WCP.

17

 FOTO: CHRISTINE OHLSSON

SESETHU, 15
ÁFRICA DO SUL
Representa crianças surdas e outras
crianças com deficiências.

Os membros do júri Shai, Sesethu, Jhonn Nara
e Shamoon na cerimônia do Prêmio das
Crianças do mundo.

O proprietário da olaria não gostou disso,
e o pai teve que fugir. Na manhã seguinte,
o proprietário chamou Shamoon e quis
saber onde seu pai estava escondido.
– Ele me bateu com um galho. Foi então
que eu percebi que éramos escravos.
Demorou dois anos até que o proprietário da olaria concordasse em não ferir
meu pai, para que ele pudesse voltar para
casa. Hoje, a família de Shamoon não é
mais escravizada por dívida, mas ainda
trabalha em uma olaria. Shamoon vai à
escola e ajuda com o trabalho quando pode.
– À noite, tenho a escola noturna para
crianças e jovens das olarias. A educação
lhes dá coragem, e eles podem ajudar
suas famílias. A educação é o caminho
para a liberdade.

TAREE, 16
EUA
Representa crianças sem-teto.
Aos nove anos de idade, Taree se tornou
uma das 2,5 milhões de crianças desabrigadas nos EUA. A família de Taree vivia
em um abrigo onde os sem-teto podem
obter uma cama temporária, com sua mãe
e cinco irmãos.
– Minha família tinha seu quarto e
compartilhava o banheiro e chuveiro com
os outros. A coisa mais difícil de ser sem-teto é mudar-se muito e trocar sempre
de escola. Eu me preocupava muito com o
futuro e como poderia ajudar a minha
família a sobreviver. Mas minha mãe
sempre nos ajudou a acreditar em nós
mesmos e, felizmente, gosto da escola.
Fico feliz com a matemática!
Agora, a família de Taree finalmente
tem sua casa. Às vezes, ele ajuda crianças
ainda desabrigadas com o trabalho escolar. No futuro ele quer ser escritor.
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– Gosto de escrever minhas próprias
histórias. Se tiver sucesso como escritor,
primeiro vou ajudar a minha família e,
depois, outros sem-teto.

ANNANTHI, 16
ÍNDIA
Representa crianças em risco de casamento precoce forçado e meninas ameaçadas de serem mortas ao nascer.
Na aldeia de Annanthi, muitas meninas
eram mortas ao nascer desde tempos
imemoriais, por causa da pobreza e de uma
visão das filhas como menos valiosas que
filhos. Atualmente, centenas de aldeias na
região foram quase inteiramente libertadas do infanticídio feminino. As meninas
receberam ajuda para ir à escola e seus
pais receberam treinamento e suporte.
– Agora eles sabem que as meninas são
um dom, não uma punição, diz Annanthi.
Por que as pessoas não entendem que
uma menina tem valor – que ela pode cuidar de sua família tão bem quanto, se não
melhor do que, um menino? Pretendo ir
longe e mostrar a todos que as meninas
têm o direito de viver.
O casamento infantil é comum na
aldeia de Annanthi, mas ela não pensa
em casar-se antes de ter pelo menos 25
anos. Primeiro, quer ter educação e um
bom trabalho.
– Eles podem tentar me casar antes,
mas vou lutar contra.

DARIO, 14
ROMÊNIA
Representa crianças que crescem em
orfanatos e crianças que são discriminadas por causa da pobreza e/ou porque
são rom ou pertencem a outra minoria
em seu país.

Dario cresceu em Ferentari, em um barraco de madeira que seu pai construiu na
calçada, sem aquecimento, toalete ou
água corrente. Sua mãe fazia tudo para
que as crianças tivessem uma boa situação, mas o pai gastava todo o dinheiro da
família com bebidas alcoólicas.
– Quando eu tinha nove anos, minha
mãe mandava minha irmãzinha e eu às
ruas conseguir dinheiro para comprar
comida. Um dia, a polícia nos prendeu e
tivemos que ir para um orfanato. No
começo, não foi muito divertido.
Sentíamos falta de nossa mãe e chorávamos todos os dias. Contudo, após algum
tempo, quando fizemos amigos, as coisas
melhoraram.
No orfanato, muitas das crianças,
incluindo Dario, são de famílias rom. Os
rom são a população mais discriminada e
pobre da Europa há centenas de anos.
– Se eu pudesse decidir, limparia todo o
lixo e tiraria todas as drogas de meu bairro, para que as pessoas fossem mais gentis umas com as outras. E ninguém precisaria viver em orfanatos, mas poderia
ficar com a família.

EUNILDA, 16
MOÇAMBIQUE
Representa crianças sujeitas a abusos
sexuais e que são ameaçadas para ficar
em silêncio.
O problema de Eunilda começou quando
seus pais se divorciaram e a mãe teve que
ir para o exterior para conseguir trabalho.
Ela e seus irmãos se mudavam, revezando-se em casas de parentes. Tudo correu bem no começo. Eunilda recebia
comida, roupas e começou a frequentar a
escola. Porém, quando ela tinha nove
anos, tudo mudou. Toda vez que Eunilda
ficava sozinha em casa, um parente idoso
ia até lá e abusava dela. Demorou muito
tempo até ela pedir ajuda, porque o
homem ameaçava matá-la.
Hoje, Eunilda é uma orgulhosa embaixadora dos direitos da criança do WCP,
que luta para que outras crianças nunca
tenham que experimentar o que lhe aconteceu.
– Muitas meninas acham que sua vida
vai melhorar quando se casarem. Mas o
casamento infantil mata seus sonhos.
Todas as raparigas precisam saber disso.

As crianças adoram
tirar selfies durante as
visitas a escolas e a
cerimônia do WCP.

ANN, 16
FILIPINAS
Representa crianças que foram exploradas no comércio sexual infantil.
Ann, a mais jovem de sete irmãos, cresceu em uma família pobre na capital das
Filipinas, Manila. Ela amava a escola,
mas sabia que, assim como seus irmãos
mais velhos, logo seria forçada a sair por
causa das propinas.
Quando tinha onze anos, Ann foi
enganada por uma vizinha, uma jovem
amiga de sua irmã mais velha, para tirar
fotos sem blusa. Ann recebeu dinheiro,
que deu à sua mãe.
Ela era pequena demais para ousar
dizer não a um adulto e não entendia que
a vizinha a usava para ganhar dinheiro
no comércio sexual infantil. Um dia, a
mulher levou Ann para um hotel. Ali, ela
seria vendida para homens mais velhos.
Porém, antes que qualquer coisa acontecesse, a polícia invadiu e prendeu os
adultos.
Hoje, Ann mora em um lar seguro para
meninas vulneráveis.
– Agora sei que o que aconteceu comigo
foi uma violação dos meus direitos, que
não foi culpa minha. E quero ajudar a
proteger e empoderar outras meninas.

SHAI, 15

OMAR, 15

ISRAEL
Representa crianças que crescem em
áreas de conflito e buscam o diálogo
pela paz.

PALESTINA
Representa crianças em áreas de
conflito, crianças que vivem sob ocupação e apoiam o diálogo para a paz.

“Quando eu tinha oito anos, minha família se envolveu em protestos por uma
sociedade mais justa. Essa experiência
me mudou, e tornei-me mais parecido
com o que sou hoje.
Até a terceira classe, eu pensava assim:
os árabes são maus e os judeus são bons.
Porém, quando disse isso à minha mãe,
ela me fez entender que não é sobre bem e
mal, mas sobre diferentes maneiras de
enxergar a história. Tento mostrar aos
jovens ao meu redor que não há lados
bons ou ruins, que todos nós precisamos
ajudar para que o conflito termine.
Mas nunca posso esquecer que vivo em
uma área de conflito, onde as pessoas
estão sofrendo o tempo todo, de ambos os
lados. Há muita morte e dor, e sinto que
preciso estar alerta o tempo todo. Porém,
sei que se as pessoas pudessem entender
o que entendi na terceira classe, conseguiríamos achar uma solução juntos, em
vez de travar guerras inúteis.
Minha visão é muito simples: Não estamos fazendo o suficiente. Ambos os lados
precisam perceber que o objetivo deve ser
a paz”.

Omar frequenta a escola perto de uma
barreira com soldados armados. Muitas
vezes há conflitos lá, e o gás lacrimogêneo
chega à escola. Ele faz os olhos arderem e
deixa Omar estressado.
– A melhor coisa para mim, então, é
ouvir música ou tocar piano. Isso me deixa feliz. Tenho um teclado que gostaria de
levar para a escola, mas é muito perigoso.
Preciso carregá-lo em uma grande bolsa
preta, que as pessoas podem pensar que é
uma arma. Os soldados israelenses suspeitam de coisas assim. Minha mãe teme
que eu possa ser baleado. Vivi sob ocupação durante toda a minha vida, e isso afeta tudo. Os soldados tratam a mim e a
outros palestinos como se não pertencêssemos aqui. Isso me entristece e enfurece. Sinto em meu coração que isso é errado. Este é o meu país, e eu deveria ter o
direito de circular livremente. Em vez
disso, parece que estamos vivendo em
uma prisão. Às vezes é fácil perder a esperança, mas tento acreditar na mudança.

Durante a semana do WCP,
o Júri Infantil tem reuniões
nas quais compartilham
experiências e discutem
questões importantes.
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Jhonmalis
JHONMALIS, 13
BRASIL
Representa crianças que pertencem a
povos autóctones e lutam por seus direitos, crianças que sofrem com a discriminação e os efeitos da degradação
ambiental.
Jhonmalis vive na Amazônia brasileira
e pertence ao povo autóctone Guarani.
Sua família luta há mais de 40 anos para
recuperar terras usurpadas por empresas
florestais e políticos corruptos. O avô de
Jhonmalis foi morto por defender os
direitos de seu povo.
– Ele era muito corajoso e é um grande
exemplo para mim. O pior dia da minha
vida foi quando alguém atirou em nossa
casa, pensei que eu seria morta.

O povo Guarani agora vive em acampamentos improvisados perto das principais estradas, onde não podem pescar
nem caçar. Isso faz com que os adultos se
sintam mal, bebam, usem drogas e briguem. O pai de Jhonmalis bebia e desapareceu há muito tempo, depois de atacar
a mãe com uma faca quando estava bêbado. Jhonmalis e sua irmã mais nova precisam trabalhar nos campos de mandioca
todas as manhãs antes da escola para ajudar a mãe com dinheiro.
Jhonmalis quer ajudar outras meninas
guaranis que se sentem desesperadas e
ficam presas no álcool e abuso.
– A esperança nunca morre, apenas
dorme. Meu sonho é acabar com a violência contra crianças e mulheres. Tenho
orgulho de minha mãe, que lutou muito
por nós, crianças!

“Eu pedia para os anjos
me libertarem”
Muitas crianças na República Democrática do Congo foram
sequestradas nos últimos vinte anos e forçadas a se tornarem
crianças-soldado. Uma delas é Aselme, 15, que é um novo
membro do júri infantil do WCP.
“Eu tinha doze anos em julho de 2016,
quando ajudei minha mãe no campo de
milho desde o início da manhã. Como não
temos campos próprios, precisamos trabalhar para os outros. Mais tarde, quando ia do campo para a escola, levei a picareta. Na floresta, fui surpreendido por
cerca de 30 pessoas armadas. Elas se
jogaram sobre mim, como um leão que
queria me devorar. A maioria eram crianças-soldado, e seu líder tinha apenas 16
anos. Forçaram-me a entrar mais profundamente na floresta. Quando gritei por
socorro, colocaram folhas na minha boca
e disseram que, se eu não parasse de chorar, matar-me-iam e “fariam churrasco
de mim”.
Na manhã seguinte, mandaram-me
treinar para ser soldado. Eu pratiquei por
uma semana com minha picareta como
arma. Depois, mudei para outra floresta e
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recebi uma espingarda em vez da picareta. Eu e alguns outros éramos policiais
militares e seríamos responsáveis por
procurar e prender aqueles que fugiram
dos combates ou suspeitos de cooperar
com outros grupos armados, o exército
congolês ou soldados da ONU, que usam
capacetes azuis da MONUSCO.
Eu sofri demais por três anos. Vi amigos morrerem, vi nossos soldados torturarem inocentes e executá-los. Toda noite, pedia a Deus que enviasse seus anjos
para me libertar. Eu pensava em meus
irmãos e minha mãe.
Em março de 2019, recebemos ordens
de nosso líder para roubar porcos em
uma aldeia à noite. Os porcos estavam
furiosos e tentaram morder o primeiro
soldado que entrou no celeiro. Aproveitei
a oportunidade para fugir para a igreja da
aldeia e fiquei lá sentado com minha

Aselme, 15,
representa crianças
que foram obrigadas a
tornarem-se soldados e
crianças que vivem em
conflitos armados.

espingarda a noite toda. As primeiras
pessoas a virem de manhã para rezar
ficaram assustadas ao me ver. Mas elas
me ajudaram e fizeram contato com uma
organização que resgata crianças-soldado. Agora estou livre e vivo aqui no centro
para crianças-soldado.
Sonho todos os dias em voltar à minha
aldeia e beijar minha mãe, meus irmãos e
meus amigos”.

O caminho para a democracia
Todos os anos, o programa do Prêmio das Crianças do Mundo é encerrado
com vocês realizando sua própria Votação Mundial democrática.
Acompanhe-nos em uma viagem no tempo, pelo crescimento da
democracia no mundo.
O que é democracia?
Em algumas questões, talvez você e seus
amigos pensem parecido. Sobre outras
coisas, vocês pensam de maneiras totalmente diferentes. Talvez possam ouvir
uns aos outros e discutir até chegar a
uma solução que todos consigam aceitar.
Então, vocês concordam e atingem um
consenso. Às vezes, simplesmente têm
que concordar sobre o fato de que discordam. Neste caso, a maioria, aqueles
que estão em maior número, decide.
Isso é democracia.
Em uma democracia, todas as pessoas
são iguais e têm os mesmos direitos.
Todos devem ter uma chance de opinar e
poder de influenciar a decisão. O oposto
de democracia é ditadura. Neste caso,
apenas uma ou algumas pessoas decidem tudo, e ninguém pode protestar.
Em uma democracia, todos devem conseguir opinar e ter suas vozes ouvidas,
mas também precisam fazer concessões
e votar a fim de chegar a uma decisão.
Democracia Direta é quando todos
podem votar sobre determinado assunto, como a sua Votação Mundial sobre
quem deve receber o Prêmio das
Crianças do Mundo. Ou quando um país
realiza um referendo sobre certa questão. A maioria dos países democráticos é
governada por democracia representativa. Neste caso, os cidadãos escolhem
seus representantes, políticos que
dirigirão o país de acordo com a
vontade do povo.

Decisões conjuntas
Em todas as épocas, as pessoas sempre se
reuniram para tomar decisões, seja no grupo,
tribo ou aldeia. Poderia ser sobre a caça ou a
agricultura. Alguns usam rituais para saber
como o grupo deve discutir e tomar decisões
conjuntas, como passar um objeto, por
exemplo, uma pena, de mão em mão.
A pessoa que segura a pena tem a palavra.
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Nasce a palavra democracia
Em 508 a.C., a palavra democracia nasce, a
partir das palavras gregas demos (povo) e
kratein (governo). Todos os cidadãos da Grécia
podem subir uma escada e dar sua opinião em
coisas importantes. Se não conseguirem chegar a um acordo, as pessoas podem votar sobre
o assunto pela contagem das mãos levantadas.
Só os homens podem votar. Mulheres, pessoas
escravizadas e estrangeiros não são considerados cidadãos e, portanto, não podem participar das decisões.

508 a.C.

Mulheres e pessoas
escravizadas não votam
Em 1789, a primeira constituição
(lei fundamental) dos EUA é redigida. Ela afirma que o povo deve
ter o controle sobre as decisões, e
que as pessoas devem ter o direito de dizer e pensar o que desejarem. Contudo, a Constituição
não se aplica a mulheres nem a
pessoas escravizadas.

SÉCULO XVIII

1789

Governantes autocráticos

O voto dos ricos

No século XVIII, a maioria dos países é governada por um líder soberano. Na Europa,
governam reis e imperadores autocráticos
que ignoram a vontade do povo. Porém, pensadores começam a se interessar por ideias
reinventadas de que todos os seres humanos
nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Eles perguntam: Por que alguns grupos
devem ter mais poder e riqueza que outros?
Alguns criticam a opressão dos
líderes e argumentam que,
se todos receberem mais
conhecimento, eles descobrirão
a injustiça da sociedade
e protestarão
contra ela.

Em 1789, acontece uma revolução na França. O povo exige
liberdade e igualdade. As ideias
da revolução se difundem amplamente pela Europa e influenciam
o desenvolvimento da sociedade.
Mas, ainda assim, apenas os
homens são considerados como
cidadãos. Além disso, os homens
muitas vezes só podem votar e
participar na política se forem
ricos e proprietários de casas e
terras.
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Mulheres exigem direito de voto

Eleições livres

No final do século XIX, mais e mais mulheres exigem
o direito de votar em eleições políticas. A Finlândia,
em 1906, é o primeiro país europeu onde as mulheres
conquistam o direito de votar. No Reino Unido e
Suécia, isso demora até 1921. E, na maioria dos países
da Europa, África e Ásia, demora até depois da
Segunda Guerra Mundial, em 1945, ou mais, até que
as mulheres obtenham o direito de voto.

Em 1957, Gana, na África
Ocidental, torna-se livre e
independente do poder colonial
do Reino Unido, e Kwame
Nkrumah torna-se líder. A
colonização da África, Ásia e
América Latina havia começado centenas de anos antes. As
grandes potências europeias
enviaram militares e exploradores, que ocupavam as terras,
roubavam os recursos naturais
e escravizavam as pessoas.

A igualdade de todas
as pessoas

MUSEUM OF LONDON

A Declaração Universal dos Direitos
Humanos da ONU é adotada. Ela afirma
que todas as pessoas são iguais e têm os
mesmos direitos e liberdades.

1856

1921

1947

1948

1955

1957

A primeira
votação secreta

A maior democracia do
mundo

Igualdade de direitos
nos EUA

Em 1856, a primeira votação
secreta com cédulas com os
nomes dos candidatos impressos é realizada na Tasmânia,
Austrália.

Em 1947, a Índia liberta-se do Império
Britânico e se torna a maior democracia do mundo. A luta pela liberdade é
liderada por Mahatma Gandhi, que
acredita na resistência sem violência,
a não-violência.

Em 1955, Rosa Parks, que é negra, se recusa
a ceder seu assento no ônibus a um homem
branco. Rosa é multada, porque no Sul dos
EUA os negros não têm direitos iguais aos
dos brancos. Eles também não podem frequentar as mesmas escolas que as crianças
brancas e, às vezes, não podem votar. O
líder da luta pelos direitos civis, Martin
Luther King, inicia um boicote à empresa de
ônibus. Este é o início de
um grande movimento
de protestos nos EUA
contra o racismo e
por igualdade de
direitos e de
liberdades.
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A Votação Mundial
Democrática das Crianças

A Primavera Árabe

A Convenção dos Direitos da
Criança é adotada
A Assembleia Geral da ONU adota a
Convenção sobre os Direitos da Criança, a
Convenção da Criança. Ela declara, entre
outras coisas, que toda criança tem o direito
de expressar sua opinião e ser respeitada.

1989

Em 2010, um jovem pobre na Tunísia tem
seu carrinho de hortaliças confiscado pela
polícia e autoimola-se em protesto.
Quando a notícia de sua morte se espalha,
centenas de milhares de pessoas insatisfeitas vão às ruas protestar contra o ditador do país. Pessoas em países vizinhos se
inspiram e derrubam os ditadores do
Egito e da Líbia. Hoje, as novas democracias ainda são muito frágeis. Em vários
dos países onde a primavera árabe aconteceu, os protestos populares continuam.

1994

2010

O programa do Prêmio das Crianças do
Mundo está sendo implementado pela
décima-nona vez. Mais de 45 milhões de
crianças já participaram. O programa ajuda
você e seus amigos a contribuir para a construção de sociedades democráticas, onde
os direitos da criança e os direitos humanos
são respeitados. Organizem seu próprio Dia
da Votação Mundial quando souberem o
suficiente sobre a democracia, os direitos da
criança e os heróis dos direitos da criança.
Seu voto é sua própria decisão. Ninguém
mais pode decidir como você vota.

2015

2020/2021

Novas metas globais
Embora a democracia tenha sido
implantada em um número de países
maior que nunca, as pessoas sofrem
com injustiça e opressão. Portanto, os
líderes mundiais fizeram um acordo
na ONU, em 2015, de lutar por 17
novas metas globais por um mundo
melhor e mais justo.

Direito de voto para todos
na África do Sul
Em 1994, Nelson Mandela torna-se o primeiro presidente eleito democraticamente na África do Sul. Ele ficou
preso durante 27 anos por sua luta contra o sistema
racista de apartheid na África do Sul, que separava as
pessoas com base na cor de sua pele. Na eleição de
Mandela, pela primeira vez, todos os sul-africanos
participam em igualdade de condições.
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Hora da Votação Mundial
Você tem direito de voto na Votação
Mundial até o ano em que completa 18 anos.
Ninguém pode influenciar sua escolha, nem
mesmo seus amigos, professores ou pais.
A menos que você conte, ninguém deve
conseguir descobrir em quem votou. Todos
que têm direito de voto na escola devem ser
incluídos no registro de eleitores, uma lista
de nomes. Os nomes de todos devem ser
verificados e riscados quando a pessoa
recebe a cédula de votação, ou ao depositar
seu voto na urna.

Bem preparados
Marquem a data do seu Dia da Votação
Mundial logo que começarem a trabalhar
com o programa do WCP. Assim, vocês têm
tempo de sobra, de preferência semanas ou
meses, para aprender sobre os candidatos e
discutir os direitos da criança onde vivem e
no mundo.

1 Convidem pessoas para seu dia!
Convidem suas famílias e amigos, os meios de comunicação
locais e políticos para seu Dia da Votação Mundial!
2 Façam urnas eleitorais
3 Escolham pessoas para funções importantes
• Mesários: marcam os nomes no registro de eleitores
e distribuem as cédulas de votação.
• Fiscais: monitoram se tudo ocorre como deveria.
• Apuradores: fazem a contagem dos votos.
4 Cabines eleitorais são essenciais
Façam sua própria cabine de votação, ou peçam uma
emprestada das eleições dos adultos. Entrem na cabine
eleitoral um por vez, para que ninguém veja o voto alheio.
5 Combatam fraudes
Certifiquem-se de que ninguém possa votar duas vezes;
por exemplo, marquem quem já votou com tinta no
polegar, uma unha pintada, uma marca na mão ou no
rosto. Usem uma tinta que seja difícil de remover!
6 Contem os votos
Celebrem e enviem os resultados para todos os
candidatos ao WCP!
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Visitem os Dias da
Votação
Mundial em diferent
es países
nas páginas 24 –28.

SENEGAL

Nocaute com
O Globo

O voto secreto
fica seguro sob a
tampa da urna
eleitoral.

“Obrigada, WCP por ajudar-nos a
exigir a certidão de nascimento,
para que o diploma não nos seja
negado e por poder ingressar no
programa do WCP, embora vivamos nas montanhas. A revista O
Globo nos ajuda a fazer com que
nossos pais nos permitam continuar na escola. Quando abro a
revista O Globo, meu pai diz:
‘O que eu ainda não fiz?’. Então
ele ouve uma história sobre uma
criança na revista O Globo que é
maltratada por seus pais. A revista
O Globo é o meu golpe de
Nocaute!”.
Irène, 16, Escola Edalé

Todos querem saber
sobre O Globo

Agnes, 12 anos, da Escola Cours Didier Marie decorou a caixa
que contém as cédulas e produziu cartazes eleitorais para a
Votação Mundial.

“O WCP nos ajuda a conhecer nossos
direitos. Meus pais agora entendem
que eu devo ir à escola, embora seja
menina, e que não devo precisar
buscar água o tempo todo, ou interromper os estudos para me casar, o
que é comum em nossa aldeia. O
WCP facilita a divulgação dessa
mensagem, principalmente quando
lemos a revista O Globo
em casa, porque todos querem saber
o que é”.
Adama, 13, Escola Edalé

Agradeço ao WCP por nossa coragem
“Quero espalhar conhecimento sobre o castigo
físico. Muitos alunos aqui abandonam a escola
porque seus professores os espancam muito,
talvez porque não tenham conseguido aprender
ou fazer o dever de casa porque não há eletricidade na aldeia quando escurece. Os pais também não nos dão muito tempo para fazer o
dever de casa. Temos que buscar água no rio e
procurar lenha. Desde que o WCP chegou à nosBENIN

O WCP ensinoume os direitos
da criança
“Eu sei como as crianças sofrem e
as apoio com todo o meu coração.
Obrigada ao WCP por ensinar-me
sobre os direitos da criança, que eu
não conhecia antes”.
Christina, CS Saint Romaric

sa aldeia, as meninas têm a oportunidade de
continuar estudando, inclusive na escola secundária. Minhas amigas e eu queremos continuar
na escola, e não precisar abandoná-la para
casar-nos precocemente. Agradeço ao WCP por
nos ter dado a coragem de dizer isso aos nossos
pais. Meu coração fica cheio de alegria ao trabalharmos com o programa WCP em nossa aldeia”.
Dioulde, 14, Escola Toufndé Gandé

Nós dizemos não!
“As diferentes partes do programa do WCP permitiram-me
entender que as crianças vivem em condições difíceis. Conheço
algumas que precisam mendigar para sobreviver. Outras não
são ouvidas e vivem expostas e sozinhas. Estou feliz por, junto
com meus amigos, ter mostrado a nossa simpatia pela dor de
milhares de crianças e por termos dito não aos maus-tratos
contra crianças no mundo e especialmente aqui no Benin”.
Raissath, CS Saint Romaric
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GUINÉ-BISSAU

Ensina os direitos das meninas
“Desde que conheci a revista O Globo, aprendi muito, principalmente sobre meus direitos como menina. No meu país, as meninas são discriminadas. Aqui, o casamento infantil e a mutilação
genital feminina ainda são comuns. Eu pergunto: quando as
meninas de doze anos se libertarão desses hábitos vergonhosos
e poderão estudar adequadamente? Apresentei a questão da
igualdade de gênero durante uma aula, e agora alguns de meus
colegas de classe me chamam de embaixadora dos direitos das
meninas”.
N’Dei, 14, Escola Domingos Ramos

GUINÉ

Meu melhor momento
“Como um novo embaixador dos
direitos da criança, graças ao WCP,
agora desfruto de meu melhor momento como criança, e isso me dá autoconfiança”.

BIRMÂNIA/MIANMAR

Registro para votar e Votação
Mundial na Escola Gaw Khee,
na Província de Karen.

Mohammed, 15, escola Koumandjan,
que, na foto, conta aos colegas de escola
sobre o programa do WCP e os direitos da
criança.

NIGÉRIA

Ensino aos pais

Votação Mundial no Colégio Western
Hall em Lampese.

Não foi tempo perdido
“O programa do WCP nos esclareceu e mostrou os diferentes
direitos que nós, como cidadãos, temos. Quando o programa
começou em nossa escola, pensávamos que era desperdício de
tempo, mas depois percebemos que era uma maneira de ajudar
as crianças a alcançar seus direitos. Ele ajuda rapazes e meninas
a abrir os olhos e conhecer os direitos que têm na família e na
sociedade”.
Michael, 16, Colégio Western Hall

Me ajuda a
ensinar famílias

Alaatfiatayo,15, Colégio Western
Hall

Nshobole, 13,
Centro da BVES

“Em nossa aldeia, há pais que
mandam suas filhas casarem-se antes dos 18 anos. Eu
já ensinei várias famílias
onde vivo e, para isso, tirei
inspiração do mundo.
Agradeço ao programa do
WCP por mudar a atitude e o
comportamento na minha
aldeia”.

Nos dá proteção
“A revista O Globo é como uma proteção para as crianças. A maioria dos
adultos pensa que as crianças não
estão prontas para tomar decisões
importantes na vida e, por isso, o
fazem por elas. Eles violam os direitos da criança, as escravizam e as
expõem ao casamento infantil.
Entretanto, o programa do WCP nos
ensinou que também temos voz em
nossas vidas, nossa sociedade, nosso
país e até mesmo no mundo inteiro”.
Theodora, 15, Colégio Western Hall
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R. D. CONGO

“O Globo é nossa referência, porque
nos ajuda a conhecer nossos direitos
quando crianças e como eles devem
ser respeitados. Todos temos direitos
iguais e não devemos sofrer discriminação. Aqui, as crianças não podem
tomar suas próprias decisões e as
meninas não são vistas como iguais
aos meninos. Como embaixadora
dos direitos da criança do WCP,
ensino aos pais sobre os direitos da
criança e, especialmente, sobre os
direitos das meninas”.

FILIPINAS

“O conhecimento é a maior dádiva.
Nós defendemos os direitos das
meninas! Sinta o
encorajamento”.
Shara

BURKINA FASO

O Globo dá
partida nos
motores

Quilômetros e
quilômetros pelos
direitos da criança

“Estou muito satisfeita em ser
uma embaixadora dos direitos
da criança e lutarei para garantir
que os direitos da criança sejam
respeitados. Como criança,
fiquei encantada por participar
de uma eleição democrática. Eu
sei que a democracia é um sistema político onde o poder pertence ao povo. A revista O Globo
é o combustível que liga
os motores, e toda a
minha família a lê”.

Sou embaixadora dos direitos da
criança e tenho a revista O Globo
em casa. Meus pais, irmãos e irmãs
também a leem. Eles acham que o
WCP e a revista O Globo ajudam
crianças e adultos a entender
melhor os direitos da criança. Com
o conhecimento dos direitos da
criança, sou como um carro cheio
de gasolina, que percorre quilômetros e quilômetros sem parar, para,
como embaixadora dos direitos da
criança, poder combater violações
contra as crianças”.

Odilon,10, Escola
Saint Jean Gabriel
Reunião no clube dos direitos da criança do WCP.

Ariane Wendyam, 11, Escola
Tanghin Taambila

COSTA DO MARFIM

GANA

TOGO

Não são respeitados aqui

O Globo nos ensinou
sobre o direito de ir à escola

“O Prêmio das Crianças
do Mundo me fez conhecer meus direitos. Os
direitos da criança não são
respeitados aqui na aldeia,
porque há crianças que
não podem ir à escola e
crianças que não são cuidadas pelos pais quando
estão doentes”.

“Minha irmã e eu tínhamos que
vender coisas para conseguir
dinheiro para comer. Não frequentávamos a escola, pois
íamos da cama direto ao campo
para conseguir algo para vender.
Porém, um dia, duas crianças de
uma escola da nossa região vieram à nossa casa quando nossos
pais não estavam. Elas trouxeram a revista O Globo para nós.
Ensinaram-nos sobre os direitos
da criança e como é importante
ir à escola, e que a educação é a
chave do sucesso. Quando nossos pais chegaram a casa, mostramos a revista O Globo. Ela

Vantagens
dos meninos
são absurdas!

Clarisse, 10, EPP Pokoukro

lhes ensinou que as crianças
têm direito à educação. No dia
seguinte, mandaram minha
irmã e eu à escola para fazer
matrícula. No primeiro dia de
aula, senti-me sozinha sem
minha irmã, que estava em
outra sala de aula. Mas logo
comecei a fazer amigos de verdade”.
Osei Yeboah, 15, Buduburam
D/A Basic, Kasoa, Gana

“O WCP é pela igualdade de
direitos para meninas e meninos!
Na minha casa, é como se o
menino tivesse uma cabeça extra
sobre seu pescoço, que lhe permite pensar melhor e diferente
da menina. Damos ao rapaz vantagens em todos os contextos.
Isso é um absurdo! Contudo, hoje
eu uso o que o WCP me ensinou
para mudar isso ao meu redor”.
Nouryatou

Quer um
mundo justo

PAQUISTÃO

Fortalece as crianças

NEPAL

“Eu gosto que a Votação Mundial nos ensine como a democracia
funciona. As histórias na revista O Globo incentivam as meninas a
obter educação, porque esse é o nosso direito. Esse programa
fortalece as crianças”. Tania, 10, Escola BRIC, Gloria Village

A escola de Maiti, a Theresa
Academy, em Katmandu,
realiza sua Votação
Mundial.

“A revista O Globo e o WCP estão
mudando os hábitos das crianças.
Aprendemos muito com o WCP
sobre nossos direitos, democracia, votação e as metas globais.
Em especial, as metas globais por
um mundo melhor me fazem
sonhar. Quero crescer e começar
a ver esse mundo sem pobreza e
violência, e onde compartilhamos
tudo igualmente. O respeito dos
meus pais pelos meus direitos ao
aumentou desde que eles leram a
revista O Globo e,
por isso, eu os
amo mais.”
Cédric
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Xadreque luta pelas meninas
Xadreque, 17, e seus nove amigos, que também são
embaixadores dos direitos da criança do WCP na
Escola Malangatana Valente Ngwenya, em Boane,
Moçambique, têm uma sala do Prêmio das Crianças
do Mundo na escola. Eles ensinam a seus colegas de
escola sobre a igualdade de direitos das meninas,
mas, duas vezes por ano, também visitam todas as
oito escolas de Boane e educam mais de 5.000 alunos.
Quero mostrar a todos os
meninos e homens que isso é
possível e que é assim que
deve ser.

T

ornei-me embaixador
dos direitos da criança
do WCP quando eu
tinha treze anos. Após a formação, comecei a lutar pela
igualdade de direitos de meninas e rapazes. Eu comecei
mudando minhas próprias
atitudes para com minhas
irmãs. Meus pais haviam ensinado que há coisas que as
meninas fazem e coisas que os
rapazes fazem. Eu violava os
direitos de minhas irmãs.
Sinto que a formação me
mudou, pois agora ajudo em
todas as tarefas domésticas e
respeito minhas irmãs. Por
exemplo, hoje trabalhei no
campo durante toda a manhã
com minha mãe e, quando voltei a casa, fui buscar água.

Conversa com os pais

Agora visito escolas e comunidades para compartilhar
meus conhecimentos e experiências com todos os rapazes
e meninas, e lutar por direitos
iguais.
Quando alguns pais nas
aldeias e comunidades não
respeitam os direitos das
meninas, 2 ou 3 embaixadores
dos direitos da criança os visitam juntos. Conversamos com
eles sobre os direitos das
meninas e como é importante
que sejam aplicados na vida de
suas filhas.
Também realizamos reuniões em escolas e comunidades para explicar como os
direitos das meninas devem
ser respeitados. Nós compartilhamos nosso conhecimento

– Primeiro, tive que me mudar e começar a ajudar minhas irmãs e respeitar
seus direitos. Agora, quero que todos os meninos sigam e façam o que eu
faço, diz Xadreque.

dos direitos e obrigações das
crianças com rapazes e meninas. Entre outras coisas, abordamos a violência contra
crianças, o abuso sexual, o
casamento infantil e o tráfico
humano de crianças.

Devem mudar

Também tentamos conseguir
que os meninos ajudem suas
irmãs e mães em casa. De
acordo com a tradição
moçambicana, rapazes e
homens têm tarefas especiais,
como trabalhar no campo,
construir casas e pastorear o
gado. O restante das tarefas
domésticas e o cuidado das
crianças são para meninas e
mulheres. Eu vou à machamba, o campo, mas também
cozinho para minha família.
Busco água, lavo pratos e varSete dos 10 embaixadores dos
direitos da criança do grupo do
WCP. William, Welissa, Ausenda,
Igor, Yúsina, Xadreque, Dinorcia,
France, Maida e Denise fazem parte
do grupo e, juntos, planejam visitar
as oito escolas do distrito duas
vezes por ano para ensinar sobre os
direitos das meninas. Eles espalham
mudanças na sua e nas outras escolas, mas também em seus lares e
para todos que conhecem na
comunidade.
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ro o quintal. Espero que todos
os meninos ao meu redor
sigam o exemplo.
Devemos fazer com que
rapazes e homens entendam
que precisam mudar seu comportamento em relação às
meninas. Haverá mudança,
mas nunca nos cansaremos de
mostrar os benefícios da
mudança. Hoje somos cinco
rapazes embaixadores dos
direitos da criança.
Atualmente, trabalhamos com
tomadores de decisão locais,
como o diretor de educação do
distrito e a polícia.
Nunca pararemos de lutar
pelos direitos das meninas,
porque muitos dos direitos
das meninas ainda são violados. Vemos quantas meninas
param de ir à escola porque
engravidam ou porque não
têm tempo para fazer o dever
de casa.” c

Herói/Heroína dos Direitos
da Criança da Década
LOUI
S

EG
UB

B

Em 2010, Nelson Mandela e Graça Machel foram escolhidos na Votação
Mundial, com 7,1 milhões de crianças votantes, como os primeiros Heróis dos
Direitos da Criança da Década do Prêmio das Crianças do Mundo. No programa do
WCP 2020–2021, é a hora de escolher o Herói dos Direitos da Criança da Década
do WCP novamente. Os oito heróis dos direitos da criança que milhões de
crianças escolheram nos anos 2011-2019 para serem laureados com o Prêmio
das Crianças do Mundo pelos Direitos da Criança são candidatos. Você pode
ler mais sobre os heróis dos direitos da crianças e assistir a vídeos sobre eles em
worldschildrensprize.org

Nelson Mandela & Graça Machel
Heróis dos Direitos da Criança da
Década do WCP 2010

Eles usaram a quantia do prêmio assim:
Murhabazi Namegabe,
D.R. Kongoo
Páginas 30-37
Para libertar e reabilitar crianças
forçadas a tornarem-se soldados
e escravas sexuais.
Anna Mollel,
Tanzânia
Páginas 38-44
Em uma escola para
crianças massai e outras
crianças vulneráveis.
James Kofi Annan,
Gana
Páginas 45-51
Em uma instalação esportiva
para crianças vulneráveis e outros
moradores da comunidade.
Malala Yousafzai,
Paquistão & Reino Unido
Páginas 52-59
Na reconstrução de escolas
destruídas para crianças
palestinas em Gaza.

Phymean Noun,
Camboja
Páginas 60-67
Em sua nova escola para
450 crianças vulneráveis de
depósitos de lixo, entre outras.
Manuel Rodrigues,
Guiné-Bissau
Páginas 68-75
Para construir uma escola
infantil e um centro de reabilitação para 150 crianças cegas.
Rachel Lloyd,
EUA
Páginas 76-82
Para ajudar mais meninas que
foram vítimas do comércio
sexual quando crianças.
Ashok Dyalchand,
Índia
Páginas 83-89
Para possibilitar que meninas
pobres continuem sua educação.

As crianças estão mais velhas hoje!
Os textos são de quando os heróis dos direitos da criança
foram laureados com o prêmio. Portanto, as crianças sobre
quem os textos tratam estão mais velhas atualmente.
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POR QUE
MURHABAZI É
NOMEADO?

Murhabazi Namegabe é
nomeado por sua luta em
prol de crianças-soldado e
outras crianças vulneráveis
na República Democrática
do Congo (RDC), devastada
pela guerra.
O DESAFIO

A guerra na RDC começou em
1998 e é uma das mais brutais
da história mundial. No ponto
máximo, mais de 30.000
crianças foram forçadas a lutar
como soldados; hoje, são
16.000. Dezenas de milhares
de meninas e mulheres foram
estupradas pelos combatentes.
Um acordo de paz foi assinado
em 2003, mas os combates
continuam no Congo oriental.
O TRABALHO

Murhabazi e sua organização,
a BVES, administram 70 lares
e centros onde ex-criançassoldado, meninas vítimas de
abuso e crianças de áreas onde
os grupos armados assolam,
têm acesso a alimentos, roupas,
segurança, assistência médica,
terapia, educação, segurança e
amor. Murhabazi foi preso,
espancado e ameaçado de
morte. Oito de seus funcionários foram assassinados.
RESULTADOS E VISÃO

Desde 1998, a BVES apoiou
481.500 crianças na obtenção
de uma vida melhor. Murhabazi
e a BVES libertaram 34.400
crianças-soldado e cuidaram
de 4.500 meninas que foram
abusadas sexualmente por
grupos armados, além de
8.500 crianças desacompanhadas fugindo do conflito.
Murhabazi também exorta
constantemente o governo,
todos os grupos armados, organizações e toda a comunidade a
cuidar das crianças do país.
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HERÓI DOS DIREITOS DA CRIANÇA 1

Murhabazi Namegabe
“Você vai morrer esta noite. Faça sua última refeição! Murhabazi leu a mensagem no
seu telefone celular. Ele estava em uma importante reunião com a ONU sobre crianças
forçadas a tornarem-se soldados no Congo. Alguém na sala havia enviado a ameaça
de morte? A luta de Murhabazi por dezenas de milhares de crianças exploradas e
atormentadas na guerra do Congo lhe rendera muitos inimigos.
– Estou preparado diariamente para morrer na luta pelos direitos da
criança”, diz Murhabazi Namegabe.

M

urhabazi sequer
havia nascido
quando recebeu sua
primeira ameaça de morte.
Em 1964, a guerra começou
em Bukavu, no Congo oriental, e sua mãe Julienne fugia
grávida correndo pelos becos
estreitos. Um soldado pressionou o cano da espingarda
contra sua grande barriga,
mas um dos líderes gritou:
“Não a mate! Deixe-a ir!”
Duas semanas depois,
Murhabazi nasceu. No
idioma mashi, seu nome significa “Aquele que nasceu na
guerra” e “Aquele que ajuda
os outros”.
– Minha mãe sempre diz
que era predeterminado que
eu passaria minha vida protegendo pessoas vulneráveis.

Todos deveriam ter comida!

Murhabazi cresceu em um
dos bairros mais pobres de
Bukavu. Porém, como seu pai
tinha trabalho, a família sempre tinha comida e os filhos
podiam ir à escola.
– Muitos amigos estavam
sempre com fome e não
tinham dinheiro para frequentar a escola. Eu achava
aquilo injusto. Todos os dias,
na hora das refeições, crianças famintas se reuniam do
lado de fora de nossa casa. Eu
pensava que as crianças deveriam poder sentar conosco e
comer, e disse à minha mãe
que me recusava a comer se
não fosse assim!
Murhabazi conversou com
seus colegas de escola e, juntos, eles começaram a lutar

para que nenhuma criança do
bairro tivesse que passar
fome. Todas as tardes, eles
andavam por aí cantando
canções que diziam que os
adultos devem cuidar de
todas as crianças. Eles também explicaram que fariam
greve de fome enquanto
as crianças mais pobres não
fossem bem-vindas no
jantar também.
– Logo, tínhamos mais de
setenta crianças protestando
todos os dias depois da aula!
Finalmente, as crianças
famintas tiveram permissão
para jantar com famílias que
tinham comida suficiente!

Direitos da criança

As crianças continuaram
protestando para que pais e

Protegido pela ONU
Murhabazi conversa com uma
criança-soldado diante de um jipe
da ONU.
– No começo, íamos a pé, e eu
frequentemente fazia operações
de resgate para libertar criançassoldado completamente sozinho.
Hoje, recebo proteção para ir a
vários grupos armados junto com
a ONU.

– Quando mostramos nossos resultados ao governo, eles
não ficaram felizes. Basta
dizer algo negativo sobre o
país, como que crianças passam por dificuldades aqui, que
as pessoas consideram que
você deseja derrubar o governo. Se não parássemos, acabaríamos na prisão.

Crianças em situação de rua

professores parassem de
espancar crianças e que todas
as crianças pudessem ir à
escola. Quanto mais velho
Murhabazi ficava, mais problemas ele percebia que as
crianças no Congo tinham.
Ele sentia que as crianças precisavam de adultos que lutassem ao seu lado e que ele precisava de mais conhecimento
para poder ajudá-las seriamente. Portanto, ele estudou o
desenvolvimento e a saúde
das crianças na universidade.
Em 20 de novembro de
1989, Murhabazi ouvia o noticiário no rádio. O locutor contou que a ONU definiu a

Convenção sobre os Direitos
da Criança. A Convenção
sobre os Direitos da Criança
estipulava que todas as crianças do mundo tinham direito
a uma vida digna. O locutor
também disse que todos
os países que assinaram a
Convenção da Criança
devem considerar o melhor
interesse das crianças em
todas as decisões.
– Fiquei muito feliz e marquei uma reunião em minha
casa, onde decidimos que
faríamos tudo que pudéssemos para que o governo do
Congo assinasse a Convenção
da Criança.

A organização BVES

O grupo de Murhabazi se
autodenominava BVES
(Organização Voluntária
para a Saúde da Criança).
Eles começaram a investigar
a real situação das crianças
no Congo.
– Frequentemente caminhávamos vários dias pela
floresta tropical para alcançar
aldeias remotas. À noite,
dormíamos nas árvores para
evitar leopardos e outros
animais perigosos. Murhabazi
e a BVES descobriram fatos
sobre a situação das crianças
nas aldeias do Congo. Fatos
terríveis.

CORRIDA EM VOLTA DO GLOBO POR
UM MUNDO MELHOR EM 1º DE ABRIL

Meta 3: Boa saúde e bem-estar. Meta 4: O direito de todas as
crianças à educação. Meta 5: A violência e a violência sexual contra
meninas devem acabar. Meta 8: Proibição contra explorar crianças
como soldados. Meta 16: Comunidades pacíficas e inclusivas.

A pior guerra
• A guerra na RD do Congo
é uma das guerras mais
brutais da história
mundial. Ela está em
curso desde 1998.
• Mais de 6 milhões de
pessoas morreram em
combate ou de fome e
doenças resultantes da
guerra.
• No ponto máximo, havia
mais de 30.000 criançassoldado no país; hoje,
são 16.000.
• Mais de 7 milhões de
crianças no Congo não
frequentam a escola.
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MURHABAZI CONTRIBUI PARA ATINGIR
AS METAS GLOBAIS, INCLUINDO:

Murhabazi começou a falar no
rádio uma vez por semana
para conscientizar a todos
sobre a Convenção sobre os
Direitos da Criança e sobre a
situação das crianças no
Congo. Toda vez, ele também
exigia que o governo assinasse
a Convenção da Criança.
– As ruas de Bukavu estavam
cheias de crianças que não
tinham ninguém para cuidar
delas. Os pais eram pobres ou
haviam morrido por causa da
SIDA. Muitos chamavam as
crianças de “cachorros”, mas
dissemos que elas precisavam
de proteção e amor. Em 1994,

Difícil salvar crianças

abrimos nosso primeiro lar
para crianças de rua.

Crianças-soldado

– Acreditávamos ter visto o
pior, mas depois veio a guerra
e a vida de todas as crianças
daqui se tornou infernal, afirma Murhabazi.
Em 1996, Bukavu foi invadida por vários exércitos rebeldes congoleses com o apoio de

Ruanda. Na guerra que se
seguiu, as crianças se tornaram alvos diretos.
– O conflito destruiu nossos
três lares para crianças refugiadas. Eu havia conseguido
esconder as crianças, mas
meu amigo e primeiro colaborador foi morto.
Todos os grupos que lutaram, incluindo o exército do
Congo, sequestraram meni-

nos para forçá-los a serem soldados e levaram meninas para
explorá-las como escravas
sexuais.
– Obviamente, eu já havia
cuidado de rapazes durões
que moravam na rua antes,
mas as crianças-soldado eram
algo completamente diferente. Rapazes muito jovens, talvez com dez anos de idade,
estavam drogados, usavam
uniformes e grandes metralhadoras. Os adultos haviam
destruído totalmente as crianças. Eu queria fazer tudo para
salvá-las, conta Murhabazi.

Primeira operação
de resgate

Telefones celulares causam guerra
No Congo há riquezas enormes, como ouro e diamantes,
mas também tungstênio e coltan, minerais usados em telefones celulares e computadores. Os combates no Congo
foram alimentados pelo comércio europeu e asiático para
a fabricação de telefones celulares, computadores e
jogos de computador. Empresas da Bélgica, Reino Unido,
Rússia, Malásia, China e Índia foram acusadas de comprar
minerais, de grupos armados que violam os direitos da
criança brutalmente. Ao comprar os minerais, as empresas
mantêm a guerra.

32

– Um dia, conheci mães
desesperadas que disseram
que 67 crianças haviam sido
sequestradas de sua aldeia.
Murhabazi embalou um
cacho de bananas e livros
sobre os direitos da criança e
partiu. Sozinho.
– Peguei um mototáxi
sem dizer exatamente para
onde estávamos indo. Se eu
dissesse, nunca conseguiria
a viagem!

– É difícil negociar com os
grupos armados. Somos
ameaçados de morte quando pedimos que libertem as
crianças. Depois, é difícil
para nós lidar com as crianças, porque elas foram muito exploradas e prejudicadas
pelos adultos. Finalmente, é
difícil fazer com que suas
famílias, vizinhos, aldeias e
escolas aceitem as crianças
quando voltam para casa,
explica Murhabazi.

Quando Murhabazi chegou
ao campo do exército rebelde,
foi preso e levado ao líder, que
se perguntava o que ele queria.
– Falei que em nossa cultura, os grandes sempre cuidam
dos pequenos, mas ouvira
dizer que esse exército havia
roubado os pequenos e os forçado a ir à guerra em vez da
escola. Disse que estava lá
para levar as crianças de volta
para casa, para seus pais. O
líder ficou louco! Ele ordenou
que seus soldados rasgassem
meus livros sobre os direitos
da criança. Em seguida, o
abuso começou.

Libertou crianças

Eles explicaram que
Murhabazi tinha duas opções:
tornar-se um soldado em seu
exército ou ser executado. Na
manhã seguinte, antes de

Murhabazi e a BVES
trabalham assim

matá-lo, um dos líderes
parou. No dia anterior, ele
estava bêbado demais para
reconhecer Murhabazi.
Agora ele disse:
– Ele não é um soldado
inimigo. Eu sei que esse
homem ajuda crianças de
rua em Bukavu.
– As crianças choraram e
gritaram pedindo que eu as
ajudasse também. Eu disse
aos soldados que eles tinham
que soltar as crianças. Era
uma ideia incrivelmente ruim
usar crianças como soldados
se a intenção era derrubar o
governo e criar um país
melhor. As crianças têm
que voltar para a escola! De
outro modo, quem construiria
o país novo e melhor que
eles desejavam?
Os líderes discutiram
acaloradamente. Alguns
concordavam com Murhabazi.
No final, Murhabazi conseguiu convencê-los e os
soldados permitiram que as
crianças deixassem a floresta.
As primeiras 67 criançassoldado resgatadas correram
para a liberdade!

Preparado para morrer

Isso foi há 23 anos. Murhabazi
libertou 34.430 criançassoldado. 2.017 delas são meninas que foram forçadas a
serem soldados e escravas
sexuais. 481.500 crianças
que são afetadas pela guerra
– meninas que foram vítimas
de abuso, crianças desacompanhadas fugindo do conflito,
crianças-soldado e crianças
de rua – obtiveram uma vida
melhor graças a Murhabazi e à
BVES. A BVES possui 70
lares, escolas e centros onde
oferece às crianças um lar,
assistência médica, terapia,
oportunidade de frequentar
a escola, segurança e amor.
A maioria das crianças são
reunidas com suas famílias.
Murhabazi tem muitos inimigos. Ele recebe ameaças
por chamadas telefônicas e
mensagens de texto, e raramente dorme no mesmo
lugar duas noites seguidas.
Oito de seus funcionários
foram mortos.
– Há muitos militantes,
políticos e empresários, no
Congo e em outros países, que

ganham uma quantia incrível
de dinheiro com a guerra.
Quanto mais agitação no país,
mais barato eles conseguem
acessar nossas riquezas naturais, como ouro e diamantes.
Na busca da riqueza, todos os
grupos armados, incluindo os
exércitos de diferentes países,
usam crianças-soldado, e
todos violentam meninas.
Quando luto contra isso, ganho
inimigos poderosos, porque
interfiro nos seus negócios.
Eles também têm medo de
serem denunciados ao
Tribunal Penal Internacional
(TPI) da ONU, em Haia.
– Se eu souber que há crianças em um grupo armado, não
há nada que possa me parar.
Nenhuma ameaça de morte ou
acidentes. Quando se descobriu que foram soldados que
enviaram a ameaça de morte
durante a reunião da ONU,
todos queriam que eu parasse
meu trabalho e deixasse o
país. Mas como eu poderia
partir daqui? Não posso
decepcionar as crianças.
Todos os dias estou preparado
para morrer por elas. c

• Visitam grupos armados e
informam sobre os direitos
da criança, para que todos
os combatentes saibam
como tratar as crianças na
guerra, tanto no âmbito da
Convenção da ONU sobre os
Direitos da Criança como da
legislação congolesa: por
exemplo, é proibido usar
crianças-soldado.
• Libertam crianças-soldado e
meninas que são exploradas
como escravas sexuais.
• Visitam campos de refugiados e cuidam de crianças
refugiadas, bem como de
crianças que vivem nas ruas.
• Oferecem a criançassoldados libertadas, meninas
vulneráveis, crianças desacompanhadas fugindo do
conflito e crianças de rua,
proteção, lar, comida, roupas,
assistência médica, ajuda
psicológica, uma chance de
frequentar uma escola que
prepara as crianças novamente para a escola primária
regular, além de educação
profissionalizante.
• Localizam as famílias das
crianças e as ajudam a voltar
para casa. Eles sempre preparam as famílias das crianças,
assim como vizinhos, políticos, líderes religiosos e professores nas aldeias com
bastante antecedência antes
que as crianças retornem,
para que estas sejam aceitas
e recebidas de maneira adequada. Se não for possível
reunir a criança com sua
família, eles a ajudam a conseguir uma família adotiva.
• Frequentemente, ajudam
as famílias das crianças financeiramente, para que possam
permitir que as crianças
estudem e se alimentem.
• Muitas vezes, ajudam crianças libertas com propinas e
uniformes escolares, algumas
até a universidade.
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Uniformes diferentes
Murhabazi reúne os rapazes antes de
irem juntos ao pátio, onde a cerimônia de
queima dos uniformes será realizada. Os
meninos no lar pertenceram a diversos
grupos armados. Na foto, para sua própria
segurança, eles não usam o uniforme que
usavam quando eram soldados, mas um
uniforme de outro grupo de combate.

Mutiya
queima o uniforme
No lar de Murhabazi para meninos que foram crianças-soldado em
Bukavu, um grupo de meninos em breve poderá voltar para a as casas
de suas famílias e começar uma nova vida. Mas primeiro eles queimarão seus velhos uniformes de soldado. Um dos meninos é Mutiya,
de 15 anos, que foi criança-soldado durante dois anos.
“Acabávamos de ter a última aula de sexta-feira. Meu amigo Mweusi e eu estávamos a
caminho de casa. De repente, três soldados
pararam na nossa frente e disseram: “Vocês
não podem passar por aqui! Atiramos na
mesma hora em quem tenta fugir!”. Meus
pais haviam sido mortos por soldados, então
fiquei apavorado. Começamos a chorar, e
meu amigo urinou-se. Pedimos que nos deixassem continuar a frequentar a escola, mas
eles riram e disseram: “Não nos importamos,
vocês vão conosco de qualquer maneira!”.
Os soldados arrancaram nossos uniformes
escolares e os rasgaram. Também rasgaram
nossos livros escolares. Após três dias de
abuso em uma de suas prisões, recebemos

nossos uniformes de soldado. Poucos dias
depois, fui enviado ao combate pela primeira vez. Depois, fiquei preso por dois anos.
Sobrevivi, mas cinco de meus amigos foram
mortos. Eu vi tanta morte e sangue.
Já havia desistido de sonhar em substituir
o uniforme de soldado pelo uniforme escolar
quando Murhabazi chegou ao campo militar
e salvou minha vida. Ele disse: “Vocês não
deveriam estar aqui. Voltarão para a escola
novamente. Acompanhem-me”.
Recomecei a escola aqui na BVES, e agora
vou voltar para a casa de meus irmãos mais
velhos e continuar na escola da aldeia. Mas
antes de partir, queimaremos nossos antigos
uniformes militares. Quando chegar a casa,
usarei o uniforme escolar”.

Boa sorte!
– Mutiya, você quer voltar para a escola e
começar uma nova vida. Sei que está bem
preparado, e desejo tudo de bom no futuro!
diz Murhabazi, abraçando Mutiya.
– Obrigado pai, obrigado! Vou rezar por
você, para que continue lutando, responde
Mutiya.

Bolsa de Murhabazi
Todas as crianças que
estiveram em um dos lares
de Murhabazi recebem
uma bolsa com coisas para
tornar a vida um pouco
mais fácil quando voltam
para suas famílias. A bolsa
contém:
Escova de dentes e

Creme dental

Sabonete

Cobertor
Toalha
Roupas novas

Sim ao uniforme escolar!
Antes da hora de queimar os
uniformes, os rapazes fazem
cartazes. Mutiya escreve
“Sim ao uniforme escolar”
no dele.

Sapatos

Rádio
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Uniformes viram
fumaça
– Agora, olhem todos
atentamente para o cartaz.
Ele diz “Uniforme de soldado nunca mais”. Vocês
nunca mais usarão uniformes de soldados, usarão
uniformes escolares, nunca
se esqueçam! Agora, queimamos os uniformes! grita
Murhabazi. Mutiya e os
outros rapazes começam,
sob ovações e aplausos, a
despir suas roupas militares
e queimá-las.

Vamos para casa!
O grande dia chegou. Murhabazi e a BVES conseguiram
localizar as famílias de Mutiya e de quinze outros meninos.
Agora eles finalmente poderão voltar para casa depois de
vários anos na guerra.
Bolas em vez de
bombas!

O rádio é
importante
– Dou-lhes o rádio para
que vocês saibam o que
está acontecendo em
nosso país e no mundo.
É importante. Ouçam as
notícias que falam sobre
os direitos da criança.
O rádio funciona com
energia solar, assim vocês
não precisam comprar
baterias.

– Os soldados tiraram os uniformes escolares dos meninos e
deram-lhes uniformes de soldados. E armas em vez de canetas.
Bombas em vez de bolas. Mas
damos bolas de futebol para os
meninos levarem para casa.
Aqueles que moram próximos,
podem começar um time de
futebol e continuar se apoiando,
diz Murhabazi.

Adeus, amigo!
Os rapazes se despedem. Eles se tornaram bons amigos
e ajudaram-se mutuamente nos momentos difíceis;
portanto, embora anseiem por suas casas,
a separação não é fácil.

Tchau!
Agora vamos
para casa!

– Estou muito feliz agora! A única coisa que me preocupa é que novos conflitos irrompam nas regiões para
onde os rapazes retornam, e que sejam novamente
forçados a tornarem-se soldados. Coisas assim acontecem, e isso me deixa louco. Um rapaz foi pego três
vezes, por três grupos armados diferentes. Nós o
libertamos todas as vezes, conta Murhabazi.
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Vamos para casa!
Pensava na escola

Quer rir e brincar
“Sinto muitas saudades de meus
amigos de casa. Espero que não
tenham medo de mim agora que
fui soldado. Porque eu realmente
quero conversar com eles, jogar
futebol e brincar. Agora estou
feliz por poder voltar para casa.
Aconteça o que acontecer, nada
pode ser pior que as coisas pelas
quais tive que passar quando era
soldado. Nada”.
Aksanti, 15, 4 anos como
criança-soldado

“A coisa de que mais senti falta
foi a escola. Eu pensava o tempo
todo que estava no lugar errado,
que deveria estar na escola.
Murhabazi vai me ajudar a recomeçar a escola quando chegar a
casa. Isso é incrivelmente bom.
Quem estudou tem muitas
oportunidades na vida. Eu gostaria de ser presidente. Neste caso,
a primeira coisa que faria seria
libertar todas as crianças que
são forçadas a serem soldados.
Ajudaria todas a encontrar suas
famílias e permitiria que voltassem a frequentar a escola.
Meu maior medo agora é ser
capturado por soldados e forçado a lutar novamente”.
Assumani, 2 anos como
criança-soldado

Sonha com
boas pedras

Saudades da mãe
“Tenho saudades da minha mãe!
Durante a guerra, eu sempre
pensava nela. Antes de ser
obrigado a ser soldado, costumava ajudá-la nos campos e
buscava água. Como meu pai
morreu quando eu era pequeno,
preocupava-me constantemente sobre como ela estava
enquanto eu estava fora. Agora,
só quero ir para casa e estar
perto dela novamente.
Preocupa-me deixar todos os
meus amigos aqui. Podíamos
conversar sobre nossas experiências horríveis uns com os
outros. Isso foi muito agradável.
Os rapazes da aldeia, que não
foram soldados, nunca entenderão o que passei”.
Obedi, 15, 2 anos como
criança-soldado

“Aqueles que me levaram
embora forçavam-me a
procurar ouro, diamantes e
outros minerais. Eu tinha que
entregar tudo que encontrava
aos meus líderes. Era escravo
deles. Saqueávamos outros trabalhadores nas minas. Não sei
quantas pessoas morreram.
Com o ouro e os minerais, comprávamos armas de traficantes
de armas que vinham às florestas. Se não tivéssemos todos
esses minerais, haveria paz há
muito tempo. Agora todas as
riquezas naturais são ruins para
nós. Mas, na verdade elas deveriam ser boas. Se o governo do
Congo conseguisse vender bem
os minerais, poderíamos construir escolas, estradas e hospitais. Sonho que um dia seja
assim. Também sonho me tornar
alfaiate e ter uma vida digna”.
Isaya, 15, 4 anos como
criança-soldado

Sentiu falta da paz
“Quando eu era soldado, havia guerra todos os dias. Nunca paz.
Além da minha mãe e de meu pai, foi da paz que eu mais senti
falta. Eu sofria o tempo todo. Foi terrível. Estou feliz por finalmente poder voltar para casa. Espero que agora minha vida seja
boa. Que eu possa ir à escola novamente e ter muitos amigos.
Murhabazi salvou minha vida. Sentirei saudades dele”.
Amani, 15, 2 anos como criança-soldado

Uniforme
militar nunca
mais!
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Escola – Sim!
Acampamento
militar
– NUNCA MAIS!
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Faida foi soldado
e escravizada
Quando tinha onze anos, Faida foi sequestrada
por um dos muitos grupos armados do Congo. Foi
o começo de um pesadelo de quatro anos, em que
foi forçada a ser escrava sexual e soldado.

F

aida podia ouvir os
gritos de suas amigas
logo ao lado. Os soldados
as submeteram ao mesmo que
ela. Faida e suas amigas
haviam trabalhado nos campos de mandioca de suas
famílias. Ninguém percebeu
os soldados até que fosse tarde demais. Agora, duas das
amigas de Faida estavam
mortas. Quando um dos soldados ergueu o facão contra
Faida, o comandante gritou:
– Não a mate! Ela vai ser
minha esposa!
Soldados armados vigiavam Faida e sua amiga Aciza
enquanto elas andavam completamente nuas pelo campo.
Quando chegaram ao acam-

pamento dos soldados, começou tudo de novo.
– No dia seguinte, o comandante partiu com alguns
soldados para realizar saques.
Assim que ele saiu, os soldados que ficaram começaram
a abusar de mim.
Quando o comandante
voltava, Faida era apenas
dele. Assim que ele saía para
um combate ou para fazer
saques, ela era abusada por
todos. Durante as 24 horas
do dia, diariamente.

Tornou-se soldado

– Apesar das drogas que me
forçavam a tomar, eu não
concordava em ser escrava
de todos. Havia meninas no

campo que eram soldados,
e Faida observou que estas
nunca eram estupradas.
Ela perguntou ao comandante
se não poderia se tornar
soldado.
– Ele concordou e, após
dois meses de treinamento
com armas, eu pertencia ao
seu exército.
Bem cedo numa manhã,
chegou a hora da primeira
batalha de Faida.
– Antes de deixarmos a
base, deram-nos drogas. Nós,
crianças, fomos forçadas a
formar a linha de frente.
Minha amiga Aciza foi subitamente atingida pelas costas.
Ela morreu.
Faida pensava constantemente em fugir. Mas não
deu certo.
– Uma vez, um rapaz
tentou fugir. Ele foi baleado
imediatamente.
– Na primeira vez que
Murhabazi veio, vi um homem
Faida abraça o filho de sua irmã
mais velha.
– Antes de conhecer Murhabazi,
eu não sabia que as crianças têm
direitos. Muitas pessoas que sofreram os mesmos abusos que eu têm
SIDA. Murhabazi me levou ao hospital para fazer um teste de VIH,
mas eu não havia sido infectada
durante o tempo com os soldados.

Faida mora na casa de sua irmã
mais velha, Donia, e aqui elas
lavam roupas juntas.
– Quando fui chamada à BVES e
vi que eles salvaram minha Faida,
fiquei muito feliz. Hoje ela é como
minha filha, diz Donia.

desarmado segurando os
braços esticados sobre a
cabeça e dizendo: “Amani
leo!”, “Paz agora!”. Ele poderia
ter sido morto muito facilmente, mas não estava com
medo, lembra Faida.
Murhabazi disse que estava
lá para buscar as crianças, e
que crianças não deviam ser
soldados, mas sim ir à escola.
O comandante se recusou a
libertar as crianças, então
Murhabazi teve que voltar
para casa sozinho. Alguns
anos depois, ele voltou, mas
acabou da mesma maneira.

Sorte na terceira vez

Quando Faida estava sequestrada há quatro anos,
Murhabazi voltou.
– Não achei que fosse verdade quando Murhabazi me
abraçou e disse: “Esta é sua
chance! Tudo vai dar certo”.
No lar de Murhabazi
para meninas vulneráveis,
Faida teve a chance de voltar
a estudar. c
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POR QUE
ANNA
É NOMEADA?

Anna Mollel é nomeada por
sua luta por crianças massai
com deficiência e outras
crianças pobres em áreas
rurais do norte da Tanzânia.
O DESAFIO

O grupo étnico massai é
composto por criadores de
gado, mas ficou muito mais
pobre desde o início do século
XX. Suas terras foram confiscadas e vendidas a empresários ricos. Os massai foram
obrigados a mudarem-se
para áreas sem pasto para o
gado nem terras cultiváveis.
Crianças com deficiências
geralmente são mantidas
escondidas ou abandonadas
pelos pais por causa da
pobreza e do preconceito.
O TRABALHO

Anna e sua organização, a
Huduma ya Walemavu, dão
a crianças com deficiência a
chance de ter uma vida digna.
Elas recebem assistência
médica, cirurgias, fisioterapia,
terapia e acesso a cadeiras
de rodas e outros auxílios,
oportunidade de frequentar
a escola, segurança e amor.
Os pais recebem apoio e
educação para que desejem
e possam cuidar de seus filhos
em casa. Como aposentada,
Anna atualmente administra
sua própria escola para crianças vulneráveis.
RESULTADOS E VISÃO

Desde 1990, cerca de
15.000 crianças, principalmente crianças massai com
deficiências, obtiveram uma
vida melhor pelos esforços
de Anna. Ela também leva o
caso das crianças a políticos e
organizações e exige respeito
por seus direitos.
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Quando tinha seis anos, Anna Mollel experimentou pela primeira vez as
dificuldades de crianças com deficiências nas aldeias massai do norte da
Tanzânia. Muitos anos depois, Anna chegou ao que pensava ser uma aldeia
completamente vazia. Porém, no chão de uma casa, encontrou uma menina
de oito anos abandonada, Naimyakwa, que não conseguia se mover e
teria morrido se Anna não tivesse ido até lá e a salvado.

A

nna, que pertence ao
grupo étnico massai,
tinha seis anos e brincava com amigos na aldeia
vizinha quando ouviu um
som vindo de dentro de uma
das casas.
– Perguntei à minha amiga
o que era. Ela respondeu que
era sua irmã, que não tinha
permissão para sair. A mãe
delas não queria mostrar que
tinha uma filha que não era
“como deveria ser”.

– Entrei na casa e havia
uma garotinha deitada.
Ela sorriu quando me viu,
lembra Anna.

Anna conhece Nauri

Anna ajudou a menina a se
sentar e elas começaram a
brincar. A menina Nauri ficou
feliz por finalmente ter companhia. No dia seguinte,
Anna voltou quando a mãe
de Nauri estava fora buscando água.

– Esquecemos da hora.
De repente, a mãe de Nauri
entrou correndo e me bateu
com um galho. Ela gritou que
eu nunca mais pisasse em
sua casa.
Mas Anna voltou no
dia seguinte.
– As outras crianças estavam assustadas, mas eu disse
que todo mundo precisa de
amigos, e que era óbvio que
devíamos ir lá e brincar com
Nauri também.

ANNA CONTRIBUI PARA ATINGIR AS
METAS GLOBAIS, INCLUINDO:
CORRIDA EM VOLTA DO GLOBO POR
UM MUNDO MELHOR EM 1º DE ABRIL

Meta 1: Sem pobreza. Meta 4: O direito de todas as crianças à
educação. Meta 10: Igualdade. Meta 11: Pessoas com deficiências
têm os mesmos direitos que todas as outras.

De volta à aldeia
– Nosso objetivo é sempre que as
crianças retornem à sua aldeia e
vivam a mesma vida que o resto
da família. Que as crianças possam
ir à escola com as outras crianças e
fazer parte da sociedade,
diz Anna.

Anna conseguiu convencer
os outros. Eles se revezavam
vigiando enquanto os outros
brincavam, e quando o vigia
gritava que a mãe estava a
caminho, todos saíam correndo dali. Depois de alguns dias,
Anna ajudou Nauri a se levantar e elas treinaram andar.
Logo, Nauri conseguia participar e brincar.
Após algumas semanas,
a mãe de Nauri foi à casa
de Anna.
– Ela disse que sabia o que
eu estava fazendo e queria que
continuasse! Nauri nunca se

sentira tão bem e foi um
milagre que conseguiu andar
e correr.
Anna perguntou se Nauri
podia começar a frequentar
escola, mas sua mãe não
concordou.
– Portanto, eu ia à casa de
Nauri todos os dias depois da
escola e ensinava-lhe o que
havia aprendido durante o
dia. Tornei-me a única professora que ela já teve.

Começa a lutar pelas
crianças

Anna formou-se enfermeira.

Um dia, uma mulher alemã
veio conversar com ela.
– Ela sabia que eu era massai e quis saber mais sobre
crianças com deficiência em
nossas aldeias. Expliquei que,
no passado, era comum essas
crianças serem mortas ou
abandonadas imediatamente
após o nascimento.
Acreditava-se que crianças
com deficiência eram um castigo por algo que haviam feito.
Mas contei que o principal
motivo era que nós, massai,
somos criadores de gado, que,
para sobreviver, percorremos
longas distâncias a pé pela
savana, em busca de pastagem

fresca para os animais. Uma
criança incapaz de se mover é
considerada um grande obstáculo para todo o grupo.
Expliquei que essas crianças
continuavam tendo seus direitos violados. Que elas eram
escondidas, não recebiam os
cuidados médicos de que precisavam e não tinham permissão para ir à escola ou brincar.
A alemã perguntou se Anna
desejava participar do lançamento de um projeto para
crianças com deficiência nas
aldeias massai, que seria chamado Huduma ya Walemavu
(Assistência para Pessoas
com Deficiência).
– Aceitei imediatamente.
Era algo que eu sempre havia
desejado! Agora, eu esperava
poder fazer mais por crianças
com deficiência do que
conseguira fazer por Nauri
quando pequena.

Não desistiu

Em 1990, Anna começou a
dirigir pelas aldeias e falar

O grupo étnico massai é composto por criadores de gado.
Existem cerca de um milhão massai, metade na Tanzânia e
metade no Quênia. Desde o início do século XX, a terra
usada pelos massai como pasto para o gado diminuiu. As
autoridades concederam grande parte das terras dos massai
a indivíduos e empresas privadas para cultivo, criação de
áreas de caça particulares e parques nacionais para a vida
selvagem. Em 2009, a polícia de choque incendiou oito
aldeias massai no norte da Tanzânia para que a terra fosse
usada por uma empresa de caça privada a fim de que
turistas praticassem caça esportiva lá. As pessoas foram
expulsas de suas casas, e mais de 3.000 homens, mulheres
e crianças ficaram desabrigados. Os massai que deixaram
seu gado pastar na área produtiva foram presos.
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Massai vulneráveis

Brincar é importante!
– Ficar sozinha e ser excluída é a
pior coisa que uma criança pode
experimentar. É por isso que as
brincadeiras e a proximidade são
tão importantes para nós no
Centro, explica Anna.

sobre os direitos das crianças
com deficiência. Ao mesmo
tempo, procurava por crianças que precisavam de ajuda.
Uma das primeiras crianças
que ela conheceu foi Paulina,
15, órfã, que, devido a sequelas da poliomielite, tinha que
rastejar no chão. Anna achou
que seria fácil convencer os
líderes da aldeia de que
Paulina poderia ter uma vida
boa se fizesse a cirurgia certa.
Mas Anna estava errada.
– Eles não sabiam que
crianças com deficiência
podiam ser operadas e melhorar, e não acreditaram em
mim. Como moravam longe
dos hospitais, não sabiam ler e
nem podiam comprar rádios,
eles nunca haviam sido informados. Acharam que seria
desperdício de dinheiro, pois
essas crianças nunca poderiam ajudar com o gado ou ir à
escola, de qualquer forma.
– Mas meu maior problema
era ser mulher. Em nossa
sociedade, as mulheres simplesmente não têm voz; por
isso, não me levavam a sério.
Anna não desistiu. Assim
como desafiara a mãe de
Nauri aos seis anos de idade,
agora ela desafiava os líderes
da aldeia. A viagem para a
aldeia levava quatro horas,
mas Anna foi lá cinco vezes
num período de duas semanas! Em cada reunião, ela
explicava os direitos da criança e que haviam conseguido
obter uma cirurgia gratuita
para Paulina. No fim das contas, ela conseguiu convencer
os homens.

Lágrimas de alegria

Após a cirurgia, Paulina
começou a se sentar e ficar de
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pé. Depois de algumas semanas, começou a treinar andar
com muletas.
– Ela ficou muito feliz, e eu
também! Quando Paulina voltou para casa, três meses
depois, e conseguiu entrar na
aldeia caminhando, as pessoas começaram a chorar de
alegria! Embora Anna estivesse feliz por Paulina conseguir andar, ela sabia que
Paulina precisava receber
uma educação para conseguir
se sustentar no futuro.
– Paulina queria ser costureira, então a ajudamos a
começar esse tipo de educação. Ela se saiu muito bem!
O rumor sobre Paulina se
espalhou pelas aldeias. As
pessoas começaram a ter
coragem de falar sobre seus
filhos com deficiência, e queriam ajuda. Anna viajava para
alcançar crianças que precisavam de ajuda em aldeias
remotas. A cada viagem, ela
acolhia mais e mais crianças.
– Em 1998, nosso próprio
centro em Monduli ficou pronto. Fisioterapeutas e enfermeiros foram contratados,
assim como professores, por-

que eu sabia que as crianças
que ajudávamos quase nunca
frequentavam a escola. Havia
espaço para trinta crianças,
mas, às vezes, 200 crianças
se hospedavam ao mesmo
tempo.
– Embora não tivéssemos
espaço, acolhíamos todas as
crianças. As famílias eram tão
pobres que não podiam pagar
para que as crianças ficassem
conosco, mas nunca mandamos ninguém embora.
Faz quase 30 anos que
Anna ajudou Paulina e, desde

Não apenas massai
– No início, trabalhávamos apenas
com crianças massai, mas agora
cuidamos de todas as crianças
que precisam de nossa ajuda,
independentemente do grupo
étnico ou religião a que pertençam.
Aqui há muçulmanos e cristãos, e
até crianças que fugiram da guerra
em países vizinhos. A luta pelos
direitos da criança não tem limites!
afirma Anna.

então, cerca de 15.000 crianças obtiveram uma vida
melhor graças a Anna e à
Huduma ya Walemavu. c

O que é pessoa com deficiência?
Ao longo da história, muitas palavras diferentes foram usadas
sobre aleijados, palavras que geralmente fazem essas pessoas
sentirem-se piores que as outras. Atualmente, a expressão
mais usada é pessoa com deficiência. Todos nós temos
capacidades, incapacidades, pontos fortes e fracos. Uma
deficiência ocorre quando nos desviamos de alguma maneira
do que é considerado aplicável à maioria das pessoas na
sociedade. O mais importante é que você e seus amigos tratem todas as crianças com igualdade e garantam que todos
os direitos de todas as crianças sejam respeitados. Juntos,
podemos lutar para reduzir as barreiras para crianças com
deficiência em toda a sociedade. E começar a usar a expressão
pessoa/criança com deficiência.

Anna salvou
Naimyakwa
– Quando encontrei Naimyakwa sozinha na aldeia
abandonada, ela tinha oito anos e estava deitada
no chão de uma das casas. O local cheirava fortemente a urina porque, devido à sua deficiência, ela
não conseguia ir a lugar algum. Achei que ela não
sobreviveria”, conta Anna.
“

V

iajamos com a nossa
clínica móvel para a
região onde morava
uma menina órfã com paralisia cerebral, mas Naimyakwa
não apareceu com seus irmãos
adultos, como de costume.
Quando perguntei se alguém
sabia onde ela estava, uma
mulher disse que a família
havia partido com o gado para
encontrar pasto fresco durante a seca.
Eu sabia da dificuldade que
Naimyakwa tinha para se
mover, então me perguntei
como eles haviam conseguido
levá-la junto. Fui à sua aldeia,

que estava completamente
deserta. Havíamos começado
a caminhar de volta para
o carro quando ouvi um
som lamentoso.

Um leão?

Inicialmente, pensei que fosse
um leão. Quando passamos
por uma das casas, o som
estranho foi ouvido novamente. Eu estava com medo, mas
cautelosamente enfiei a cabeça e perguntei se havia alguém
lá. Em resposta, houve um
lamento fraco.
Naimyakwa estava deitada
no chão e mal respirava. Ela

cheirava a fezes porque estava
completamente desamparada
devido a suas lesões de paralisia cerebral. Ao seu lado,
havia uma cabaça vazia com
marcas de leite. Em outra
cabaça, havia um pouco de
água. Naimyakwa estava muito fraca. Eu estava acostumada a pais que deixavam seus
filhos deficientes no Centro e
nunca mais voltavam. Mas
deixar a filha assim!

Naimyakwa salva

Inclinei-me perto da orelha de
Naimyakwa e perguntei se
queria que a levasse ao centro

para que pudéssemos cuidar
dela. Ela queria. Chorei. Todos
os meus colaboradores da
Huduma ya Walemavu choraram. Enquanto segurava
Naimyakwa em meus braços,
eu também pensava ‘se outros
não deram o amor de que ela
precisa, eu o farei e a amarei’.
O momento em que encontramos Naimyakwa está
absolutamente entre os piores
que já vivi. Ao mesmo tempo,
senti que tinha força para
continuar lutando pelo direito
dela e de outras crianças
vulneráveis a uma vida digna.
Ali, naquele momento, decidi
continuar lutando por seus
direitos até morrer”. c

– Naimyakwa continua aqui.
Nunca mandamos uma criança
de volta para casa, a menos
que saibamos que ela será bem
cuidada. É quase impossível usar
a cadeira de rodas de Naimyakwa
na areia da sua aldeia natal.
Acompanhar as caminhadas das
famílias com o gado é ainda mais
difícil, afirma Anna.

200 milhões
de crianças
com deficiência
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De acordo com a
Convenção da ONU sobre
os Direitos da Criança,
crianças com deficiência
têm os mesmos direitos
que todas as outras. Elas
têm direito a apoio extra e
ajuda para terem uma vida
digna. Apesar disso, crianças com deficiência estão
entre as crianças mais vulneráveis, não apenas entre
os massai e na Tanzânia.
Existem 200 milhões de
crianças com deficiência
no mundo.
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06h Bom dia!
Naimyakwa escova os dentes com seus amigos. Quando
chegou ao Centro, era impossível para ela escovar os dentes,
vestir-se e comer sozinha.

Lomniaki foi ma
Lomniaki nasceu com as pernas dobradas
na direção errada. Ele tinha dificuldade
para sentar e não conseguiu aprender a
andar. Seu pai não queria que outras
pessoas da aldeia o vissem.
– Eu não importava. Era como se não
fosse uma pessoa real. Mas depois Anna
Mollel veio e me salvou. Ela me deu uma
nova vida e eu a amo por isso, diz
Lomniaki, 15.

10h Intervalo
e brincadeira!
As crianças se
divertem e exercitam o corpo ao fazer
movimentos diferentes. Naimyakwa
tenta pegar a bola e
passá-la adiante.

21h
Bom dia!
– Durma bem, diz
a mãe da casa,
Halima, dando um
tapinha na bochecha de Naimyakwa.
Halima dorme com
as crianças, para
ouvir se alguém
precisar de ajuda
durante a noite.

Paralisia por lesão cerebral
A lesão da PC, paralisia cerebral, ocorre na gestação, durante o
parto ou antes da criança completar dois anos. Causas comuns
são falta de oxigênio e hemorragia no cérebro. Algumas crianças
têm seus movimentos prejudicados apenas levemente, enquanto outras ficam paralisadas. Muitas pessoas com PC têm outras
deficiências além dos problemas de mobilidade. Não é possível
curar alguém com PC, mas com o auxílio de fisioterapia, terapia
ocupacional e treinamento, é possível tornar a vida a melhor
possível para a pessoa com PC.
– As lesões de PC são comuns aqui, porque geralmente ocorrem quando há problemas durante o parto. Muitas pessoas
vivem tão longe de hospitais que não têm tempo nem condições financeiras de chegar a um desses locais a tempo para dar
à luz, diz Anna Mollel.
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Q

uando criança,
Lomniaki ficava sozinho na casa escura o
dia todo. Ele ouvia as
outras crianças da aldeia rindo e brincando lá fora.
– Realmente não sei por que
meu pai não queria que os
outros me vissem, mas acho
que ele tinha vergonha de
mim. Minha mãe não pensava
assim, mas era meu pai quem
decidia. Às vezes, quando ele
estava fora com o gado, minha
mãe costumava me carregar
sorrateiramente e deixar-me
sob uma árvore na aldeia por
algum tempo. Dali, eu via as
outras crianças brincando
entre si. Mas ninguém brincava ou conversava comigo,
conta Lomniaki.

Detestava o pai

Lomniaki não teve permissão
do pai para começar a escola.
– Ele achava que eu não
tinha motivo para ir à escola,
pois nunca poderia cuidar do
gado ou conseguir um emprego para ganhar dinheiro e ajudar a família quando ele estivesse velho. Eu detestava meu
pai porque ele arruinou
minha vida.
No final, Paulina, a mãe não
aguentou mais. Ela se sentia
tão mal pela forma que
Lomniaki era tratado que
decidiu deixar o marido. Um
dia, ela levantou Lomniaki em
suas costas e eles deixaram a
aldeia para sempre. Paulina
caminhou pela savana até a
aldeia de seus pais, onde
foram calorosamente recebidos pelo avô de Lomniaki,
seus tios e suas respectivas
famílias.
A princípio, Lomniaki
achou que tudo parecia muito
melhor. Ele conheceu pessoas
que o tratavam com gentileza
e conversaram com ele. A
mãe ou seus tios o levavam
pela manhã e o deitavam
numa pele de vaca sob a
grande acácia.

– Mas as outras crianças
logo se cansaram de ficar
comigo. Elas corriam para
longe. E quando iam para a
escola, eu continuava deitado
sob a árvore.
– Era embaraçoso não
poder me cuidar sozinho, e
fiquei cada vez mais deprimido. Lentamente, entendi como
seria minha vida. Eu nunca
poderia frequentar a escola.
Nunca conseguiria um emprego. Eu achava aquilo injusto e
sentia que não tinha tanto
valor quanto os outros.
– Meu nome, Lomniaki, significa “benção”, mas eu pensava que algo devia ter saído
errado. O nome provavelmente foi feito para outro rapaz.
Eu não era uma benção. Era
uma maldição.

Anna veio à aldeia

– Nunca esquecerei quando
Anna Mollel veio à aldeia pela
primeira vez. Eu tinha quase
nove anos de idade e estava
deitado sob a árvore. Como
nunca tinha visto um carro,
fiquei aterrorizado quando
o vi se aproximando. Eu ri
e chorei. Uma mulher
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ntido escondido

Salta na dança dos Dias da Semana!
– Depois da cirurgia, posso dançar com os outros na aldeia. Eu nunca pensei
que poderia participar da dança em algum momento da minha vida, diz
Lomniaki.
Aqui, Lomniaki dança Longwesi, que significa Dia da Semana. A dança
inclui os rapazes se desafiando em pulos altos. Aqui, Lomniaki batalha contra
seu amigo Babu.

desceu, caminhou até mim e
sentou-se. Ela sorriu, gentilmente deu um tapinha na
minha cabeça e tentou me
confortar. Disse que eu não
precisava ter medo, e que
viera para me ajudar.
Anna contou à mãe,
Paulina, que Lomniaki
poderia ser submetido a uma
cirurgia que lhe permitiria
andar sozinho e que seria
possível Lomniaki começar a
frequentar a escola como as
outras crianças.
– Minha mãe ficou muito
feliz e quis que Anna me levas-

se imediatamente. Porém,
como meus tios não estavam
em casa, isso não funcionou.
Minha mãe precisava da permissão de seus irmãos, e Anna
teve que ir embora sem mim.
Anna voltou para conversar
com meus tios. Eles se sentaram sob a acácia e Anna
explicou sobre a cirurgia e o
futuro de Lomniaki para os
tios e o avô.
– Eu nunca vira uma
mulher que ousava falar com
homens daquela forma.
Também nunca vira homens
escutando uma mulher assim,

Lomniaki,
o pastor de gado
– Agora, quando chego a casa em
férias, posso cuidar do gado da família,
como todos os outros rapazes
da minha idade na aldeia. O gado está
entre as coisas mais importantes
para nós, massai, afirma Lomniaki,
que aqui pastoreia as cabras
da família.
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como ocorreu sob a árvore.
Anna era realmente diferente,
conta Lomniaki.

Hora da cirurgia

A família de Lomniaki devia
contribuir com algum dinheiro para cobrir parte dos custos com sua alimentação no
centro. Porém, quando Anna
voltou, Paulina, a mãe, estava
desesperada. Ela me disse que
a família não conseguira o
dinheiro necessário.
– Anna olhou para mim e
disse: “Acalme-se, Lomniaki.
É claro, que te ajudarei de
qualquer maneira.
Resolveremos isso de alguma
forma!”.

Naquela tarde, Anna
colocou Lomniaki no jipe.
A jornada em direção à nova
vida começara.
Lomniaki gostou muito do
Centro de Anna assim que
chegou. Anna e as mães da
casa faziam tudo para que ele
se sentisse bem, e ele finalmente começou a ir à escola e
aprender a ler e escrever. Lá,
ele também aprendeu sobre os
direitos da criança.
– Em casa, eu era a única
criança com deficiência.
Sempre me sentira excluído.
No centro, fiz muitos bons
amigos de uma só vez.
Podíamos conversar sobre
tudo, porque nos entendíamos
muito bem. Eu não ficava mais
deitado sozinho em casa,
havia sempre um de meus
novos amigos que me empurrava em uma cadeira de rodas
para que eu pudesse participar. Pela primeira vez na vida,
não me sentia diferente, e sim
parte do grupo. Era uma sensação incrível!
Lomniaki foi operado no
hospital da cidade.
– Na primeira semana, eu
sentia dor na perna e caía o
tempo todo. Mas as coisas
ficaram cada vez melhores e
logo eu conseguia andar de
muletas. Após praticar por um
ano, ousei largar as muletas e
finalmente consegui andar
sozinho. Foi o dia mais feliz da
minha vida!

Árvore da Decepção tornou-se a Árvore da Vida
Anna Mollel e Lomniaki sentam-se sob a acácia, onde Anna encontrou
Lomniaki e onde ela convenceu os tios de que ele devia fazer uma cirurgia.
– Inicialmente, esta era a Árvore da Decepção, onde eu era deixado
sozinho quando os outros estavam brincando ou iam à escola. Porém,
desde que Anna me salvou e minha vida nova e verdadeira começou, a vejo
como um bom lugar, diz Lomniaki.

pode deixar o Centro. Então,
Anna o ajudou a frequentar a
escola. A princípio, pensaram
na escola da sua aldeia, mas
entenderam que seria longe
demais para ele caminhar.
– Minhas pernas não eram
fortes o suficiente para andar
até a escola no semideserto;
além disso, eu não teria chance de fugir se animais selvagens aparecessem. Portanto,
Anna me ajudou a começar
em um internato na cidade.
Lomniaki adora ficar em
casa na aldeia durante as
férias e, atualmente, consegue

facilmente ajudar com o
gado junto com rapazes da
sua idade. Mas ele ainda
sonha em continuar a estudar
e ser advogado.
– Quero ser como Anna e
passar a vida inteira lutando
pelos direitos das crianças
vulneráveis, como ela lutou
por mim. Se Anna não tivesse
feito a longa jornada pela
savana, eu ainda estaria
sozinho em casa ou sob a
árvore, sem conseguir me
mover. Em vez disso, ela me
proporcionou uma vida que
vale a pena. c

Quer ser advogado

Após mais um ano, Lomniaki
estava tão bem das pernas que

Direitos das meninas
– Imagine que não importava que
minha mãe achava que eu devia
brincar com os outros e ir à escola.
Era meu pai quem decidia. As
opiniões da minha mãe não importavam. Anna ensinou-me que isso
está completamente errado.
Rapazes e meninas são igualmente
dignos e têm o mesmo direito de
expressar suas opiniões e serem
ouvidos, diz Lomniaki. Na foto,
sua irmãzinha Naraka, que quer
trabalhar com computadores.
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Leões e hienas
– Elefantes e girafas costumam passar bem aqui, do lado
de fora, e as hienas estão aqui toda noite. Eu amo os animais selvagens que existem aqui, mas para impedir que
predadores famintos possam chegar ao gado, criamos
um obstáculo com arbustos espinhosos ao redor da aldeia.
Mais distante, em direção às montanhas, há leões, guepardos e leopardos, conta Lomniaki.

POR QUE
JAMES É
NOMEADO?

James Kofi Annan é nomeado
por seu trabalho contra a
escravidão infantil na
indústria pesqueira no lago
Volta, em Gana.
O DESAFIO

James, que foi escravizado
por um pescador durante sete
anos quando criança, luta por
crianças escravizadas na indústria pesqueira. Pais pobres
costumam tomar dinheiro
emprestado de traficantes de
escravos que, quando os pais
não podem pagar, levam
seus filhos. Acredita-se que,
embora Gana tenha proibido
a escravidão infantil, há cerca
de 250.000 crianças escravizadas e 1,3 milhão de crianças
trabalhadoras.
O TRABALHO

James acredita que a pobreza,
que é a causa da escravidão,
só pode ser combatida pela
educação. Crianças escravizadas libertas vão primeiro ao
lar protegido da organização de
James, a Challenging Heights,
onde recebem auxílio para processar suas experiências difíceis. Quando se sentem melhor,
elas são reunidas com suas
famílias. Mães pobres recebem
educação e empréstimos para
que seus filhos não acabem
escravizados.
RESULTADOS E VISÃO

A Challenging Heights libertou
mais de 1.000 crianças escravizadas. Eles têm espaço para
120 crianças no lar protegido e
administram uma escola para
700 crianças. James e a
Challenging Heights apoiaram
mais de 15.000 crianças que
foram escravizadas ou corriam
o risco de ser. Através de programas de rádio, eles ensinam
a milhares de crianças vulneráveis sobre seus direitos.
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James Kofi Annan
Ao amanhecer, James sai de casa com outros quatro meninos da aldeia. Todos
foram apanhados por homens bem vestidos. James tem seis anos de idade
e não sabe para onde está indo nem que será escravizado pelos pescadores
durante os próximos sete anos.

A

lguns meses antes,
três homens haviam
passado pela aldeia.
Eles tinham dois meninos
consigo. Todos vestiam boas
roupas de tecidos brilhantes e
usavam belos sapatos novos.
Os homens caminharam
pela aldeia e conversaram
com os adultos.
O rumor começou a se
espalhar entre as crianças.
Quem tivesse sorte o suficiente para acompanhá-los na
próxima vez que viessem,
ganharia boas roupas. E

poderia ir à escola e
comer bem.
A família de James era
pobre e sua mãe tinha doze
filhos para alimentar.
Frequentar a escola era
impossível. Não havia dinheiro para cadernos, bolsas ou
uniformes escolares.

próximo, disseram os amigos
a James. Eles haviam visto
os homens conversando com
seu pai.

Os meninos desaparecem

Após a visita dos homens
bem vestidos, os meninos
começaram a desaparecer da
aldeia. Um a um.
– Talvez você seja o

JAMES CONTRIBUI PARA ATINGIR
AS METAS GLOBAIS, INCLUINDO:
CORRIDA EM VOLTA DO GLOBO POR
UM MUNDO MELHOR EM 1º DE ABRIL

Meta 3: Boa saúde e bem-estar. Meta 4: O direito de todas as
crianças à educação. Meta 8: Condições de trabalho decentes.
Meta 16: Acabar com o trabalho forçado, a escravidão infantil,
o abuso e a violência contra crianças.
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E agora ele está em um
ônibus grande e enferrujado.
O ônibus estava cheio de
crianças, inclusive o corredor.
Anoitece e no ônibus entra
por estradas e caminhos de
areia vermelha. Ele para de
vez em quando. A cada vez,
James pensa que eles chegaram, mas o motor sempre volta a ser ligado. Quando precisam urinar, um guarda os
acompanha. No terceiro dia,
eles chegam à aldeia de Yeti,
na parte norte do lago Volta.
Todo ano, dezenas de milhares de crianças são forçadas a
trabalhar como escravas para
pescadores no grande lago. As
crianças são vendidas por 450
a 1.600 meticais e devem trabalhar duro por pelo menos
dois anos. Os pais que recebem o dinheiro muitas vezes
foram enganados, crendo que

as crianças irão à escola e
aprenderão uma profissão.

Querem escravos pequenos

Na praia há canoas aguardando as crianças, que são distribuídas entre elas. Após seis
horas de viagem de barco,
James chega a uma aldeia de
pescadores, onde o pescador
proprietário de escravos o
coloca para trabalhar imediatamente. Ele tem que pegar a
canoa e preparar as redes. À
noite, ele dorme no chão, no
fundo de uma cabana, onde
todas as outras crianças que o
pescador comprou se deitam
enfileiradas.
Às três da manhã, James é
despertado com muita água

sendo jogada em seu rosto.
Eles saem nas canoas. James
cuida das redes como fez
ontem. Mas hoje não é tão fácil
e as redes estão emaranhadas.
Quando o pescador vê isso, ele
levanta o pesado remo de
madeira e bate na cabeça de
James. A partir de agora, ele
deve estar preparado para
apanhar a qualquer momento
e por qualquer motivo.
O proprietário de escravos
não quer que os meninos
falem sobre seus pais. Se as
crianças esquecerem os pais,
será muito mais fácil obrigá-las a fazer o que ele quer. Por
isso, ele prefere escravizar
crianças bem pequenas. Elas
esquecem muito rapidamente.

Mergulho mortal

Mas James não esquece.
Especialmente a mãe. E
não deixa de sentir saudades,
embora os dias se transformem em semanas, meses
e anos.
Os dias de trabalho são longos e sempre começam no
meio da noite. Ele tem poucas
horas de sono. De todas as
tarefas a serem executadas, as
redes emaranhadas são as
piores. Quando elas ficam presas a galhos no fundo, James
tem que mergulhar na água
turva e tentar soltar a rede,
mesmo sem ver nada. É fácil
entrar em pânico e acontece
de meninos se afogarem.
Um dia, ao mergulhar profundamente para soltar uma
rede, James fica com as pernas presas na rede, submerso
no escuro. Ele puxa com toda
a força para se soltar. No fim,
consegue rasgar a rede e chega

James quase
morreu quando
ficou preso na rede.

Árvores no lago
O lago Volta, em Gana, é o maior
lago artificial do mundo. Ele surgiu
quando uma barragem foi construída para gerar eletricidade, há mais
de quarenta anos. A barragem
inundou florestas, e é por isso que o
fundo do lago tem grandes florestas mortas. Há árvores que se elevam acima da superfície, mas muitas não são visíveis.
Por toda parte há galhos, nos
quais as redes frequentemente se
prendem, e as crianças são obrigadas a mergulhar para soltá-las.
Muitas crianças escravizadas se
afogam todos os anos. Na maioria
das vezes, porque ficam presas nas
redes e não conseguem se soltar.
– Uma em cada cinco crianças
morre lá, diz James Kofi Annan.
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Para as crianças
escravizadas,
fugir é quase
impossível.

à superfície com suas últimas
forças.
Ele simplesmente precisa ir
embora dali! Mas não há
estradas. Apenas uma selva
densa com cobras perigosas e,
do outro lado, há o grande
lago Volta.

A fuga

Quando James tem treze
anos, chega a oportunidade.
Um parente próximo morreu e
sua mãe está visitando a
aldeia de pescadores. Esta é a
primeira vez que James a vê
em sete anos. A mãe consegue
convencer o proprietário de
escravos de que James deve ir
ao funeral, e fica decidido que
ele deve pegar o barco e depois
tomar um ônibus para a vila
onde o funeral será realizado.
James não toma o ônibus.
Primeiro, ele pega uma carona com um caminhão que vai
na direção de sua aldeia natal.
Após sete anos como pescador
escravizado, James aprendeu
a se guiar pelas estrelas. Isso o

ajuda durante as noites escuras em fuga. Vai demorar dois
dias e duas noites até ele chegar. Ele encontra mangas silvestres e se alimenta das frutas suculentas. A sensação de
liberdade o leva quilômetro
após quilômetro, e os passos
são fáceis. Logo ele estará em
casa! Mas é um pouco difícil
de reconhecer. Muita coisa
mudou em sete anos, e há
novas estradas e casas por
toda parte. Será que alguém o
reconhecerá?
É claro que o reconhecem.
Vejam, é o filho de Annan vindo lá! James Kofi! Como ele
está grande. As pessoas o
cumprimentam alegremente.
James está livre e uma nova
vida está prestes a começar.

James está no lago Volta para
libertar um menino escravizado.

Crianças pequenas como
professoras

James queria aprender a ler e
escrever. Ele tinha treze anos
e foi a diferentes escolas para
se matricular. Mas quase
todas o rejeitaram. No final,
uma escola aceitou James. Ele
começou no sexto ano.
– Mas eu não sabia ler nem
escrever, e não entendia nada
nas aulas.
Havia apenas uma solução.

Quando as crianças chegam
ao lar protegido de James,
geralmente estão sentindo-se
muito mal. Mas logo fazem
amigos, com quem podem
compartilhar suas experiências
horríveis.

O trabalho de James sempre
começava no meio da noite,
e ele dormia poucas horas.

Ir até os pequenos alunos do
primeiro ano nos horários de
almoço e intervalos, pedir sua
ajuda e para usar seus livros.
– Tive que engolir o orgulho, e as crianças tornaram-se
minhas professoras.
James rapidamente alcançou seus colegas. Ele concluiu
a escola com notas brilhantes
e foi para a universidade.
Eventualmente, conseguiu
um emprego como gerente em
um grande banco.

James era espancado
frequentemente com o remo
pelo proprietário de escravos. 		
Isso acontece com muitas 		 James, o salvador de criancrianças escravizadas. ças escravizadas

– Eu estava bem, mas todos os
dias pensava nas crianças que

Não há palavras para tráfico
humano ou escravidão infantil em
Gana. Pescadores escravizados
são chamados de “os meninos que
foram para Yeti”. É a aldeia onde a
maioria das crianças escravizadas
na pesca vai parar. Em seguida,
elas são enviadas a vários proprietários de escravos ao redor do
lago. A escravidão infantil é muito

comum em Gana. As crianças são
vendidas por seus pais ou parentes. Geralmente, por mães solteiras com muitos filhos que não têm
condições de comprar comida.
Também é comum que pessoas
pobres peguem dinheiro emprestado de um traficante de escravos
para o funeral quando alguém
morre. Quando elas não conse-

guem pagar, o traficante de escravos leva seus filhos. Os adultos
recebem entre 450 e 1.600 meticais, e as crianças devem trabalhar
duro por pelo menos dois anos,
geralmente muito mais. Como
existe uma lei contra a escravidão
infantil, a Challenging Heights
pode levar a polícia para ajudar, ao
libertar crianças.
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“Os
meninos
que foram
para Yeti”

Sonhos de 30 crian

As crianças nunca podiam dormir bem quando
eram escravizadas, mas no lar protegido podem
dormir à vontade.
O barco da
Challenging
Heights já levou
muitas crianças
escravizadas para
a liberdade.

Essas 31 crianças que estão no lar
protegido para crianças escravizadas
de James e da Challenging Heights,
foram escravizadas por períodos de um
a doze anos antes de serem libertas. No
total, elas viveram como escravas por
161 anos! Agora são livres e sonham
com o futuro. O sonho mais comum é
ser profissional de futebol, motorista,
professor ou diretor de banco. James
foi uma criança escravizada e
tornou-se diretor de banco!

Quando trabalhava no banco, James
pensava nas crianças escravizadas.
Ele fundou a organização Challenging escravos estavam furiosos.
Afinal, nós convencíamos as
Heights e construiu o lar protegido
para crianças escravizadas libertas.
famílias a exigir seus filhos de

ainda eram escravizadas e
sofriam como eu sofrera.
James começou a usar parte
de seu salário mensalmente
para ajudar algumas crianças
da aldeia a frequentar a escola. Depois de um ano, 52
crianças foram ajudadas a frequentar a escola e sua organização, a Challenging Heights,
foi fundada.
– Muitos traficantes de

volta e ensinávamos às crianças sobre seus direitos. Os traficantes de escravos até ameaçaram minha família.
– Eu tinha uma carreira
fantástica, mas agora o
trabalho no banco parecia
sem sentido.
Em seu aniversário em
2007, James sentou-se ao
computador no trabalho e
começou a escrever sua
carta de demissão. c

Arhinful, 11
Escravizado por 2 anos
Quer ser médico

Justice, 12
Escravizado por 1,5 ano
Quero ser carpinteiro

Mprem, 12
Escravizado por 3 anos
Quer ser diretor de banco

Bortsie, 13
Escravizado por 4 anos
Quer ser alfaiate

Samuel, 16
Escravizado por 10 anos
Quer ser diretor de banco

Kobina, 14
Escravizado por 8 anos
Quer ser jogador de futebol

Kwame, 15
Escravizado por 7 anos
Quer ser profissional do
futebol

Escravizada o dia todo
Quando a mãe de Mabel morreu, ela e seus irmãos foram morar com
parentes, onde Mabel era forçada a trabalhar duro. À noite, ela saía
para pescar. Pela manhã, buscava lenha e ajudava a cozinhar mingau
de milho. Depois, cozinhava o almoço para todos nos barcos. E depois
disso, era hora de preparar o jantar.
– Eu quase não dormia, diz Mabel. Toda noite eu torcia por uma
tempestade, para não ter que trabalhar no lago.
Os parentes tinham seus próprios filhos, que frequentavam a
escola, mas Mabel e seus irmãos não podiam fazê-lo. Um dia, Steven e
Linda, da Challenging Heights, vieram. Eles disseram aos parentes de
Mabel que a lei determina que as crianças devem
frequentar a escola. – Recusaram-se a nos libertar.
Por isso, Steven e Linda voltaram com a polícia e
nos levaram. Mabel está feliz por estar no lar
protegido e frequentar a escola lá, embora tenha
cicatrizes feias nas costas, resultantes dos
espancamentos com um remo.
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nças escravizadas para o futuro

Nenyi, 13
Escravizado por 7 anos
Quer ser motorista de ônibus

Apreku, 14
Escravizado por 10 anos
Quer ser profissional
do futebol

Sammy, 10
Escravizado por 2 anos
Quer ser professor

James, 13
Escravizado por 4 anos
Quer ser jogador de futebol

Kojo, 16
Escravizado por 1 ano
Quer ser empreiteiro

Kwame, 8
Escravizado por 1 ano
Quer ser motorista

Portia, 15
Escravizado por 6 anos
Quer ser professor

Kweku, 5
Escravizado por 1 ano
Quer comprar automóvel

Afedzi, 15
Escravizado por 1,5 ano
Quer ser profissional do
futebol

Eriel, 14
Escravizado por 10 anos
Quer ser profissional do
futebol

Mabel, 15
Escravizada por 9 anos
Quer ser enfermeira

Junior, 6
Escravizado por 2 anos
Quer ser profissional do
futebol

Esiama, 17
Escravizado por 10 anos
Quer ser profissional do
futebol

Daniel, 10
Escravizado por 2 anos
Quer ser alfaiate

Kweku, 14
Ekow, 10
Escravizado por 10 anos
Escravizado por 6 anos
Quer ser profissional do futebol Quer ser motorista de táxi

Nkonta, 12
Escravizado por 9 anos
Quer ser motorista de táxi

Otoo, 13
Escravizado por 2 anos
Quer ser motorista

Yaw, 14
Escravizado por 10 anos
Quer ser professor

Kojo Joe, 6
Martha, 14
Escravizado por 1 ano
Escravizada por “vários” anos
Quer ser piloto ou carpinteiro Quer ser desenhista de moda
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Charles, 12
Escravizado por 6 anos
Quer ser professor

Kow, 14
Escravizado por 12 anos
Quer ser motorista de ônibus

Kwesi foi deixado para morrer
Quando o pai de Kwesi morreu, sua mãe, Yaba, não tinha
dinheiro para o funeral. Um homem conhecido ofereceu
dinheiro emprestado e ela aceitou. Logo após o funeral,
o homem exigiu o dinheiro de volta...

Y
A Challenging Heights
encontrou Kwesi enquanto ele
estava puxando as redes. Eles
imediatamente perceberam que
ele se sentia muito mal.

aba tem oito filhos e
tenta sustentar a família procurando gravetos e lenha, que vende. Ela não
tem dinheiro. O homem que
emprestou o dinheiro ameaça
chamar a polícia e mandá-la
para a prisão.
Kwesi ouve tudo. Ele sabe
que outras famílias da aldeia
receberam dinheiro quando
seus filhos foram a Yeti para
pescar. Ele se oferece para
acompanhar o homem e
trabalhar para pagar a dívida
da mãe.

– Por esse dinheiro, você
tem que trabalhar três anos,
diz o homem.

Açoitado com corda

O proprietário de escravos
comprou muitas crianças, que
trabalham para ele. O trabalho começa às onze da noite.
As crianças lançam redes até
as seis da manhã, quando as
redes devem ser recolhidas.
Em seguida, elas precisam
limpar os peixes. Isso demora
até à tarde. Kwesi não tem
muitas muitas horas de sono.

As copas das
árvores no meio do
lago salvaram a vida
de Kwesi.

A foto foi tirada do
barco da Challenging
Heights, enquanto este se
dirigia à canoa do
menino escravizado
Kwesi.
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Esta era a aparência de Kwesi quando foi
resgatado. Mãos e unhas ficam machucadas
pelo excesso de tempo em contato com a
água. É assim que as mãos de todos os
pescadores escravizados ficam.

Kwesi muitas vezes precisa
mergulhar fundo para soltar
redes que se enroscam nos
galhos. Isso é perigoso e, um
dia, uma de suas pernas fica
presa à rede, mas ele consegue
se soltar. Quando Kwesi chega
à superfície, o proprietário
de escravos bate em seu rosto
com o remo. Ele fica furioso
com as crianças pelo menor
erro que cometem, e costuma
usar o remo pesado para
golpeá-las.
Uma noite, Kwesi fica
acordado pensando como

As árvores salvam Kwesi

Um dia, quando Kwesi está no
lago com os filhos do proprietário de escravos, um deles
empurra-o para a água.
– Diremos que você fugiu
e que não o encontramos,
afirmam eles, antes de sumir
no barco.
Kwesi está sozinho na água
do grande lago e a quilômetros
de distância da terra. Aqui e
ali, copas de árvores se projetam da água. Kwesi nada em
direção à árvore mais próxima
que vê. Ele pode se pendurar

em um galho e descansar
até conseguir continuar novamente. Kwesi nada de árvore
em árvore e descansa quando
preciso; ele acaba chegando
a uma ilha e desmorona
na praia.

Kwesi é libertado

Kwesi está escravizado há um
ano e oito meses. Falta mais
um ano e quatro meses.
Um dia, um barco a motor
para junto à canoa de Kwesi.
Uma mulher e um homem
começam a falar com ele. Eles
se apresentam como Linda e
Steven, e fazem muitas perguntas. Qual seu nome, de
onde ele vem, qual é o nome da
sua mãe e quem é o proprietário de escravos para quem trabalha? Kwesi não entende o
que eles querem, mas responde a todas as perguntas.
Linda e Steven são da organização Challenging Heights,
de James, e já resgataram

várias crianças escravizadas
antes. Eles voltam a ligar o
barco e Kwesi os observa indo
para a terra, em direção à casa
do proprietário de escravos.
A mulher e o homem voltam
e dizem que Kwesi pode ser
livre. Que pode acompanhá-los a um lar protegido, onde
ele será cuidado e não precisará mais ser escravizado. Kwesi
não sabe em quê acreditar.
Mas então Steven menciona o
nome de um professor de
quem Kwesi gostava muito na
escola, antes de ser escravizado. Então, ele entende que eles
devem ter conhecido sua mãe,
e decide acompanhá-los.

futebol, que Kwesi ama.
Há comida várias vezes ao
dia. Como todas as outras
crianças aqui, Kwesi precisa
ganhar peso. Ele pode frequentar a escola e recuperar
o que perdeu. E pode sentirse seguro.
Kwesi fica no lar protegido
por quase um ano, até estar
saudável e forte. Ele tem muitas cicatrizes pelo corpo. Mas
agora está de volta à casa de
sua mãe e faz o sexto ano na
escola regular. c

Finalmente em casa

Linda e Steven resgataram
várias crianças e há um ônibus esperando. O lar protegido fica no alto de uma colina,
com vista para a selva e as
aldeias, e há muitas outras
crianças. Elas jogam voleibol e

James foi
escravizado e
tornou-se diretor
de banco. Kwesi
também quer
sê-lo.

Finalmente de volta a casa com
a mãe, Yaba.
– Eu não sabia para onde
levaram Kwesi ou o quão horrível sua situação era. Ele poderia
ter morrido! Estou muito feliz
agora que ele voltou para casa e
está estudando.

Três irmãos libertados
Os irmãos Kweku, 5, Kojo, 6, e Kwame, 8, foram levados por um proprietário
de escravos quando sua mãe não conseguiu pagar o dinheiro que tomou
emprestado para o funeral de seu pai. Os irmãos foram libertados após um
ano, e agora vivem no lar protegido da Challenging Heights.

Aqui, Kojo usa um
colete salva-vidas no
barco da Challenging
Heights após ser
libertado.

Kwesi e seus amigos do lar
protegido jogam futebol
com uma bola feita de sacos
de plástico e cordões.
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fugir. Ele já tentara escapar
antes, mas sempre foi encontrado e espancado.
No início do dia, o proprietário de escravos acusara
Kwesi e outro rapaz de roubar
peixe. O pescador amarrou as
mãos e pés de cada um deles
numa árvore e os açoitou com
cordas grossas. Os meninos
choraram e gritaram de dor.

No Dia de Malala em
2017, Malala visitou
crianças refugiadas
no Iraque.

POR QUE
MALALA É
NOMEADA?

Malala é nomeada por sua
luta pelo direito das meninas à
educação e a uma vida livre, no
Paquistão e em todo o mundo.
O DESAFIO

Em grande parte do mundo,
meninas são vítimas de violência
brutal e não podem viver livremente. Atualmente, mais de
130 milhões de meninas não
recebem a educação a que têm
direito, 5 milhões das quais
vivem no Paquistão. Seus direitos
foram tirados por causa da
pobreza, guerra e discriminação.
O TRABALHO

Malala começou a falar abertamente sobre os direitos das
meninas aos onze anos de idade,
quando os talibãs proibiram
meninas de frequentar a escola
no Vale do Swat, no Paquistão.
Aos 15 anos, ela foi baleada na
cabeça quando saía da escola.
Os talibãs acreditavam que
poderiam silenciar Malala
matando-a. Em vez disso, sua
voz foi fortalecida. Hoje, ela e
sua organização, o Fundo Malala,
apoiam ativistas locais na Síria,
Nigéria, Paquistão e outras partes do mundo onde as meninas
são gravemente afetadas pela
injustiça e violência. Malala
demanda que os líderes mundiais
cumpram suas promessas para
meninas vulneráveis, e garante
que elas possam contar suas
histórias e exigir seus próprios
direitos.

PÁGINAS
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Malala Yousafzai
É dia 9 de outubro de 2012.
– Qual de vocês é Malala, pergunta o homem de roupa branca. Seu rosto
está coberto com um lenço. Nenhuma das meninas no micro-ônibus
diz nada. O homem levanta a arma e rapidamente dispara três tiros.
O primeiro projétil atinge Malala na cabeça. Malala luta há muito tempo
contra os talibãs no Vale do Swat, no Paquistão, pelo direito das meninas
de frequentar a escola. Agora, aos 15 anos, ela está quase morrendo.
Porém, ao despertar do coma, Malala se tornou um símbolo mundial do
direito das meninas de frequentar a escola.

N

o livro sobre sua
vida, Malala conta
que nasceu no lugar
mais bonito do mundo:
– O Vale do Swat é um
estado paradisíaco de montanhas, cachoeiras e lagos
cristalinos. “Bem-vindo

ao Paraíso” diz a placa na
entrada do vale.
Nesse “paraíso”, Malala
passa por terremotos e uma
forte inundação que mata
muitas pessoas. Mas o pior
de tudo é quando os talibãs
chegam ao Vale do Swat. Eles

Malala começou a ler, e seu
irmão mais novo, Khushal, a imita.

RESULTADOS E VISÃO

Malala criou um movimento
mundial pelo direito das meninas
à educação e a uma vida digna.
Junto com elas, Malala continua
lutando para que todas as meninas tenham 12 anos de educação
gratuita em um ambiente seguro,
e onde as meninas liderem outras
pessoas no trabalho por um
mundo melhor.
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MALALA CONTRIBUI PARA ATINGIR
AS METAS GLOBAIS, INCLUINDO:
CORRIDA EM VOLTA DO GLOBO POR
UM MUNDO MELHOR EM 1º DE ABRIL

Meta 4: Boa educação, principalmente o direito das meninas
de frequentar a escola. Meta 5: Igualdade de gênero.
Meta 10: Redução da desigualdade. Meta 11: Comunidades
sustentáveis.

ANJA NIEDRINGHAUS/AP

ameaçam, matam, forçam as
mulheres a cobrir o rosto e as
meninas a abandonar a escola.
Eles explodem mais de 400
escolas para meninas no Swat.

Meninas sofrem

Malala passa muito tempo
na escola de seu pai na maior
cidade do Swat, Mingora.
Desde cedo, ela aprende como
são diferentes as vidas de
meninos e meninas, e como
os homens decidem tudo.
Mas Malala também aprende
com o pai que não precisa
ser assim.
Quando sua família visita
familiares na aldeia da montanha, Malala sente falta de
sua prima Shahida. Ela tem
apenas dez anos de idade, mas
seu pai a vendeu a um homem

mais velho que já tem uma
esposa. Malala reclama com o
pai sobre como as meninas
sofrem no Vale do Swat.

as meninas continuem usando
uniformes escolares comuns.
Em vez disso, elas devem usar
uma burca e cobrir o rosto.

Os talibãs chegam

Nenhuma menina na escola

Malala tem dez anos quando os
talibãs chegam ao Vale do Swat.
Eles juntam CDs, DVDs e TVs
das pessoas em grandes pilhas
nas ruas e os queimam. Os talibãs também impedem a vacinação de crianças contra a poliomielite. Eles desligam os canais
a cabo da TV e proíbem jogos de
tabuleiro para crianças.
Depois, os talibãs se voltam
contra as escolas para meninas.
Quando a família de Malala volta de uma visita a parentes no
interior, há uma carta no portão
da escola. Nela, o pai de Malala
é advertido contra permitir que

Em 2008, os talibãs começam
a explodir escolas, principalmente escolas para meninas,
quase que diariamente. Malala
tem onze anos e é entrevistada
em vários canais de TV. Ela
defende o direito das meninas
de frequentar a escola. Ao participar de uma transmissão da
BBC em urdu, o idioma do
Paquistão, ela diz:
– Como os talibãs se
atrevem a violar meu direito
à educação?
As coisas pioram cada vez
mais. Os talibãs anunciam que
todas as escolas para meninas

devem ser fechadas. Depois
de 15 de janeiro de 2009,
nenhuma menina no Vale do
Swat pode frequentar a escola.
A princípio, Malala não acredita que isso seja possível. Mas
suas amigas perguntam quem
pode impedir os talibãs.
Malala começa a escrever um
diário sobre a vida no Swat sob
o domínio dos talibãs. Quando
este é lido na rádio BBC, ela usa
um pseudônimo, Gul Makai,
que significa centáurea-azul.
Colegas na escola comentam
sobre o diário, sem saber que é
Malala que o escreve. Ela fala
sobre como é ter medo, sobre a
proibição de ir à escola e sobre a
obrigação de usar burca e
esconder o rosto.
Ao participar de um documentário, Malala diz: “Eles não
podem me impedir... nosso
apelo ao mundo é: salvem nossas escolas, salvem nosso
Paquistão, salvem nosso
Swat”. Mas logo os talibãs
fecham sua escola.
Protestos levam os talibãs a
permitir que meninas de até
dez anos frequentem a escola.
Malala e suas amigas, que já
passaram dessa idade, vão à
escola com roupas comuns e
escondem os livros escolares
sob seus xales. O diretor da
escola das meninas a chama de
“a escola secreta”.

Escola para meninas ameaçadas
As meninas na foto estão voltando da escola na cidade
natal de Malala, Mingora. Elas estão vestindo burcas. Os
talibãs exigem que elas observem Purdah, o que significa
que meninas e mulheres não devem mostrar seus rostos
a homens. Os talibãs também querem impedir meninas
de frequentar a escola. Com 185 milhões de habitantes,
o Paquistão é o sexto país mais populoso do mundo. Três
em cada quatro mulheres não sabem ler. Na zona rural,
existem áreas onde apenas três em cada cem mulheres
sabem ler. Cinco milhões de meninas que deveriam ir à
escola não recebem nenhuma educação.
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Malala frequentava a escola de seu
pai. Da rua, não é possível perceber
que é uma escola.

ANJA NIEDRINGHAUS/AP

Malala sempre ia à escola
de txopela no último ano,
até ser baleada. Antes, ela
costumava ir a pé, mas sua
mãe estava preocupada com
todas as ameaças à família.

Ameaças graves

pai diz que, por um tempo, ela
deveria parar de falar pela
educação das meninas e contra os talibãs.
– Como podemos fazer isso?
Sou convidada a falar em
vários lugares e acho que não
posso recusar, diz Malala.

É perigoso andar

Malala e seu pai planejam ir
às aldeias nas montanhas do
Swat durante as próximas
férias escolares e conversar
com pais e crianças sobre a
importância de aprender a ler
e escrever.
– Somos como pregadores
pela educação, Malala diz
ao pai.

A mãe de Malala já não
permite que ela caminhe até a
escola. Em vez disso, ela sempre vai de txopela. E volta junto com vinte colegas em uma
carrinha coberta com uma
lona, onde há três longos bancos. O transporte escolar deixa Malala em frente à escadaria que vai até sua rua, e agora
ela sempre teme os talibãs ao
subir as escadas.

Quem é Malala?

Na noite antes de 9 de outubro
de 2012, Malala fica acordada
até tarde estudando para o teste de conhecimentos sobre o
Paquistão. O transporte escolar faz duas viagens por dia.
Malala e suas amigas ficam
conversando após o teste, e
vão na segunda viagem, ao
meio-dia.
De repente, dois jovens vestidos de branco bloqueiam a
estrada, forçando o microônibus a frear abruptamente.
Um deles, usando um chapéu e
um lenço que esconde seu

Malala está inconsciente após levar
três tiros de pistola. Um deles atingiu
sua cabeça.
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Em seu livro, Malala conta
que costuma pensar sobre a
situação de meninas e mulheres em seu país:
– Queremos poder tomar
nossas próprias decisões e ser
livres para ir à escola ou trabalhar. Em nenhum lugar do
Alcorão diz que uma mulher
deve depender de um homem
ou obedecer a um homem.
O pai de Malala vê na internet que os talibãs estão ameaçando duas mulheres, e uma
delas é Malala. “As duas
mulheres devem ser mortas”,
diz o documento.
Os pais de Malala lhe contam sobre as ameaças e seu

A escola de Malala não é visível da rua. As meninas
entram rapidamente pelo portão e costumam olhar
cautelosamente antes de sair à rua.

Malala é transportada de helicóptero para um hospital militar na
cidade de Peshawar após ser baleada.
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Malala, junto com seu pai Ziauddin, e os irmãos Khushal e Atal,
no Hospital Queen Elizabeth, em Birmingham, Reino Unido.

Continuem fazendo a diferença. Vamos, juntos, seguir esta
rapariga corajosa e colocar a
educação em primeiro lugar.
Tornemos este mundo um
lugar melhor para todos.
– Lutemos contra o analfabetismo, a pobreza e o terrorismo em todo o mundo.
Tomemos nossos livros e
canetas. Eles são nossas
armas mais fortes. Educação
em primeiro lugar é a única
solução, responde Malala.

Em 14 de outubro de 2012, cinco dias após o atentado a Malala, crianças nas ruas
da cidade de Karachi, no Paquistão, protestaram contra o ataque dos talibãs a ela.

rosto, sobe pela traseira do
veículo e se inclina, perto de
onde Malala e sua melhor
amiga estão sentadas.
– Quem é Malala? ele
pergunta.
Algumas meninas gritam
por socorro, mas o homem faz
com que se calem. Malala é a

ESKINDER DEBEBE/UN

Em 12 de julho de 2013, o 16º
aniversário de Malala foi comemorado na ONU, diante de cem jovens
de oitenta países. O Secretário
Geral da ONU o chamou de Dia de
Malala e presenteou a Malala um
livro encadernado em couro com
os Estatutos da ONU. Em geral,
somente chefes de estado o
recebem.

única menina que não tem o
rosto coberto. Ninguém diz
quem ela é, mas muitas olham
para ela. Quando o homem
levanta a pistola preta, Malala
agarra a mão de sua melhor
amiga. O homem rapidamente
dispara três tiros. O primeiro
atinge Malala na cabeça.

ONU e prêmios

Malala é levada de helicóptero
para um hospital militar;
depois, é transferida para um
hospital no Reino Unido. É lá
que ela acorda após passar
uma semana em coma.

Metade de seu rosto está paralisada. Porém, após oito horas
de cirurgia, os médicos conseguem reparar o nervo facial.
Malala está nas listas de
pessoas mais influentes do
mundo de diversos jornais.
Em 12 de julho de 2013, o 16º
aniversário de Malala, 100
jovens de 80 países foram à
ONU para ouvi-la. O secretário-geral da ONU, Ban
Ki-Moon, o chama de Dia de
Malala. Em seu discurso aos
jovens, ele diz:
– Peço-lhes que continuem
levantando sua voz.

Malala recebe o Prêmio das Crianças
do Mundo, decidido pelos votos de
milhões de crianças, no Castelo de
Gripsholm em Mariefred, Suécia.

Os talibãs pensaram que
poderiam silenciar Malala
assassinando-a. Em vez disso,
deram-lhe uma voz ainda
mais forte, ouvida em todo o
mundo. Malala continuou a
lutar pelos direitos das meninas, e seu Fundo Malala fortalece o direito das meninas à
educação em todo o mundo.
Em 2013, o júri infantil do
WPC nomeou Malala entre os
três heróis dos direitos da
criança, e os votos de quase
dois milhões de crianças decidiram, na Votação Mundial,
conceder a Malala o Prêmio
das Crianças do Mundo pelos
Direitos da Criança 2014.
Mais tarde naquele mesmo
ano, Malala também se tornou
a pessoa mais jovem a receber
o Prêmio Nobel da Paz. c

KIM NAYLOR/WCPF

FAREED KHAN/AP

A voz de Malala
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Malala
continua
a lutar
INSIYA SYED/MALALA FUND

É março de 2018 quando
Malala olha pela janela do
helicóptero e fotografa
com seu telefone celular.
Em breve, o helicóptero
pousará no Vale do Swat,
no mesmo local onde o
helicóptero decolou com
Malala inconsciente seis
anos antes. Desde que
despertou, Malala sonha
poder voltar à sua terra
natal. Atualmente, ela
mora no Reino Unido e
estuda na Universidade
de Oxford. Mas também
continua a lutar pelos
direitos das meninas em
todos os contextos.

D

urante a visita ao
Paquistão, Malala se
reúne com o Primeiro
Ministro do país, que apoia
seu projeto educacional. Em
seu discurso a ele, Malala diz:
– As gerações futuras do
Paquistão são nosso principal
patrimônio. Temos que investir na educação das crianças...
para que as mulheres possam
se fortalecer, trabalhar,
andar com os próprios pés e
se sustentar.

ção e igualdade. Juntos, podemos criar um mundo onde
todas as meninas possam ter
educação e liderar.
– A educação secundária
para meninas pode mudar
comunidades, países e nosso
mundo. É um investimento no
crescimento econômico, na
paz duradoura e no futuro
do planeta.
– Quando me reúno com
primeiros-ministros ou representantes mundiais, não o
faço para bater papo ou tirar
uma selfie. Eu sempre conver-

– Luto todos os dias para que
meninas recebam doze anos
de educação gratuita e segura
de alta qualidade. Viajo para
conhecer meninas que lutam
contra a pobreza, a guerra, o
casamento infantil e a discriminação de gênero nos estudos. Trabalhamos no Fundo
Malala para que suas histórias, assim como a minha,
sejam ouvidas em todo o
mundo, diz Malala.
– Com mais de 130 milhões
de meninas que não frequentam a escola, há muito a fazer.
Espero que mais pessoas se
unam à minha luta por educa56
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Visita muitos países

so com eles sobre como as
pessoas são tratadas em seus
países, ou questiono por que
não investem na educação de
meninas ou sobre como tratam os refugiados. Sempre
penso em representar meninas que não conseguem fazer
ouvir suas vozes, diz Malala.

Malala ajuda meninas

Malala tem sua própria organização, o Fundo Malala, que
trabalha por um mundo onde
cada menina possa receber
educação e ser líder. O objeti-

vo de Malala é ajudar mais de
um milhão de meninas.
Atualmente, eles trabalham
em seis países ou regiões.
Onde a maioria das meninas
não chega à escola secundária,
investem no apoio a educadores locais que entendem a
situação das meninas.
O Fundo Malala também
trabalha responsabilizando
líderes políticos – locais,
nacionais e mundiais – para
que eles implementem
mudanças e aloquem os recursos necessários para que todas
as meninas tenham doze anos
de educação.
O Fundo Malala também
ajuda as meninas a fazer ouvir
suas vozes.
– Acreditamos que as meninas podem falar por si mesmas e dizer aos líderes responsáveis o que precisam para
receber educação e conseguir
atingir seu potencial pleno.

Malala, com meninas de Chibok, na
Nigéria, que foram raptadas de sua
escola pelo grupo terrorista Boko
Haram. Das 276 meninas raptadas,
112 ainda estão desaparecidas.

TOLU ONIBOKUN/MALALA FUND

Amplificamos as vozes das
meninas, ao permitir-lhes
conhecer os tomadores de
decisão e publicar suas histórias em nosso boletim informativo, o Assembly.

Meninas refugiadas em foco

Durante suas viagens, Malala
conheceu muitas meninas
refugiadas, dentro ou fora de

seus respectivos países. Ela
compilou parte de suas histórias em um novo livro.
– Hoje, há mais de 68
milhões de refugiados, o
maior número desde a
Segunda Guerra Mundial. As
pessoas mais afetadas são
mulheres e meninas. Nos
campos de refugiados, pode-se ver o quanto elas são vul-

Educação das meninas
cria um mundo melhor
Malala e o Fundo Malala acreditam ser muito importante
que todas as meninas estudem por doze anos porque:
• A educação secundária para meninas pode desenvolver as
comunidades, os países e o mundo. É um investimento no
crescimento econômico, na paz duradoura e no futuro da
nossa Terra.
• A educação das meninas fortalece a economia e cria
empregos.
• Meninas educadas são cidadãs mais saudáveis, que
formam famílias mais saudáveis.
• Meninas educadas têm menos probabilidade de
casarem-se jovens ou serem infectadas pelo VIH, e
têm maior chance de ter filhos saudáveis e educados.
• Para cada ano a mais que uma menina frequenta a escola,
a mortalidade infantil e o casamento infantil diminuem.
• As comunidades são mais estáveis e capazes de se
recuperar mais rapidamente depois de um conflito
armado quando as meninas são educadas.
• A educação é importante para a segurança no mundo,
pois o extremismo cresce com o aumento da desigualdade.
• Investir em meninas é bom para o nosso planeta. Diz-se
que a escola secundária para meninas é o melhor e mais
eficiente investimento contra as mudanças climáticas.

neráveis e como estão expostas ao abuso sexual e ao casamento infantil.
– Eu sei que essas meninas
priorizam a educação, lutam
por ela e sabem o quanto é
importante para suas vidas.
– Quando se torna refugiado, você se sente estranho, um
estrangeiro no novo país. Mas
assim que se sente pertencendo, você é como um local e
merece os mesmos direitos
que todos os cidadãos daquele
país, que se tornou seu lar. E é
possível ter muitos lares.

Viagem do Poder das
Raparigas

– Na minha viagem do Poder
das Raparigas em 2017, escolhi passar meu aniversário e o
Dia de Malala no norte do
Iraque. Lá, conheci Nayir, de
13 anos, que foge desde que o
EI ocupou sua cidade natal,
Mosul, e levou seu pai. Ela não
frequentou a escola por três
anos, mas agora sua sala de
aula era uma pequena tenda
no campo de refugiados.
“Nada me impedirá de
concluir meus estudos”, ela
me disse.
– Não devemos exigir das
crianças que foram forçadas a
fugir que também abandonem
seus estudos e seus sonhos.
Não podemos deixar meninas
como Nayir lutarem sozinhas.
– Às vezes, pensamos nos
refugiados como vítimas e
achamos que devem ter histórias tristes. E têm, mas essas
histórias também nos mostram o quanto são corajosos.
Eles têm sonhos para seu
futuro, diz Malala. c

Malala apoia
meninas em
seis países
• No Brasil, o fundo melhora
oportunidades educacionais
para meninas indígenas e
afrodescendentes, através
de aconselhamento e treinamento para professores e
jovens líderes.
• Na Nigéria, o fundo ajuda
meninas que vivem sob a
ameaça do grupo terrorista
Boko Haram a frequentar a
escola, e faz campanha por
novas decisões que apoiam
doze anos de educação gratuita e segura de alta qualidade
para todas as meninas.
• Na Índia, o fundo aumenta o
acesso ao ginásio e à escola
secundária gratuitos através
de aconselhamento, programas de mentoria e campanhas para que meninas voltem
para a escola.
• No Afeganistão, o fundo
emprega professoras e trabalha para acabar com a discriminação de gênero.
• No Paquistão, o fundo luta por
maiores recursos para a educação, constrói escolas para
meninas e educa e capacita
meninas para que possam ser
ouvidas quanto a seus direitos.
• Na região da Síria, a fundação
usa tecnologia para fornecer
acesso a salas de aula a meninas refugiadas, faz campanha
para simplificar as regras de
admissão e luta pela redução
do casamento infantil.
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– Acho importante primeiro
fortalecer a fé das meninas em si
mesmas; em seguida, podemos
lutar juntas contra desafios
externos, afirma Malala.
Ela se reuniu com o primeiroministro da Nigéria e expressou a
necessidade de decisões e dinheiro
que proporcionem doze anos de
educação gratuita e segura de alta
qualidade para todas as raparigas.

Assembly, o boletim
informativo de Malala
O boletim informativo digital de
Malala, Assembly, publica histórias de
meninas para raparigas de todo o
mundo. Você também pode ter sua
voz ouvida. Inscreva-se para receber o
boletim no sítio malala.org!
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– Ainda há muito a fazer no meu país, o
Paquistão, onde 24 milhões de meninas e
rapazes não podem ir à escola. Meu sonho
é que todas as crianças paquistanesas
recebam doze anos de educação gratuita,
segura e de alta qualidade, para que
possam construir um bom futuro para o
meu país, afirma Malala.
Malala não está sozinha. Assim como
ela, as raparigas aqui lutam para poderem
ir à escola. E todas têm Malala como
exemplo. Para algumas delas, pode ser
perigoso fazê-lo e, por isso, seus rostos
estão cobertos.

Bombas interrompem a escola
“A educação é muito importante.
Ela muda nossas vidas. Todos têm
o direito de ir à escola. Quando
sonho com o futuro, sonho que sou
professora, exatamente como uma
professora que tenho. Quando muitas
bombas caem aqui, não posso ir à
escola. Fico feliz quando está calmo e
posso ir novamente. Malala é tão boa!
Ela é um exemplo para nós. Todo
mundo sabe como ela pensa e luta”.
Mariam, 12

Desenvolve nosso país
“Todo mundo tem direito a receber educação, assim
como eu. Somente quando todos tiverem educação nosso país poderá se desenvolver. Nem todos sabem disso;
portanto, temos que falar sobre e lembrar as pessoas.
Falo com outras pessoas que moram em nossa região, e
vários de seus filhos começaram a estudar após uma
conversa. É muito importante para mim que todos
obtenham educação. Também tento
incentivar quem começa a estudar a
continuar e cuidar de sua educação.
Educação para todos é o nosso
objetivo. Por isso, embora às
vezes tenhamos medo e saibamos
que muitos falam mal de nós,
decidimos pela educação e
continuamos a lutar! Malala é
como nós, e é um exemplo
para nós”.
Rainaz, 14
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Mais meninas

Meninas
podem tudo

Luta pelas
outras

“Educação é tudo. Ela afeta a
vida e, sem educação, não posso
fazer muito. No meu país, todas
as profissões para as quais rapazes podem estudar, meninas
também podem. Se eu quiser,
posso me tornar policial, soldado, piloto ou qualquer outra coisa. Meninos e meninas podem
ter as mesmas profissões.
A política também é importante. Sem política, não podemos desenvolver nosso país.
Todo mundo tem o direito de
trabalhar politicamente.
Também quero fazê-lo e, quando chegar ao poder, trabalharei
para que todos em nosso país
recebam educação.
Às vezes, nossa região fica
tumultuada e então tenho que
ficar em casa, sem ir à escola.
Sou grata por Malala ser tão
clara sobre todas as meninas
terem o direito de ir à escola.
Muitos pais em nossa região
mantêm as meninas em casa. Eu
e minhas amigas conversamos
com crianças que conhecemos e
as incentivamos a começar a
estudar. Também conversamos
com seus pais. Às vezes, eles nos
ouvem e permitem que as crianças vão à escola. Quando soube
que Malala escreve um diário,
também consegui um diário.
Escrevo nele todos os dias”.
Asma, 14

“Nós, que vamos à escola,
sabemos que também temos
responsabilidade pelos outros.
Onde eu moro, muitas meninas
pertencem a famílias pobres e
ninguém se importou em
mandá-las à escola. Em algumas
ocasiões, bastou conversar com
as meninas, em outras, tive que
discutir com os pais. Isso fez com
que muitas das meninas agora
frequentem a escola. Temos
muitos problemas em nossa
região – talibãs, bombas e rapazes desagradáveis que gritam
coisas estúpidas para meninas
que estudam. Decidi que quero
educação; portanto, tenho que
ir à escola, mesmo quando o
caminho está difícil. A educação
é como a luz; se começa a brilhar, ela se espalha. Queremos
essa luz em toda a região onde
moro e em todo o país.
Malala é muito corajosa. Eu
penso exatamente como ela.
Fico feliz por poder frequentar
uma escola onde aprendi a lutar
pelos outros. Não se pode falar
sobre Malala em todos os lugares, muitos são contra ela e
contra as meninas terem educação, mas há muitos que lutam
como ela”.
Sofia, 15

Reza por Malala

Malala é muito forte
“Com a educação, eu entendo muito mais
sobre a vida. Aqui, rapazes e meninas têm
vidas diferentes. Meus irmãos podem brincar em casa e na escola. Eu posso brincar
somente na escola. Malala é muito forte e
não perdeu a luta. Ela quer que todas as
meninas do Paquistão frequentem a escola.
Ela está certa”.
Amna, 12

“A educação é importante para as meninas.
Eu tenho um professor muito bom e
gosto muito da minha escola. Malala é
uma pessoa muito boa, porque apoia
que as meninas recebam educação. Eu
rezo por ela todos os dias, para que ela
possa continuar”.
Zeenat, 12

Desenvolvemos a
sociedade
“Mulheres educadas significam muito para
o desenvolvimento da sociedade. Isso é
muito importante. Mulheres instruídas
sabem que têm direitos e os disseminam
para outras pessoas. Malala sabe que todas
as meninas têm direito à educação”.
Warda, 15

O país inteiro deve ser educado
“É importante que nós, meninas, recebamos educação. Aprendo a ler
e escrever e muitas outras coisas que, de outra forma, eu não saberia.
Malala queria receber educação, mas também quer que todas as
meninas do Paquistão tenham educação e que nosso país se torne
totalmente educado. Ela é muito corajosa, um exemplo importante
para todos nós”.
Aisha, 12

... recebe apoio de rapazes

Votar pela igualdade de direitos
das meninas

Começar a falar
sobre isso na
escola

“Meninos e meninas têm vidas
diferentes no Paquistão. Acho que
deveríamos ter direitos iguais. Não
é assim agora, e pode ser muito
difícil mudar. Temos que falar
sobre isso e, depois, temos que
votar para poder mudar as injustiças que existem hoje. Temos que
votar em bons líderes, que trabalhem para acabar com as injustiças
de nossa sociedade”.
Baber, 12

“Todos devem ter os mesmos
direitos, o direito de ir à escola e
o direito de brincar. Não é assim.
Os pais nem sempre são tão
bem-educados, e aprenderam
com os próprios pais que meninas
não devem sair. Eu acho isso
errado. Devemos ter o mesmo
respeito por todos. É importante
falar sobre isso na escola. Isso
não é feito atualmente”.
Nazar, 15

Os pais pensam à Precisamos
conversar
moda antiga
“Meninas não recebem os mesmos com as famílias
direitos que rapazes. Os pais
não tratam meninos e meninas
com igualdade. Nossos pais
pensam à moda antiga, e temos
que obedecê-los. Rapazes não
podem fazer tarefas domésticas,
meninas não podem sair quando
e como querem”.
Umer, 15

“Meninos e meninas têm o mesmo
direito à educação, é responsabilidade dos pais. Nós, como jovens,
também somos responsáveis,
temos que conversar com as famílias que não o fazem. Devemos ser
o exemplo, para que aqueles que
se recusam a dar direitos às meninas, principalmente o direito à
educação, sintam-se culpados.
Meninas são capazes de fazer tudo
que os meninos fazem”.
Ubaid, 13
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corajosas...

POR QUE
PHYMEAN É
NOMEADA?

Phymean é nomeada por
sua luta em prol de crianças
que vivem em aterros
sanitários no Camboja e
pelo direito à educação.
O DESAFIO

Na capital do Camboja,
Phnom Penh, muitas crianças
pobres vivem e trabalham em
depósitos de lixo e favelas.
Elas não frequentam a escola
e arriscam a vida e a saúde ao
coletar lixo para sobreviver.
Muitas já foram feridas ou
mortas ao serem atropeladas
por caminhões de lixo ou
soterradas no depósito de lixo.

PÁGINAS
60-67

HEROÍNA DOS DIREITOS DA CRIANÇA 5

Phymean Noun

O TRABALHO

Phymean e sua organização,
a People’s Improvement
Organization (PIO), garantem
que crianças vulneráveis,
incluindo crianças afetadas
por VIH/Sida, frequentem a
escola e tenham suas necessidades básicas atendidas. Mais
de mil crianças recebem educação, comida, água potável
e assistência médica. Elas são
incentivadas a sonhar e
desenvolver seus interesses.
RESULTADOS E VISÃO

Desde o ano 2002, mais de
5.000 crianças vulneráveis
obtiveram uma vida melhor
por meio de Phymean e da
PIO, que acreditam que a
educação é a saída contra a
miséria. Hoje, administram
três escolas e um lar onde
órfãos e crianças abandonadas podem crescer em um
ambiente seguro.

Quando pequena, Phymean e outras crianças foram proibidas de ir à
escola por aqueles que estavam no poder no Camboja na época. Depois
de adulta, ela conhece crianças que trabalham nos lixões da capital
Phnom Penh, e entende como se sentem. Ela sabe que todas desejam
frequentar a escola. Por isso, funda uma escola para essas crianças.

A

história de Phymean
começa em abril de
1975, quando ela tem
quatro anos. Soldados chegam brandindo suas armas e
mandando todos deixarem a
cidade. “Apenas por três
dias”, eles dizem, “depois
podem voltar para casa”.
As estradas estão tão cheias
que a família de Phymean
mal consegue se mover. Os
soldados mandam as pessoas

Khmer Vermelho é o nome do
grupo militar que assumiu o
poder no Camboja.

Escola é proibida

Muitos dos soldados vestidos
de preto e portando grandes
armas têm apenas dez a doze
anos. Eles gostam da mãe de
Phymean. Por isso, consentem quando ela pede que não
mandem Phymean e sua irmã
mais velha para o acampa-

PHYMEAN CONTRIBUI PARA ATINGIR
AS METAS GLOBAIS, INCLUINDO:
CORRIDA EM VOLTA DO GLOBO POR
UM MUNDO MELHOR EM 1º DE ABRIL
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irem cada vez mais longe.
Tiros de espingarda são ouvidos à distância. Aqueles que
tentam voltar são baleados.
Depois de caminhar por
muitos dias, a família fica em
uma grande propriedade
rural. Eles recebem roupas
pretas e sapatos feitos com
borracha de pneus. Esse é o
uniforme que o Khmer
Vermelho quer que todos
usem a partir de agora.

Meta 1: Sem pobreza. Meta 2: Sem fome. Meta 3: Boa saúde
e bem-estar. Meta 4: Boa educação. Meta 10: Redução da
desigualdade. Meta 11: Comunidades sustentáveis.

A horrível história do Camboja
O Camboja é um dos países mais pobres do mundo. Há 45 anos, o país
foi dominado pelo Khmer Vermelho. Durante os quase quatro anos em
que o Khmer Vermelho governou o país, mais de 1,8 milhão de pessoas
morreram devido a tortura, execução, doença, fome e exaustão.

A mãe adoece

Quando Phymean faz 13 anos,
tudo muda novamente, pois
sua mãe fica muito doente.
O pai de Phymean abandonou a família, e ela tem que
trabalhar duro para cuidar da
mãe. Ela vende os pertences
da família um a um. Primeiro
a motocicleta, depois a máquina de costura, uma bicicleta e
móveis. Resta apenas a casinha e uma bicicleta.
– Você tem que ir à escola,
diz a mãe.
Mas Phymean não quer deixá-la, nem mesmo para ir à
escola, que ela ama.

Continua a lutar

Agora Phymean está sozinha
no mundo, exceto por sua
sobrinha Malyda. Tudo que
resta a Phymean são as quatro
paredes da casa e uma bicicleta. Todas as manhãs antes do
amanhecer, ela coleta água no
poço e lentamente enche uma

cisterna. Quando esta está
cheia, ela vende a água como
água potável.
Após algum tempo,
Phymean consegue um
emprego como secretária.
Depois do trabalho, ela vai de
bicicleta à escola noturna. Ela
prometeu a si mesma e à mãe
que frequentaria a escola, e
pretende fazê-lo, embora seus
olhos muitas vezes desejem se
fechar pelo cansaço.
Por muitos anos, Phymean
luta por sua educação. Mais
tarde, consegue um emprego
na ONU trabalhando nas
primeiras eleições livres no
Camboja. Ela se muda para
a capital Phnom Penh, trabalha num escritório, compra
um carro e tem dinheiro no
banco. Subitamente, a vida
está simples.

Tenham autonomia, meninas!
“No Camboja, é comum meninas não irem à escola, porque as
famílias acham desnecessário. Isso porque as meninas se casarão
e terão homens para cuidar delas. O homem é automaticamente
o líder. Mas eu acho isso errado. Por meio da educação, mais
pessoas podem entender que mulheres também podem ser
líderes em sua região ou família. Portanto, quero ensinar as
meninas a ter autonomia e caminhar em direção
aos seus sonhos!”, diz Phymean.

Foco nas meninas
Phymean e a PIO ajudam meninos e meninas, mas Phymean
sabe que as meninas são extremamente vulneráveis. É mais
frequente que sejam forçadas a deixar a escola prematuramente
e começar a trabalhar com os pais. Portanto, são principalmente
meninas que recebem apoio extra da escola, como arroz todos
os meses. Os pais devem assinar um contrato onde
prometem apoiar a filha em seus estudos e que ela não
precisa trabalhar à noite.
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mento onde as crianças vivem
sem os pais.
Muitos são mortos pelo
Khmer Vermelho e, um dia, a
mãe de Phymean descobre
que todos seus onze irmãos
com as respectivas famílias
inteiras foram mortos.
Phymean completa seis
anos, mas não pode começar a
estudar. Os membros do
Khmer Vermelho não permitem escolas nem livros. A
tarefa de Phymean é bombear
água, um trabalho pesado.
Dois anos depois, soldados
vêm do país vizinho, o Vietnã,
e derrotam o Khmer
Vermelho. A família pode voltar para casa e, aos nove anos
de idade, Phymean finalmente
começa a estudar. Ela quer ler
todos os livros do mundo e
progride rapidamente, da
segunda para a quarta e para a
sétima classe.

– Bem, diz a mãe, você precisa obter uma educação.
O conhecimento é a chave
para uma vida melhor. As
pessoas podem tirar dinheiro
e outras coisas de você,
mas ninguém pode roubar
seu conhecimento.
Toda noite, Phymean põe
a mãe sentada no seu colo,
abraçando-a. Uma noite, a
mãe sussurra:
– Siga seus sonhos com
firmeza, Phymean. Tudo
que pode aprender, você
consegue fazer.
Em seguida, a mãe morre.

Sonhos para
o futuro na
escola de
Phymean

Quer construir
grande escola
amarela
“Matemática é importante,
especialmente a multiplicação. Quando eu for engenheira, construirei uma
grande escola amarela
para as crianças”.
Sokhgim, 13

Briga por ossos de frango
As crianças adoram
poder ir à escola de
Phymean todas as
manhãs.

Phymean com
crianças no refeitório
da escola, onde todos
almoçam.

A primeira vez que
Phymean visita as
meninas no lixão,
em 2002.

Roupas para
coletar lixo
As roupas de coletar
lixo de Srey Nich. As
crianças que procuram
lixo tentam usar roupas
tão protetoras quanto
possível. De preferência
mangas compridas e
botas, mas nem sempre
é possível. Crianças que
trabalham descalças ou
de manga curta costumam se cortar.

O edifício verde da
escola de Phymean fica
perto do antigo lixão,
onde as cabras agora
pastam.
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Um dia, Phymean come um
frango assado no almoço. Ela
joga os ossos de frango em
uma pilha de lixo e, de repente, cinco crianças se aproximam. Elas brigam e se arranham para pegar os restos de
frango. Phymean fica alarmada. As crianças brigam pela
chance de comer lixo.
As crianças dizem que vieram do interior porque seus
pais estão procurando emprego. Mas o único trabalho disponível é procurar lixo no
aterro, onde também moram.
Elas contam como lutam
todos os dias para sobreviver.
– Como posso ajudá-los?
Phymean pergunta.
– Eu só quero ir à escola, diz
um dos meninos.

Quer falar com
o mundo inteiro
“O inglês é importante, para
poder conversar com pessoas
de todo o mundo. Quero
poder ler livros em inglês e
escrever para amigos no
computador”.
Somaly, 14

Após deixar as crianças,
Phymean não tem paz. Elas
lutam sem ajuda, exatamente
como ela fez na infância.
No dia seguinte, Phymean
vai ao maior depósito de lixo
de Phnom Penh, que é alto
como uma montanha. Ela
conhece crianças e pais, vê as
telas sob as quais eles dormem, e observa os caminhões
percorrendo suas rotas, independentemente de haver
crianças no caminho ou não.
Ela vê feridas abertas, que
nunca cicatrizam. O mal
cheiro está por toda parte.
É como chegar ao inferno,
Phymean pensa.

Funda escola

Phymean deixa seu emprego,
retira todo o dinheiro do ban-

Quer pintar a
história da PIO

Khmer e computação
são importantes

“Gosto de pintar
paisagens e animais,
principalmente
coelhos. Quero ser
artista e pintar a
história da PIO”.
Pich, 13

co e começa o trabalho no
lixão. A maioria das crianças
quer desesperadamente ir à
escola, mas os pais hesitam.
As crianças precisam ajudar
com a subsistência, caso contrário a família passará fome.
No primeiro dia, 25 crianças vêm à escola de Phymean.
Depois, mais e mais crianças
passam a vir também.
Phymean também consegue
instalar a primeira torneira
que fornece água limpa no
depósito de lixo. As pessoas
que vivem ali também
precisam de comida e de
professores.
Phymean vai ao lixão todos
os dias. Ela é professora, líder,
zeladora, assistente social;
enfim, ela é tudo para as
crianças. A escola é construí-

da lentamente. Há cada vez
mais crianças e professores e,
após alguns anos, Phymean
abre outra escola.

Nunca desista!

Faz dezessete anos que
Phymean fundou sua organização. Atualmente, há três
escolas e um lar para crianças
órfãs ou abandonadas. A organização também ajuda as
famílias e toda a comunidade
em torno do lixão.
– Nunca desista! Eu penso
assim e digo isso às crianças
na escola. As crianças aqui
têm uma vida difícil. Existem
gangues, drogas e muita
insegurança. Mas as ajudamos a enxergar seus sonhos
e lutar para realizá-los,
diz Phymean. c

Quer voar para
outro planeta

“Nosso idioma, o khmer
é importante para mim,
pois quero trabalhar com
negócios. Portanto,
preciso saber trabalhar
num computador”.
Kakada, 11

“Computação é a coisa mais
importante a aprender. Quero ser
piloto, e o painel da cabine é como
um grande computador, ou ser
astronauta e voar para outro
planeta”.
Kim, 12

Phymean e a
PIO querem

O trabalho da PIO
pelas crianças:

• Ajudar as crianças a realizar seus sonhos. Muitas
das crianças no lixão não
acreditam no futuro.
• Dar esperança às crianças.
Ao observar o progresso
das crianças e criar oportunidades onde seus
talentos se revelam,
Phymean e os professores
mostram às crianças que
sua situação pode ser
modificada.
• Dar às crianças amor no
qual podem confiar.
Phymean e a PIO acompanham as crianças por
muitos anos.

• Três escolas, no antigo
lixão e em favelas de
Phnom Penh.
• Ensino em khmer e
inglês, com foco em
habilidades de linguagem
e informática.
• Um lar para órfãos e
crianças abandonadas.
• Apoio às famílias, para
que possam enviar as
crianças, especialmente
filhas, à escola.
• Água limpa para todas
as crianças da escola e
para crianças e adultos
da região.
• Educação profissionalizante
para adolescentes, como
cabeleireiro ou costureiro.
• Acesso a enfermeiros,
médicos e dentistas.

Quer ensinar turistas
Hin, 13, frequentou a escola da PIO por três anos. Ele mora
logo atrás da escola com sua mãe, pai e irmãos mais novos.
Durante vários anos, a família trabalhou no lixão, mas hoje
apenas os pais trabalham.
– Quero ser um guia e ensinar aos turistas sobre a
cultura e tradições do Camboja. Posso ensiná-los a fazer
uma saudação tradicional.
Ao cumprimentar
alguém da mesma
idade, com as mãos
abaixo do queixo,
deve-se dizer “chum
reap sou” em vez de
“sou sdei”, que é mais
formal.

Ao cumprimentar
um monge, as
mãos devem estar
altas, acima do
nariz.

Ao cumprimentar
um adulto, as
mãos ficam
abaixo do nariz.
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O sonho da escola se

Kean está em um dos buracos profundos no depósito de lixo. De repente, ouve-se um som
que só pode significar uma coisa: Lixo caindo! Kean pula e consegue sair do poço antes que a
avalanche de lixo que o trator iniciou encha o buraco onde ela estava.

A
Kean e sua irmãzinha Phally
trabalhavam no lixão e sonhavam
ir à escola.
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lguns anos antes,
quando Kean tem oito
anos, ela e a irmã mais
nova Phally deixam sua aldeia
natal. Elas se despedem dos
pais e se espremem em um
micro-ônibus com a avó.
Depois de três horas, chegam
ao destino: o depósito de lixo
Stung Mean Chey, na capital
Phnom Penh, onde trabalham
da manhã à noite todos os dias
da semana.

Trabalho mortal

Kean e Phally logo aprendem
o que acontece com crianças
que não conseguem fugir
quando a avalanche de lixo
começa. Na primeira vez em
que presencia isso, Kean está
a poucos metros de um rapaz,
um pouco abaixo na encosta
da montanha de lixo. O motorista do trator no topo da
montanha não os vê, e joga o
lixo sobre o rapaz.
Kean e todos os outros veem
o rapaz desaparecer e logo ajudam a desenterrá-lo. Ele pare-

ce aterrorizado, mas no dia
seguinte está de volta ao lixão
trabalhando como se nada
tivesse acontecido. Kean sabe
que ele não tem escolha, se
quiser ter o que comer.
Em outra ocasião, leva muito tempo para desenterrar um
rapaz, que morre.
Apenas sair do depósito de
lixo já é perigoso. Várias
vezes, Kean cai até a cintura
em poços que se formam em
meio ao lixo. Quem cai em um
buraco assim e não alcança o
fundo para ter impulso e sair,
nunca mais é encontrado.

Dança das mãos

realiza

As danças tradicionais do Camboja
têm muitos movimentos de mãos,
que as irmãs praticam.

Kean e Phally almoçam
na escola. Quando
trabalhavam no lixão,
elas geralmente estavam sempre com fome.

Roupas de dança
Kean e Phally adoram
dançar hip hop e danças
tradicionais.

A mulher da escola

As irmãs podem começar
a estudar.
Todos os dias, Kean e Phally
coletam lixo depois das aulas.
Quando chegam à casa no
pequeno galpão, tarde da noite, elas fazem as tarefas
domésticas enquanto a avó
separa o lixo. Em seguida,
estudam, pois temem não
conseguir acompanhar as
aulas se não o fizerem.

A greve de fome.

A avó, que tem tuberculose,
está fraca. Portanto, elas precisam voltar à aldeia natal.
Kean e Phally choram por
todo o caminho. Tudo que
querem é continuar na escola.
Na aldeia, elas plantam arroz
do início da manhã até o final
da noite. Kean sempre chora.
Ela pensa na escola e no quanto sente falta das aulas.
A família de Kean e Phally não
escuta os argumentos das
meninas. Então, elas fazem
um plano: não comerão nada
até poderem voltar a Phnom
Penh e para a escola. A greve
de fome das irmãs dura vários
dias e, finalmente, elas conseguem fazer valer sua vontade.

Xampu maravilhoso

A avó as acompanha e cuida
para que se mudem para o lar
da PIO.
Pela primeira vez, elas
podem lavar o cabelo com
xampu.
– É tão maravilhoso. Agora
finalmente posso me sentir
totalmente limpa, diz Phally.
No ano novo cambojano, em
abril, as irmãs visitam a família. Em meio à celebração deste ano, algumas crianças vêm
falar com Kean.
– Você pode nos ensinar
inglês? E mostrar como escrever o alfabeto, pedem.
Kean fica muito orgulhosa.
Ela está feliz por poder ensinar. Seus pais a observam
mostrando às crianças como
escrever as letras e sorriem
orgulhosamente para ela.
– Sou uma menina realmente feliz agora que tenho a
oportunidade de ir à escola. Se
eu não tivesse vindo à PIO,
não sei como seria o futuro,
diz Kean. c

Uniforme da PIO
Na escola, todos os alunos
usam uniformes que recebem
da PIO. Phally o usa todas as
manhãs. Quando trabalhavam
no lixão, as irmãs só tinham a
roupa do corpo. Agora elas têm
várias mudas e podem trocar
entre si!

Ama a escola
Phally e sua amiga Pich leem livros
da biblioteca durante a última
hora do dia de aula. Phally ama ir à
escola. Quando a avó a levou com
Kean de volta à aldeia natal, as
irmãs começaram uma greve de
fome para voltar à escola.
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Kean e sua irmã procuram
lixo todos os dias. Às vezes,
elas estão tão famintas que
comem a comida que outros
jogaram fora. As roupas que
usam também vêm do lixão.
Um dia, Kean e Phally veem
uma mulher que anda pelo
lixão entregando máscaras
protetoras e conversando com
as pessoas que trabalham ali.
Kean e Phally escutam atentamente quando a mulher fala
sobre uma escola. As crianças
acompanham a mulher para
conhecer a escola. Quando a
mulher, Phymean, diz que as
crianças a frequentam gratuitamente, Phally sente uma
esperança de que as irmãs
possam ir à escola.
Elas conversam com a avó
sobre a visita à escola.
– Vocês devem continuar
coletando lixo. Caso contrário, todas morreremos de
fome, diz a avó.
Phally chora e continua
insistindo com a avó:
– Não quero trabalhar no
lixão a vida toda.
No final, a avó concorda.

Langeng, 15, vive com sua irmã,
mãe e dezessete parentes em
um galpão de chapa de metal no
antigo depósito de lixo. Sua mãe
está muito doente, mas tem
que trabalhar para a família
poder comprar comida. À noite,
Langeng a acompanha.

Dia longo com

Era pior quando Langeng era pequeno. Na
época, ele não ia à escola e coletava lixo o
dia todo.
– Eu estava sempre com fome. Pegava
frutas ruins que as pessoas haviam jogado
fora e bebia as últimas gotas que restavam
nas garrafas que encontrava.
Langeng e sua irmã observavam outras
crianças, que usavam uniforme e mochilas
escolares. Eles pediram e insistiram e, finalmente, conseguiram começar na PIO.
– O futebol, a escola e meus amigos me
deixam feliz. Mas quando penso que minha
mãe está doente, fico muito triste. Tão triste
que fico com raiva.

6h Acorda
Langeng e sua irmã Pich dormem lado
a lado na cama da família. A rede
mosquiteira os protege dos insetos
que prosperam no calor úmido.

6h30 Limpo e arrumado
Toda quarta-feira, Langeng
varre a sala de aula antes do
início das aulas.

9h30 Intervalo e TV
No intervalo, Langeng e seus
amigos vão ao quiosque ao lado
da escola e assistem ao noticiário.
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11h Melhor frito
Todas as crianças almoçam no terraço
da escola. Sem essa refeição, muitas delas
passariam fome. O prato preferido de
Langeng são legumes fritos.

13h Liga os computadores
A emocionante aula de informática é
realizada na biblioteca.
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escola e lixo
14h15 Tão cansado,
tão cansado ...
Langeng quase sempre
dorme no intervalo do
almoço, mas às vezes está
tão cansado que também
cochila durante a aula de
inglês, à tarde. Ele dormiu
apenas cinco horas à
noite, porque o trabalho
noturno não termina até
tarde da noite.

Sapatos de plástico
e de borracha
5 meticais/kg

Garrafas de plástico
10 meticais/kg
Canudos
6,50 meticais/kg

17h15 Começa o
trabalho noturno

Papelão
5 meticais/kg

Langeng coloca a roupa de
coletor de lixo. Em seguida,
ele vai ao centro da cidade
coletar lixo.

21h Caminha
no escuro
Até meia-noite,
Langeng continua
trabalhando.

0h30 Banho
noturno
Quando finalmente
volta a casa, Langeng
se banha. Após
comer um pouco de
arroz, que sobrou do
jantar dos outros, ele
vai para a cama.
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POR QUE
MANUEL É
NOMEADO?

Manuel Rodrigues,
que faleceu em 2020, é
nomeado por sua luta por
crianças cegas e crianças
com outras deficiências na
Guiné-Bissau.
O DESAFIO

Na Guiné-Bissau, crianças
com deficiências são muito
vulneráveis. Crianças surdas
ou cegas frequentemente não
podem ir à escola e são tratadas como menos dignas. Às
vezes, principalmente no
campo, elas são escondidas
ou abandonadas devido à
pobreza e ao preconceito.

PÁGINAS
68-75

HERÓI DOS DIREITOS DA CRIANÇA 6

Manuel Rodrigues

O TRABALHO

Manuel e sua organização, a
AGRICE, dão a crianças com
deficiências a oportunidade
de uma vida digna. Elas têm
acesso a assistência médica,
comida, casa, segurança,
amor e a chance de ir à escola.
Manuel resgata crianças que
foram abandonadas ou escondidas, além de educar suas
famílias para que isso não
aconteça novamente.
RESULTADOS E VISÃO

Desde 1996, Manuel e a
AGRICE ajudaram milhares de
crianças a obterem uma vida
melhor. Mais de 300 crianças
cegas receberam ajuda no
centro de Manuel e frequentaram sua pré-escola e escola
adaptadas para deficientes
visuais. A maioria consegue,
após algum tempo de treinamento, se reunir com suas
famílias e frequentar a escola
regular. Ele luta continuamente para que todas as crianças
com deficiências tenham
os mesmos direitos que
as outras.
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Manuel faz cafuné na cabeça de Adelia, de 9 anos. Ela se aconchega a ele
no banco onde estão sentados. Quando era recém-nascida, Adelia foi
deixada para morrer na floresta por ser cega.
– Muitas pessoas na Guiné-Bissau consideram as crianças com
deficiências inúteis, não lhes dão amor e as impedem de ir à escola.
Minha vida é lutar por essas crianças, diz Manuel, que também é cego.

M

anuel sabe o quanto
uma criança com
deficiência precisa
que os adultos que a cercam
demonstrem amor e não
desistam dela nem a abandonem. Ele próprio ficou cego
aos três anos de idade.
– Éramos nove irmãos.
Minha mãe e meu pai nos
amavam. Meu pai e eu éramos melhores amigos. Íamos
de mãos dadas à pré-escola
todos os dias e brincávamos
muito juntos.
Quando Manuel tinha três
anos, aconteceu algo que
mudou tudo.
– Meus olhos, que eram
castanhos, começaram a ficar
azuis, e eu via tudo como que
através de uma névoa. Tive

que sair da pré-escola porque
enxergava muito mal. Fiquei
triste, mas quem ficou ainda
mais triste foi meu pai.

A longa viagem

O pai decidiu que Manuel
receberia os melhores cuidados médicos que ele conhecia.
Porém, isso não era na GuinéBissau, mas em Portugal. Ele
começou a economizar o
máximo possível de seu salário no exército. Por fim, foi
possível comprar um bilhete
que levaria Manuel até seu
tio, em Portugal. Mas ninguém da família poderia
acompanhá-lo.
– Não foi fácil para mim.
Eu tinha apenas quatro anos,
e estava triste e assustado.

Manuel junto com Adelia, que
foi deixada na floresta para
morrer quando era bebê, mas foi
resgatada por alguns pastores.

Mas tive sorte. No voo havia
uma freira que me ajudou, e
no hospital duas enfermeiras
cuidaram de mim.
– Após um ano no hospital,
descobriram que não podiam
fazer nada sobre minha deficiência visual. Eu havia rece-

De volta ao lar
No centro de Manuel,
Isabel aprendeu Braille e
entendeu que consegue
fazer muito mais do que as
pessoas pensam. Agora ela
mora com sua família e
recebe ajuda de sua prima
Aua todas as manhãs para
ir à escola.

Escola para cegos

O pai de Manuel continuou a
lutar por seu filho. Ele sabia
que havia boas escolas para
cegos em Portugal, mas
nenhuma na Guiné-Bissau.
– Minha família juntou
dinheiro suficiente para
que eu estudasse num internato em Portugal. Aprendi a
contar, ler e escrever usando
o Braille.
Os anos se passaram e
Manuel pensou que a vida
se ajeitaria, apesar de tudo.
Mas um dia, quando já
vivia na escola há seis anos,

ele recebeu uma mensagem
que mudou tudo. Seu pai morrera de um ataque cardíaco.
– Eu tinha dez anos e perdi
o pai e a possibilidade de
continuar na escola, pois
ninguém mais podia pagar
minhas propinas.
Quando Manuel voltou
para casa, havia guerra. A
família o levou para a segurança no país vizinho, a
Guiné. Lá, ele frequentou uma
escola para crianças e jovens
com deficiências. Seis anos
depois, Manuel conseguiu
voltar para casa.

Parou o presidente

Ninguém pensava que Manuel

conseguiria emprego, porque
era cego, mas ele ia ao palácio
presidencial todos os dias e
pedia para falar com o presidente. Manuel achava que o
presidente deveria ajudá-lo
a conseguir emprego e ajudar
também outras pessoas
com deficiências.
– Um dia, consegui ficar no
caminho do carro do presidente para que ele não pudesse continuar! Os guardas do
presidente me levaram até ele.
Expliquei que precisava de
ajuda para conseguir um
emprego, porque ninguém
contratava cegos. Eu disse que
havia aprendido a trabalhar
como operador de telefonia.

O presidente ficou curioso e
me deixou experimentar a
central telefônica presidencial. Ele ficou impressionado e
arrumou um trabalho na sede
dos correios para mim!

Funda a AGRICE

Embora estivesse bem,
Manuel não se esquecia das
crianças cegas do país, que
não tinham as mesmas oportunidades que ele.
– Muitas eram escondidas
ou abandonadas. O governo
ainda não havia fundado
nenhuma escola adaptada
para deficientes visuais no
país, diz Manuel.
Por isso, em 1996, Manuel

MANUEL CONTRIBUI PARA ATINGIR
AS METAS GLOBAIS, INCLUINDO:
CORRIDA EM VOLTA DO GLOBO POR
UM MUNDO MELHOR EM 1º DE ABRIL

Meta 1: Sem pobreza. Meta 3: Boa saúde e bem-estar.
Meta 4: O direito de todas as crianças à educação.
Meta 10: Igualdade. Meta 11: Pessoas com deficiências têm
os mesmos direitos que todas as outras.
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bido atendimento médico
tarde demais.

Em missão de resgate

fundou a organização
AGRICE (Associação
Guineense de Reabilitação e
Integração de Cegos) para que
deficientes visuais pudessem
difundir conhecimento na
comunidade e lutar juntos por
seus direitos.
Através da AGRICE, Manuel
entrou em contato com muitas
crianças cegas que estavam

sofrendo. Quando sua mãe
morreu, ele transformou
metade de sua casa no primeiro lar seguro para crianças
cegas da Guiné-Bissau. Os
primeiros a viver ali, no ano
2000, foram os irmãos
Suncar, 11 meses e Mamadi,
6 anos.
Junto com sua esposa
Domingas, Manuel cuidou
dos dois meninos. O rumor
sobre o quão bem os irmãos
eram tratados se espalhou, e
cada vez mais crianças cegas
os procuravam.
– Ao mesmo tempo,
começamos nossas missões

Às vezes, Manuel e seus companheiros precisam trocar o jipe por um
carrinho de burro para chegar a uma aldeia onde sabem que há crianças
com deficiências passando por dificuldades. Manuel é bem recebido e os
aldeões escutam quando ele diz que crianças com deficiências têm os
mesmos direitos que outras crianças. Ele também fala sobre as causas
da cegueira e como prevenir lesões oculares. Manuel e a AGRICE têm
16 trabalhadores de campo que visitam aldeias e comunidades para
procurar crianças cegas e crianças com outras deficiências. Manuel
colabora com igrejas, mesquitas, líderes tradicionais e autoridades locais,
que entram em contato com a AGRICE quando sabem de crianças que
precisam de ajuda.

de resgate. Visitávamos
aldeias à procura de crianças
cegas ou com outras deficiências, pois sabíamos que muitas delas viviam em risco.
Informávamos sobre os direitos da criança e nos oferecíamos para cuidar de crianças
que precisavam de ajuda.
Logo, havia mais de quarenta
crianças deficientes visuais
morando conosco!

Escola Bengala Branca

No lar de Manuel, as crianças
eram treinadas para cuidar de
si mesmas e ajudar suas famílias ao voltar para casa. A
meta de Manuel era que as
crianças voltassem para casa e
fizessem parte da sociedade.
Elas aprendiam a lavar roupa,
lavar pratos, fazer limpeza,
cozinhar e muito mais.
Mas Manuel sabia que as
crianças também precisavam

Rapaz de 15 anos criou o Braille
O Braille foi criado em 1824, por um rapaz francês de 15 anos chamado
Louis Braille. O Braille consiste em pontos elevados dentro de pequenas
caixas (células) em uma folha de papel ou plástico que a pessoa lê
sentindo com os dois dedos indicadores. Letras diferentes são criadas
dependendo de como os pontos são combinados em cada caixa. Além
de letras, também é possível formar números e notas musicais. Em 4 de
janeiro de cada ano, o dia Internacional do Braille é comemorado em
memória do nascimento de Louis Braille, em 1809.

Na escola de Manuel, as crianças
cegas aprendem, com auxílio
do Braille, a ler e escrever pela
primeira vez em suas vidas.

Molde de plástico com células,
colocado no papel ao escrever com
a reglete.

Uma reglete
usada para
escrever em
Braille.
Este é o nome de Manuel em Braille.
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1,4 MILHÃO DE
CRIANÇAS CEGAS
Existem 19 milhões de crianças
com deficiência visual no
mundo. 1,4 milhão delas
são incuravelmente
cegas.

Um único
oftalmologista
– É possível prevenir e tratar a
quase toda a cegueira*. Mas a
Guiné-Bissau é um país pobre,
e há apenas um médico oftalmologista em todo o país,
explica Manuel. As causas
mais comuns de cegueira na
Guiné-Bissau são:
Manuel conta uma história para as crianças. Abdulai, sentado em seu colo, foi
encontrado há uma semana, quando Manuel saiu em missão de resgate.

ir à escola. Ele insistia com o
governo que uma escola
adaptada para deficientes
visuais, com professores treinados em Braille, devia ser
fundada imediatamente.
– O governo não planejava
fundar uma escola, mas
me deu um terreno para
construir.
A primeira escola de
Manuel era feita de bambu
e folhas de palmeira, e as
crianças se sentavam no
chão, sem bancos.
– Um dia, o embaixador
do Canadá foi à escola para
ver como trabalhávamos com
nossos alunos. Quando estávamos na sala de aula, uma
grande serpente rastejou em
direção às crianças. Após o
encontro com a cobra, a
embaixada decidiu nos dar
dinheiro para que pudéssemos começar a construir
uma escola mais segura para
as crianças!

Trabalho de 20 anos

Já se passaram 20 anos desde
que Manuel cuidou das primeiras crianças cegas. Hoje,
Manuel e a AGRICE têm uma

pré-escola e uma escola,
dois centros de reabilitação,
salas de aula, refeitórios e
dormitórios, bibliotecas,
salas de música, ginástica e
artesanato. O Ministério da
Educação da Guiné-Bissau
ajuda Manuel fornecendo
professores. As escolas são
abertas a todas as crianças,
não apenas cegas.
– Para mim, é óbvio que
elas devem aprender juntas.
É uma ótima maneira de quebrar o isolamento para crianças com deficiências e fazer as
pessoas entenderem que
todos temos valor.
Às vezes, Manuel fica
exausto e triste com todas as
coisas horríveis que afetam
as crianças na Guiné-Bissau.
– Então, penso em todas as

oportunidades que tive na
vida graças ao meu pai. Seu
amor por mim significou que
eu recebi a melhor assistência
médica e educação possíveis.
Meu pai é meu exemplo.
Como ele foi para mim, quero
ser para todas as pessoas com
deficiência visual que precisam de mim. c

Escola
Bengala Branca
A escola de Manuel se
chama Bengala Branca.
Desde a década de 1950,
a bengala branca, usada
por muitos deficientes
visuais, é o símbolo mais
comum para cegos.

Oncocercose (cegueira dos rios
ou mal do garimpeiro) é uma
infecção parasitária causada pela
picada de uma mosca preta,
encontrada em rios. Depois,
um parasita produz milhares
de larvas venenosas no corpo,
inclusive nos olhos. É possível
vacinar-se contra a doença.
Tracoma é uma doença infecciosa, na qual bactérias causam
uma rugosidade na face interna
das pálpebras, criando cicatrizes.
Lenta e dolorosamente, a infecção leva à cegueira. Geralmente
é transmitida por moscas que
tiveram contato com os olhos
de uma pessoa infectada. É
possível prevenir e manejar
com aumento do acesso à água
potável, melhor saneamento,
medicamentos e cirurgia.
Catarata é uma doença que
provoca a opacificação da lente
do olho. É possível operar.
Glaucoma é uma doença que
ataca o nervo óptico. Não é
possível operar para reverter a
deficiência visual adquirida, mas
cuidados médicos podem ajudar
a manter o que resta da visão.
*80 % da cegueira no mundo é evitável
ou tratável.
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Muitos amigos
– Estou na quarta classe na escola
de Manuel. Eu trabalho com o
Braille e o alfabeto regular. Na
minha escola há crianças que
enxergam e crianças cegas.
Aqueles que enxergam geralmente
nos ajudam, dizendo o que está
escrito quando o professor usa o
quadro, conta Samuel.

Samuel conseguiu a visão!
– Fui abandonado por meus pais porque eu era cego. Mas Manuel foi à aldeia
e me resgatou. Graças a ele, hoje consigo enxergar de um olho! diz Samuel,
12, que vive no centro de Manuel.

S
Se ajudam
– Costumo realizar tarefas para
Manuel. Às vezes, o ajudo quando
ele sai do centro. Nessas ocasiões,
ele coloca a mão no meu ombro e
vamos juntos, afirma Samuel.

Futebol com som!
As crianças jogam futebol com a
bola dentro de um saco plástico
ou usando uma velha garrafa de
refrigerante, para que as crianças
cegas possam ouvir onde a bola
está. O maior sonho de Samuel é
ser um profissional do futebol.

amuel nasceu em uma
família pobre. Seu
irmão mais velho,
Solomon, tinha a visão ruim
e estava ficando cego.
Quando percebeu que
Samuel também era cego, o
pai abandonou a família.
– Minha mãe trabalhava
no campo e nos deixava com
vizinhos na aldeia. Às vezes,
ela ficava fora durante várias
semanas seguidas, diz
Samuel. Os vizinhos não cuidavam bem de nós.
Ficávamos famintos, nus e
sujos, e éramos espancados.

A missão de resgate de
Manuel		

Ama desenhar
– Gosto de desenhar, mas, para
conseguir, preciso do papel muito
perto do meu olho, explica Samuel.
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Manuel soube que havia dois
meninos cegos em péssimas
condições na aldeia e partiu
em uma missão de resgate
para buscar os irmãos.
Samuel foi submetido a um
exame oftalmológico, tal

como todas as crianças que
chegam ao centro. Os médicos
constataram que ele tinha
catarata em um olho, e quiseram operá-lo.
– Eu tinha oito anos e fora
cego a vida toda; portanto,
não conhecia a aparência das
coisas. De repente, pude
enxergar com um olho, e a primeira coisa que vi foi o ventilador de teto sobre minha
cama no hospital. Fiquei apavorado!

Conseguir enxergar

Quando Samuel saiu da cama
e desceu as escadas do hospital, estava tão feliz que corria

pelo hospital e por seu jardim.
Manuel tinha tentado manter contato com os pais dos
dois irmãos. Agora que descobriram o quanto Salomão
aprendeu e que Samuel enxerga, os pais os querem de volta
em casa. O objetivo de Manuel
é que as crianças sempre
retornem para suas famílias,
se possível. Porém, Samuel
não está tão convencido.
– Após a cirurgia, minha
mãe veio me visitar e não a
reconheci. Foi Manuel que
cuidou de mim quando eu
precisei. Ele me confortou
quando eu estava triste.
Recebi amor, diz Samuel. c

Escola de todas as crianças!
“Samuel e eu somos amigos e ajudamo-nos em tarefas difíceis
de matemática. Em nossa escola há crianças cegas e crianças
que enxergam. Acho que realmente não há diferença. Na minha
opinião, é óbvio que crianças cegas também devem
frequentar a escola. Na Guiné-Bissau, as escolas
geralmente não são adaptadas para crianças
com deficiências. Isso é errado. Todas as
escolas deveriam ser adaptadas como
a nossa, para que todos possam
frequentá-la. Se a pessoa não
frequentar a escola, será difícil
conseguir um emprego”.
Germindo, 15
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Adelia foi deixada
para morrer
– Nunca esquecerei a primeira vez que peguei a pequena Adelia
recém-nascida nos braços. Ela estava muito fraca e coberta de sujeira,
pulgas e picadas de insetos. Havia sido deixada na floresta para morrer
só porque era cega. Fiquei furioso. Agora Adelia tem nove anos e eu a
amo, diz Manuel, contando sobre a vida de Adelia:
“

Q

uando Adelia nasceu
e seu pai descobriu
que ela era cega, ele
afirmou que ela não
era sua filha e abandonou a
família. A jovem mãe de
Adelia não sabia o que fazer.
Ela abandonou Adelia sozinha na floresta, nua e completamente desprotegida
contra cobras, a chuva e o
sol quente.
Alguns pastores passaram
pelo local onde Adelia foi
deixada e viram aquele corpinho. Como havia gritado e
lutado por tanto tempo,
Adelia não tinha mais forças.
Os pastores estavam convencidos de que a menina estava
morta quando, de repente,

ela se mexeu um pouco.
Eles carregaram Adelia
cuidadosamente para uma
estação missionária católica
nas proximidades.

aconteceu. O sistema de justiça não funcionou tão bem e,
além disso, a polícia não leva a
sério os crimes contra crianças com deficiências.

Sem ajuda policial

Procurou por toda parte

Manuel não
decepciona ninguém

Coisas favoritas

– Nunca mandamos uma criança
de volta para casa, a menos
que saibamos que ela será bem
cuidada, diz Manuel.

As freiras entraram em contato comigo, e cuidamos de
Adelia. Nós a alimentamos,
hidratamos e a levamos ao
hospital para que recebesse os
medicamentos certos. Como
por milagre, ela voltou à vida.
Tentamos sempre garantir
que os culpados de um crime
sejam levados à justiça. Por
isso, fui à polícia e relatei o
que havia acontecido com
Adelia; queria que seus pais
fossem presos. Contudo, nada

Tentei procurar seus pais por
conta própria. Eu percorria
muitos quilômetros de trilhas
caminhando entre pequenas
aldeias e passava a noite onde
conseguia. No final, encontrei
a mãe de Adelia, que era muito
jovem. Mas antes que pudéssemos chegar a qualquer tipo
de solução, ela desapareceu
e nunca mais voltou. Eu a
perdoei, pois acho que todos
podemos cometer erros.
Contudo, isso mostra a impor-

tância do nosso trabalho de
explicar que crianças cegas e
outras crianças com deficiências têm os mesmos direitos
que todas as outras.
O mais importante é
que Adelia está viva e que
podemos ajudá-la a ter uma
vida digna!”. c

O guardaroupas de
Adelia
– Manuel me dá todas as minhas
roupas. Mas é a “irmã mais velha”
N’guende que cuida das nossas
roupas e do nosso quarto. Este é
meu vestido favorito, diz Adelia.

– Minhas coisas favoritas são as
panelinhas, tigelas e talheres de
brinquedo que ganhamos no Natal
do ano passado, diz Adelia.

Eu vou para a
escola vestida
assim ...

... e esses são
meus sapatos
favoritos, porque
são muito
bonitos!
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O dia de Adelia no lar
Muitas crianças do centro de Manuel voltam para casa quando
concluem a escola e seu treinamento. Mas algumas crianças, como
Adelia, têm no centro seu lar.
– Sinto-me segura aqui, porque este é meu lar, diz Adelia, rindo.

05h
Bom dia!
– Dormimos em quatro
crianças no mesmo quarto,
Além da “irmã mais velha”,
N’guende. Somos todas
cegas. Primeiro, arrumo
minha cama e depois me
lavo e escovo os dentes.
Coloco meu uniforme escolar e N’guende me ajuda a
escovar os cabelos, diz
Adelia.

10h Intervalo para o desjejum

– N’guende cuida para que todas
as nossas coisas estejam na
mochila e nos leva ao ônibus
escolar, chamado “giri-giri”. No
ônibus, cantamos juntas, diz Adelia.

08h
Início das aulas
Na classe de Adelia
há crianças cegas e
crianças que enxergam.
– Adoro a escola e
quero ser professora
na escola de Manuel,
conta Adelia.
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– Faço meu desjejum, pão e suco. O cheiro
de pão é meu aroma favorito!
No intervalo, nós brincamos, essa é a melhor
coisa na escola!
A colega de classe de Adelia, Cadi, concorda:
– Dançamos, cantamos e brincamos juntas,
as crianças cegas e nós, que enxergamos,
porque somos todas amigas!

06h30 Giri-Giri
para a escola de Manuel

Adora manga!
– Ontem, quando o pai Manuel voltou
de uma viagem, ele trouxe mangas.
Eu adoro o sabor da manga!
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12h Fim das aulas
– Quando as aulas terminam, tomamos o giri-giri de
volta para casa, diz Adelia.

de Manuel

A organização de
Manuel, AGRICE,
funciona assim:

13h30 Brincadeiras e soneca

13h Almoço e lavar pratos
– Ao chegar à casa, trocamos de roupa e almoçamos. Eu
lavo os pratos quando é minha vez pelo cronograma.
No centro de Manuel, lavar pratos, cozinhar, limpar e
arrumar a cama fazem parte do treinamento, a fim de
sabermos nos cuidar e ajudar a família ao voltar para casa.

– Depois do almoço, brinco com meus amigos.
Somos como irmãos, porque vivemos juntos.
Eu sei qual é a aparência dos outros porque já
senti seus rostos. Jogamos futebol, dançamos
e cantamos. Depois, dormimos um pouco, diz
Adelia, que aqui sente o rosto de Nafi para
saber como ela é.

18h Jantar

20h Djumbai, a reunião noturna

– Sempre temos boa comida!
Meu prato favorito é peixe e
óleo de palma, afirma Adelia.

– Todas as noites temos Djumbai, onde
cantamos e dançamos juntos. Em seguida,
N’guende sempre conta uma história,
geralmente da Bíblia, diz Adelia.

17h15 Banho
Piloto me
mordeu
– Aqui também
temos um cachorro,
chamado Piloto. Uma
vez ele me mordeu. Ele
queria meus biscoitos!
Mas é bom acariciá-lo,
explica Adelia.

21h Boa noite Adelia!

• Realiza missões de resgate
nas aldeias. Procura por
crianças cegas e crianças
com outras deficiências,
e lhes oferece auxílio no
centro de Manuel.
• Informa aos aldeões, durante
as missões de resgate, que
crianças com deficiência
têm os mesmos direitos
que todas as outras crianças.
Também ensina como se
proteger contra as doenças
oculares mais comuns e
distribui medicamentos
gratuitos.
• Oferece a crianças deficientes visuais proteção, um lar,
comida, roupa e segurança
no centro. Ali, cada criança
também é treinada para ser
capaz de cuidar de si mesma
no futuro e ajudar a família
ao voltar para casa.
• Fornece assistência
médica e cirurgias oculares
às crianças.
• Administra uma escola que
é a primeira adaptada para
deficientes visuais no país,
mas é aberta a todos.
• Auxilia as crianças a voltarem para casa. Prepara
as famílias, assim como
vizinhos e professores nas
aldeias, antes que as crianças retornem, para que estas
sejam aceitas e recebidas
de maneira adequada. Se
isso não for possível, ajuda
a criança a conseguir uma
família adotiva.
• Ajuda crianças com as propinas e uniformes escolares
após terem deixado o centro
de Manuel.
• Informa toda a comunidade
que crianças com deficiências têm os mesmos direitos
que todos.

– N’guende vai de cama em
cama e dá boa noite antes de
dormirmos”, diz Adelia.
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POR QUE
RACHEL É
NOMEADA?

Rachel Lloyd é nomeada por
sua luta contra o comércio
sexual infantil (exploração
sexual comercial de crianças)
nos EUA.
O DESAFIO

Nos EUA, dezenas de milhares
de crianças por ano, muitas
delas meninas de doze anos,
são forçadas a vender sexo. A
maioria vive na miséria e não é
branca. Algumas fugiram de
casa após abusos ou vieram
para os EUA como refugiadas.
O TRABALHO

Rachel e o GEMS (Serviço
Educacional e de Orientação
para Meninas) apoiam 400
meninas e mulheres jovens
anualmente com abrigos protegidos, ajuda com educação e
trabalho, conversas, apoio jurídico e amor. Sobreviventes do
comércio sexual infantil são
treinadas para ajudar outras
pessoas. 1.500 jovens recebem
medidas preventivas e mais de
1.300 adultos, como assistentes
sociais e policiais, são educados
sobre comércio sexual infantil
e os direitos das meninas.
RESULTADOS E VISÃO

Desde 1998, as vidas de milhares de meninas foram mudadas
pelo movimento iniciado por
Rachel, onde as sobreviventes
realizam o trabalho de mudança.
Milhões de americanos foram
atingidos por campanhas para
conscientizar sobre as vítimas e
combater o preconceito. Rachel
influenciou na adoção de legislações e sistemas mais adequados
para crianças, incluindo a Lei do
Porto Seguro, a primeira lei
nos EUA que garante o direito
à proteção e cuidado, em vez
de punição, para crianças que
foram forçadas a vender sexo.
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Rachel Lloyd

O telefone de Rachel toca numa sexta à noite, exatamente quando ela está
prestes a ir para casa. A polícia pegou uma menina na rua, que provavelmente
foi forçada a vender sexo. Ela se recusa a conversar com quem quer que seja.
Rachel pode ajudar?

R

achel aguarda no lar
para jovens, para onde
a polícia leva crianças
maltratadas. Após algum
tempo, a equipe traz uma
menina de cabelo preso num
rabo de cavalo. A menina,
Danielle, parece zangada.
Rachel explica que veio do
GEMS, uma organização que
ajuda meninas de Nova York
exploradas no comércio
sexual infantil.
– Quero saber se podemos

ajudá-la. Não sou da polícia
nem do serviço social, e não
revelo o que você diz a ninguém. Fundei o GEMS porque também já estive “na
vida”, então queria ter um
lugar para meninas que passaram pela mesma coisa.

“Na vida”

A maioria das meninas tende
a ficar curiosa quando Rachel
conta que também fez parte
do comércio sexual, ou “da

vida”, como dizem aqui.
– Posso perguntar quantos
anos você tem?
– Onze.
Rachel fica chocada. Ela
conheceu muitas crianças de
12, 13 e 14 anos que foram
expostas ao comércio sexual
infantil, mas nunca alguém
de onze anos.
Danielle conta que gosta de
comida mexicana e dos livros
de Harry Potter. Que escreve
poemas e tem um namorado

RACHEL CONTRIBUI PARA ATINGIR
AS METAS GLOBAIS, INCLUINDO:
CORRIDA EM VOLTA DO GLOBO POR
UM MUNDO MELHOR EM 1º DE ABRIL

Meta 3: Boa saúde e bem-estar. Meta 4: Boa educação.
Meta 5: Igualdade de gênero. Meta 8: Condições de trabalho
decentes. Meta 16: Acabar com a violência, o abuso, a
exploração sexual de crianças e o tráfico de seres humanos.

Rachel luta há mais de 20 anos por
meninas e jovens mulheres que
foram exploradas por traficantes de
pessoas nos EUA. Hoje, muitas das
sobreviventes são líderes que ajudam
outras pessoas. A imagem mostra
sobreviventes e Rachel com
outros funcionários do GEMS.

Muitas das pessoas nas histórias das páginas
de Rachel tiveram seus nomes alterados e
suas idades não foram incluídas. Isso é para
proteger sua privacidade.

A maioria das meninas pelas quais
Rachel luta foram arrastadas para
o comércio sexual infantil quando
tinham 13-14 anos. O GEMS ajuda
meninas e jovens mulheres a
obter uma vida melhor, com amor
e apoio prático.

Rachel lembra como foi
para ela.

A educação de Rachel

Rachel cresce na Inglaterra.
Seu padrasto fica desagradável quando bebe. Uma noite,
ele espanca Rachel e a arrasta
por um longo lance de escadas. Depois disso, ela mantém
distância quando o padrasto
está bêbado. Exceto quando
ele espanca sua mãe. Nessas
ocasiões, ela grita para ele
parar. Porém, ninguém a
escuta. Em vez disso, a mãe
também começa a beber.
Rachel não quer mais ficar

em casa. Ela vaga pela cidade
com amigos e, aos doze anos
de idade, também começa
a beber.
Quando Robert finalmente
deixa a família, a mãe bebe
dia e noite. Muitas vezes, ela
ameaça tirar a própria vida.
Rachel tenta confortá-la.
Contudo, ela também acaba
perdendo a vontade de viver.
Ela pega uma das garrafas de
vinho que sua mãe esconde
sob da pia e mistura com
todos os comprimidos que
encontra em casa.
Rachel é levada ao hospital
e sobrevive. Um assistente

Rachel, 9, de
uniforme
escolar.

Rachel, 14, trabalha como modelo.

Quais crianças
são compradas
e vendidas?
Qualquer criança pode
acabar sendo vítima do
comércio sexual nos EUA,
mas a maioria são crianças
não brancas que cresceram
na pobreza. Isso é especialmente verdade para:
• Crianças de minorias,
como crianças negras e de
origem latino-americana.
• Crianças que fugiram de
casa e/ou estão sem teto.
• Crianças levadas em
custódia pelas autoridades.
• Crianças que foram
abusadas.
• Crianças que bebem ou
usam drogas.
• Crianças com deficiências.
• Jovens homossexuais,
bissexuais, trans e queer.
• Crianças que vêm aos
EUA como refugiadas
ou migrantes, e não
falam inglês.
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de 29 anos de idade. O
homem que Danielle chama
de “namorado” é, na verdade,
um cafetão que a obriga a
vender sexo.
Rachel e o GEMS ajudaram
milhares de meninas a obter
uma vida melhor, mas novas
vítimas chegam o tempo todo.
Ainda assim, muita coisa
mudou, lembra Rachel.
Alguns anos atrás, Danielle
poderia ter acabado na prisão.
Agora ela tem direito a receber auxílio. O GEMS pode ajudar Danielle a tornar-se uma
sobrevivente que pode apoiar
outras pessoas no futuro.

OUTROS NOMES!

social quer mandá-la viver
com uma família adotiva, mas
ela recusa. Afinal, a mãe não
consegue se cuidar sozinha.
Rachel acaba sendo mandada
para casa, apesar de tudo.

Abandona a escola

Rachel abandona a escola e
começa a trabalhar numa
fábrica. Na verdade, ela tem
14 anos e é jovem demais para
trabalhar, mas mente a idade.
À noite, vai a bares, bebe e usa
drogas.
Rachel sonha com algo
melhor, como ser advogada ou
O trabalho de Rachel como babá
a fez sentir-se melhor. “O amor da
família me trouxe de volta à vida”,
diz ela hoje.

Desde que Rachel chegou aos
EUA, o comércio sexual mudou.
A maioria das meninas não é mais
vendida na rua, mas pela internet.

jornalista. Ela tem a chance
de trabalhar como modelo
fotográfico para uma revista
adolescente. Depois, a agência
de modelos propõe que ela
pose para fotos “sexy”. É ilegal
tirar esse tipo de foto de uma
criança de 14 anos.
Aos 17 anos, Rachel não
quer mais ficar em casa e foge
para a Alemanha. Ela encontra uma área com bares sombrios e clubes de sexo.
“Meninas, meninas, meninas”
pisca um painel de néon vermelho. Rachel desce as escadas para o lugar escuro.
No clube, Rachel deve dançar e sentar-se no colo de
clientes, homens bêbados que
puxam suas roupas. À noite,
ela toma longos banhos, esfregando-se até sentir como se a
pele fosse sair.
Rachel conhece um rapaz
chamado JP na Alemanha, e
se apaixona. JP é gentil no início, mas pega todo o dinheiro
que ela ganha e compra drogas. É somente quando JP
quase a mata que Rachel
decide procurar ajuda em
uma igreja.
Ela se torna babá de uma

família americana na
Alemanha. Durante muito
tempo, Rachel acorda suando
frio e aterrorizada toda noite.
Mas a família lhe dá muito
amor e, eventualmente, ela
começa a se sentir melhor.
Rachel decide ajudar os
outros, e se envolve na igreja.
Um dia, é convidada a ir trabalhar nos EUA, ajudando
mulheres que vendem sexo a
deixarem essa vida. Rachel
aceita imediatamente.

Rachel retribui

Durante o dia, Rachel visita

Lar seguro é necessário
Em Nova York há pelo menos 70.000 pessoas sem teto vivendo nas
ruas e abrigos. Destas, cerca de 30.000 são crianças. A maioria está
sem teto junto com suas famílias. Muitos pais trabalham, mas não
ganham o suficiente para pagar os altos aluguéis da cidade.
Muitas meninas são atraídas para o comércio sexual ou têm
dificuldade para deixá-lo por não terem para onde ir. Raparigas com
mais de 16 anos podem morar nas casas seguras do GEMS. Meninas
mais jovens geralmente moram em orfanatos administrados pelas
autoridades. Nestes, Rachel e o GEMS treinam as meninas e as
equipes, para que os funcionários conheçam as necessidades das
meninas e seu direito a sentirem-se bem.
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abrigos e prisões. À noite, ela
anda pelas ruas de Nova York,
onde mulheres vendem sexo.
– Olá, meu nome é Rachel...
Aceita um café ou chocolate
quente?
As meninas riem do sotaque
britânico de Rachel e lhe ensinam expressões americanas,
como chamar a rua de “pista”
e que as meninas no comércio
sexual estão “na vida”. Os
homens que as vendem são
chamados de “cafetões” e os
compradores de sexo são
“Johns”. A maioria está “na
vida” desde os 13-14 anos de

22h Cobertor
amado
– Amei o cobertor que
recebi na primeira vez que
vim para a casa segura.
Depois fugi uma vez, mas
voltei. Então tentaram
me dar outro cobertor,
mas eu quis o meu! Ele me
faz sentir segura, conta
Ginger.

GEMS significa pedras preciosas
em inglês. Para Rachel, todas as
meninas dilaceradas que ela encontra na rua são como belas pedras
preciosas. Elas só precisam de ajuda
para serem capazes de brilhar e
descobrir o quanto realmente
são importantes.

Muitas estrelas, como Beyoncé
aqui, apoiam o trabalho de Rachel
e do GEMS.

idade. Quase todas cresceram
pobres, sem o apoio da família. Algumas fugiram, viveram em lares adotivos ou
foram expulsas de casa.
Rachel fica chocada ao perceber que há meninas com doze
anos de idade na rua. Ela fica
furiosa quando estas são levadas pela polícia e sentenciadas à prisão.
– Vocês são crianças! ela
diz. Precisam de ajuda, não
de punição.

Funda sua organização

Quando percebe que não há
ninguém para ajudar as meninas mais novas, Rachel se
demite do trabalho. Ela funda
sua própria organização em
casa, na mesa da cozinha,
com 1.900 meticais e um computador emprestado. Ela chama sua organização de GEMS.

No começo, Rachel não
tem nada a oferecer, exceto
amor e proteção em seu
pequeno apartamento em um
bairro pobre.
– As meninas dormiam no
meu sofá, pegavam minhas
roupas emprestadas e
comiam toda a comida do
refrigerador! Às vezes, um
cafetão vinha à procura de
uma menina que havia fugido
e tentava arrombar a porta.
Quando o GEMS cresceu,
Rachel abriu um centro de
acolhimento com mobiliário
agradável e paredes de cores
alegres. Ela queria um lugar
onde todas pudessem se
sentir seguras, com espaço
para tudo, desde conversas a
treinamentos, ioga e festas.
Abriu um abrigo seguro para
meninas que eram ameaçadas
e não tinham para onde ir

quando deixavam seus
cafetões.

Sobreviventes tornam-se
líderes

Muitas das meninas que
Rachel ajudou no começo
tornaram-se sobreviventes e
líderes que inspiram as
outras. As sobreviventes do
GEMS e Rachel viajam e exigem mudanças.
– Encontramos legisladores
e políticos, presidentes, artistas e estrelas de cinema. E
são as histórias das próprias
meninas que fazem as pessoas
ouvirem, que fazem a diferença, afirma Rachel, que já
discursou na Casa Branca e
na ONU. c

Rachel e o GEMS
trabalham assim
Rachel e o GEMS apoiam
meninas e jovens mulheres
de 12-24 anos, que sobreviveram ao comércio sexual
infantil nos EUA com:
• Treinamento em liderança.
• Aconselhamento, grupos
de discussão, atividades
criativas, esportivas e de
saúde.
• Auxílio e aconselhamento
sobre educação.
• Abrigos seguros para
meninas que vivem sob
ameaça.
• Orientação para conseguir
levar uma vida independente.
• Trabalho de prevenção.
• Apoio jurídico e alternativas à pena de prisão.
• Campanhas contra o
comércio sexual infantil,
pelos direitos das meninas,
por justiça, leis e sistemas
de acolhimento da criança.
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Shaquana era vendida
na rua
Shaquana tem quinze anos quando é encontrada
inconsciente em uma vala. Ela acorda no hospital.
Uma enfermeira lhe dá um espelho e ela olha
para o rosto muito machucado. A última coisa
que lembra é que entrou em um carro numa
rua escura.

Q

uando pequena,
Shaquana não entende por que sua mãe
está sempre furiosa e
a espanca.
Ninguém lhe explicou que
a mãe tem uma doença psíquica grave. Na escola secundária, Shaquana é uma das
melhores alunas da escola.
Ela tem esperança de receber elogios em casa, mas a
mãe parece enxergar apenas
o que é ruim. Quando não
grita e espanca, ela chora
como uma criança e quer ser
confortada. Às vezes,
Shaquana sente que não consegue mais viver. Mas quem
vai cuidar da mãe?

Borboletas no estômago

Shaquana começa a trabalhar
em uma loja. Em vez de ir
direto da escola para casa,
como antes, ela volta para
casa só à noite, depois do
trabalho. Uma noite, um
rapaz a chama:

– Oi, você é muito
bonitinha!
Shaquana continua andando rapidamente. Mas logo
esbarra nele novamente.
– Olá! Poderíamos conversar um pouco. O rapaz grita
todas as noites até que um dia
Shaquana para.
– Você é linda! ele diz. Qual
a sua idade? Eu tenho 17 anos.
– Tenho quinze anos, responde Shaquana, embora
tenha apenas quatorze. Eles
trocam números de telefone e
ela volta para casa com borboletas no estômago. Ninguém
nunca havia dito que era ela
bonitinha.
Shaquana e o rapaz começam a se encontrar todos
os dias.
– Você não pode faltar à
escola hoje? Sinto muito sua
falta, diz ele, às vezes.
Ninguém jamais ansiara
por Shaquana. Ela começa a
faltar às aulas, e os professores ficam preocupados e
decepcionados.

O rapaz insiste

Uma noite, o rapaz quer fazer
sexo, mas Shaquana recusa.
Ele insiste todos os dias e,
eventualmente, ela cede.
Porém, depois disso, o rapaz
para de falar com ela e a ignora. Agora Shaquana descobre
que ele mentiu sua idade.
Ele não tem 17, mas 29 anos.
– Sou cafetão, diz ele. Se
quer ficar comigo, você precisa trabalhar para mim.
Agora as coisas vão rápido,
pois o cafetão tinha um plano
desde que viu Shaquana pela
primeira vez. Ele lhe dá sapatos de salto alto e roupas
pequenas e apertadas. Ele
explica que o trabalho é
estar com outros homens
por dinheiro.

– Se me ama, você faz tudo
por mim, diz ele.
No começo, o cafetão marca
encontros com diversos
homens. Mas após algum tempo, ela fica na rua com outras
meninas. Isso é chamado
“trabalhar na pista”. Quando
um carro para, o homem ao
volante às vezes pergunta sua
idade. Ela responde como o
cafetão mandou.
– Dezoito anos.
– Você parece ter no máximo treze, dizem alguns. Mas a
compram assim mesmo.

Libertada antes

Uma noite, Shaquana é presa
pela polícia. Em Nova York, é
ilegal vender sexo. Também é
crime fazer sexo com alguém

O rapaz que disse ter 17 anos e queria ser
namorado de Shaquana, na verdade, tinha
29 anos, o dobro de sua idade.
Ele a forçou a vender sexo para outros homens.
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da escola
Quando discursou na formatura
dez conselhos
com
iu
clu
con
na
secundária, Shaqua
se:
para o futuro a seus colegas de clas

• Tenha respeito por si mesmo!
• Nunca menospreze ninguém.
lembre-se do que
• Quando as coisas estiverem boas,
você enfrentou até chegar aqui.
• Conheça as pessoas ao seu redor.
está errado.
• Nunca tenha medo de admitir que
último.
• Viva todos os dias como se fosse o
de você.
es
• Honre aqueles que lutaram ant
• Tenha coragem de pedir ajuda.
ntar novamente.
• Se tropeçar, descubra como se leva
• Lembre-se de que você é o melhor!

A poodle Cherry é a
melhor amiga de
Shaquana!

Torna-se sem teto

A mãe de Shaquana permite
que ela volte para casa, e
retorne à escola. Mas logo a
mãe está furiosa com ela
novamente.
– Vagabunda! Logo você
estará de volta à rua!
Shaquana se sente quebrada por dentro, será que ela não
tem jeito? Uma noite, ela chega tarde e a mãe a expulsa.
– Nunca mais volte, ela grita e bate a porta.
Shaquana conhece apenas
uma maneira de sobreviver,
encontrar um cafetão. Seu
novo cafetão tem muitas
meninas morando em sua
casa. Ele as obriga a vender

drogas e sexo, as mantém
trancadas e só abre quando
elas vão trabalhar.
Numa noite chuvosa, o cafetão manda Shaquana para a
rua. Alguns dias depois, ela
acorda quebrada e ensanguentada no hospital. Sua
última lembrança é entrar em
um carro que parou. Em
seguida, tudo ficou preto.

Forma-se
Shaquana já discursou para todo
tipo de público, de políticos a
estrelas de cinema, e os inspirou
a combater o comércio sexual.
Aqui, ela está com Rachel.

Shaquana volta para o GEMS,
que a ajuda com moradia e
escola. Três anos depois, ela
está no palco, de beca branca e
chapéu. O diretor diz:

– Tenho orgulho de apresentar a formanda e oradora
principal de hoje: Shaquana!
Em seu discurso, Shaquana
se compara a uma flor de
lótus.
– As flores de lótus crescem
na lama, mas sobem e florescem acima da superfície.
Agora Shaquana frequenta a
universidade e trabalha no
GEMS. Ela visita abrigos,
escolas, lares adotivos e instituições para jovens, e conta às
meninas sobre sua vida, o
comércio sexual infantil e
o GEMS. c
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com menos de quinze anos.
Isso é considerado automaticamente como estupro. Mas a
lei não se aplica a meninas
como Shaquana, que são condenadas à prisão juvenil.
Depois de alguns meses,
Shaquana recebe a visita de
uma jovem mulher, Hailey, da
organização GEMS. Shaquana
ainda tem seis meses de sentença a cumprir, mas Hailey
explica que ela pode ser libertada antes, desde que vá ao
GEMS e aceite ajuda.
Shaquana conhece Rachel e
não perde seu grupo de conversa por nada. Uma noite por
semana, Rachel e as meninas
se encontram, trocam histórias, choram, riem e se
apoiam.

– Vocês são vítimas, mas
podem lutar para tornarem-se sobreviventes e ter uma
vida digna, diz Rachel.
Shaquana mal pode acreditar
que Rachel, que parece tão
forte e profissional, também
tenha estado “na vida”. Isso
lhe dá esperança.

Porto seguro para jovens
Quando começa a lutar contra as leis injustas de Nova York,
Rachel pede ajuda às meninas que foram afetadas por essas leis.

N

Meninas do GEMS
lutam junto com
Rachel por leis
favoráveis à
criança.

ikki, escrevendo seu discurso,
tem uma cicatriz grande e
espinhosa que cobre quase toda
a coxa direita, onde um cafetão a cortou
com uma faca. Desde os 13 anos de
idade, ela esteve na prisão várias vezes
com adultas.
Amanhã, Rachel, Nikki e algumas
outras meninas vão a Albany, a capital
do estado de Nova York. É aqui que as
leis são elaboradas e decididas. É a
primeira vez que jovens sobreviventes
do comércio sexual infantil terão suas
vozes ouvidas por aqueles que têm
poder de decisão.
O GEMS e as meninas exigem que as
crianças americanas tenham a mesma
proteção que crianças levadas de outros
países para os EUA e usadas no comércio
sexual infantil. Eles querem que essas
crianças tenham direito a ajuda e
apoio, em vez de serem sentenciadas
a punições severas.
Quando as meninas fazem seus
discursos, há silêncio. Muitos choram.

Shaquana conclui pedindo que mudem
a lei, pelo bem das crianças. Um homem
idoso enxuga as lágrimas e diz:
– Vocês são dignas de todos os elogios
que existem. Prometo fazer tudo ao meu
alcance para aprovar essa lei. Levou 4,5
anos para que uma nova lei finalmente
fosse aprovada em Nova York, em 2010.
Ela é chamada “Um porto seguro para
crianças e jovens exploradas” e foi a
primeira de seu tipo nos EUA.

Grata pelos rapazes
da minha vida
– Meninos e homens devem participar da luta contra o
comércio sexual infantil e em prol dos direitos das meninas”,
diz Rachel. Criamos o “Aliados do sexo masculino”, que convida
todos a nos apoiarem.
“Quando criança, a maioria dos meus
amigos eram rapazes. Eu não confiava
em meninas. Depois que comecei a me
desenvolver, os rapazes se transformaram em homens que só se interessavam
em mim para sexo. Mais tarde, “fui
para a vida”, onde era vendida por um
homem e comprada por outros
homens... Quando deixei aquela vida,
parecia que nunca mais poderia confiar
em um homem. Eu esperava que todos
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fossem iguais, mas eventualmente
conheci rapazes que eram como amigos
ou irmãos. Aprendi a ver meninos e
homens como pessoas, diferentes, com
experiências diversas, em vez de apenas
robôs sexualmente desagradáveis,
insensíveis e loucos. Levou tempo. Mas
agora sou grata pelos rapazes em minha
vida e também pelas minhas amigas!”.
Farah

POR QUE
ASHOK É
NOMEADO?

Ashok Dyalchand é nomeado
por sua luta contra o casamento infantil e em prol dos
direitos das meninas na Índia.
O DESAFIO

Todos os dias, 15.600 meninas
são expostas ao casamento
infantil na Índia. A menina é
forçada a abandonar a escola,
torna-se uma escrava na casa
do marido e arrisca-se a morrer
se engravidar, pois seu corpo
não está pronto para dar à luz.
O TRABALHO

Para elevar o status das meninas, salvar suas vidas e combater o casamento infantil, Ashok
e sua organização, o IHMP,
criaram clubes de meninas,
onde as raparigas adquirem
conhecimento, autoconfiança
e se apoiam mutuamente,
convencendo os pais a permitir
que não elas se casem cedo e,
em vez disso, concluam os
estudos. Nos clubes de rapazes
de Ashok, mais de 5.000 meninos e jovens aprenderam sobre
o casamento infantil, os direitos
das meninas e a igualdade de
gênero.
RESULTADOS E VISÃO

Desde 1975, 50.000 meninas
de 500 aldeias aprenderam
sobre seus direitos e foram
educadas em habilidades para
a vida. A média de idade de
uma menina ao se casar na
região aumentou de 14 para
17 anos. A idade no primeiro
parto aumentou para uma
média de 18 anos e, portanto,
menos jovens mães e crianças
morrem no parto. O objetivo é
a liberdade de todas das meninas e uma sociedade livre de
discriminação e desigualdade
de gênero.

PÁGINAS
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HERÓI DOS DIREITOS DA CRIANÇA 8

Ashok Dyalchand
– Desde quando está no útero da mãe, uma menina já é discriminada e
oprimida, porque muitos pais na Índia querem abortar se a criança for
menina, embora isso seja ilegal. A pior violação é ser forçada a se casar
quando criança. Meu trabalho é acabar com isso, diz Ashok, que luta
pelos direitos das meninas há mais de 45 anos.

C

resci em uma bela
vivenda e frequentei a
melhor escola da cidade. Decidi seguir os passos de
minha mãe e entrei para a
melhor escola de medicina da
Índia. Eu queria ser um oftalmologista de sucesso, trabalhar em um bom hospital de
uma cidade grande e ganhar
dinheiro, conta Ashok.
Durante sua prática médi-

ca, Ashok viajava com uma
equipe de cuidados de saúde
para aldeias nas montanhas.
Eles realizavam cirurgias
oculares em pessoas pobres
que, de outra forma, nunca
receberiam ajuda.
– Eu cresci em meio ao
luxo, e nunca havia estado em
uma aldeia indiana antes.
Não o fazia por ser uma boa
pessoa. Eu pensava em voltar

para a cidade e ter uma
boa vida o mais rápido
possível. No entanto, sabia
que obteria muita experiência em um tempo curto,
pois fazíamos 200 cirurgias
por semana.

Conhece a pobreza

Agora, Ashok estava cercado
por pessoas muito pobres,
que estavam famintas, doen-

ASHOK CONTRIBUI PARA ATINGIR AS
METAS GLOBAIS, INCLUINDO:
CORRIDA EM VOLTA DO GLOBO POR
UM MUNDO MELHOR EM 1º DE ABRIL

Meta 4: Boa educação, inclusive para meninas. Meta 5: Igualdade
de gênero. Combate o casamento infantil e todas as formas de
tradições prejudiciais, o que também ajuda a alcançar várias metas,
inclusive. Meta 1: Redução da pobreza. Meta 2: Sem fome, e
Meta 10: Redução da desigualdade.
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Esta é a motocicleta em que Ashok
viajava há 45 anos para conversar
com as pessoas nas aldeias e
entender o que elas realmente
precisavam. Ele era o único médico
em uma área de 78 aldeias.

tes e não recebiam nenhuma
educação.
Um dia, Ashok examinou
uma menina refugiada tibetana pobre. Ele constatou que
ela tinha uma doença ocular
possível de curar se recebesse
o tratamento correto rapidamente. Caso contrário, a
menina ficaria cega. Ashok a
colocou em um dos leitos do
hospital. Mas seu chefe ficou
irritado e expulsou a menina,
pois os leitos eram somente
para pacientes que seriam
operados.
– Quando vi a menina no
mercado, pouco tempo
depois, ela se apoiava na
mãe. Fiquei desesperado ao
perceber que ela ficara cega.
Procurei meu chefe e gritei:
“Você cegou uma menininha.
Não ficarei nem mais um
minuto em seu maldito
hospital”.

A vida é perigosa para
meninas na Índia
• 240.000 meninas menores de cinco anos
morrem a cada ano por causa de discriminação,
como receber menos comida, cuidados e
tratamento de saúde que os meninos.
• Mais de 3,7 milhões de meninas não
frequentam a escola. 200 milhões de
mulheres são analfabetas.
• 11-16 milhões de fetos do sexo feminino
podem ter sido abortados entre 1990-2018.

– Nunca mais voltei. Eu
sabia que não podia seguir
totalmente meu plano de me
tornar um oftalmologista
bem pago em um belo hospital. A menininha me mudou
para sempre.

Mulheres morriam

Ashok decidiu prestar cuidados às pessoas pobres.
– Eu percorria a cidade de
motocicleta para conversar
com as pessoas e entender o
que elas realmente precisavam. Eu saía todos os dias,

12 milhões de
noivas crianças
• Todo ano, 12 milhões de meninas no mundo
são obrigadas a casar antes dos 18 anos, são
23 por minuto.
• 1 em cada 5 meninas no mundo se casam antes
dos 18 anos de idade.
• Todos os dias, 15.600 meninas se casam na Índia,
embora o casamento infantil seja proibido.
• A convenção dos direitos da criança da ONU proíbe o
casamento infantil, mas 93 países permitem que meninas
se casem antes de completarem dezoito anos.
• Uma das metas globais da ONU para 2030 é acabar com
todos os casamentos infantis.

pois era o único médico em
uma área de 78 aldeias.
Logo, Ashok entendeu que
os aldeões sentiam que o
maior problema era que muitas
mulheres morriam no parto.
– As estradas para o hospital eram ruins, e os transportes eram feitos com carros
de boi. Durante minha primeira semana, duas meninas
e seus bebês não nascidos
morreram porque não chegaram ao hospital.
– Percebemos que muitos dos
problemas que as jovens grávidas tinham ocorriam apenas por serem jovens demais.
Mais de 8 em cada 10 meninas
nas aldeias se casavam antes
dos dezoito anos de idade, a
maioria delas tinha apenas
catorze anos. As meninas ficavam grávidas antes que seus
corpos estivessem prontos
para dar à luz, porque ainda
eram crianças. Senti a obrigação de combater o casamento
infantil para salvar vidas, mas
também porque as meninas
perdiam a própria infância e
tinham seus direitos violados.

Meninas têm tratamento pior
Ashok percebeu que as meninas eram tratadas de maneira
pior muito antes do casamento em si.

– Desde o início da vida,
meninos eram mais bem cuidados que meninas. Os filhos
recebiam mais leite materno,
alimentos, vacinas e outros
cuidados de saúde do que as
filhas. As meninas frequentemente ficavam subnutridas
e eram levadas ao médico
mais tarde (ou nunca) caso
adoecessem.
Enquanto os meninos iam à
escola e passavam tempo com
amigos, Ashok percebeu que
as meninas nas aldeias ficavam em casa e faziam todo o
trabalho doméstico.
Em 1985, Ashok e seus colaboradores fundaram a organização IHMP (Instituto de
Gestão de Saúde Pachod, na
sigla em inglês), um centro
para trabalhar com prevenção, cuidados de saúde geral e
materna, e para combater o
casamento infantil e lutar
pelos direitos das meninas.
– Nada viola tanto os direitos de uma menina quanto ser
exposta a um casamento
infantil. Ela é obrigada a
abandonar a escola para se
tornar escrava do marido, alimentar seus filhos e fazer todo
o trabalho doméstico. Ela tem
sua família, seus amigos, sua
liberdade e seus sonhos roubados. Eu me perguntava:

Nós
participamos
dos clubes de
Ashok!
Ajay, 17
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Anjali, 14

Akosh, 17

Anjali, 14

Akosh, 16

Anyum, 14

Akosh, 17

Anand, 17

será que as famílias realmente queriam outra vida para
suas filhas? Além disso, o
casamento infantil é proibido
na Índia, explica Ashok.
Depois de conversar
com milhares de aldeões,
Ashok percebeu que a maioria
das famílias não queria casar
suas filhas ainda crianças,

mas as tradições antigas, a
pressão dos pares e a pobreza
os faziam sentir que não
tinham escolha.

Habilidades para a vida das
meninas

Os aldeões e Ashok iniciaram
clubes exclusivos para meninas, onde elas pudessem se

fortalecer e aprender coisas
importantes. Juntos, eles
desenvolveram um livro didático sobre “educação em habilidades para a vida”, que ajudaria as meninas a viver
melhor. Os temas foram escolhidos a partir daquilo que os
próprios aldeões consideravam importante que suas

A caminho do
clube de meninas.
50.000 meninas foram
alcançadas pelo trabalho de Ashok
e sua organização. Metade delas
são raparigas solteiras de 500
aldeias, que fizeram o curso de
habilidades para a vida e agora
pertencem a um clube
de meninas.

Ashawini, 14

Bhimrau, 17

Ashawini, 13

Chetan, 16 Bhagyshree, 14

Koran, 15

Gangasagar, 12

Ramday, 16

Kaveri, 13

Ravi, 16
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Meninas que haviam se formado no curso de habilidades para a vida e que continuaram nos clubes de meninas,
conseguiram impedir um casamento infantil depois do outro e concluir os estudos. Elas conseguiram convencer
seus pais a interromper casamentos infantis planejados.

filhas soubessem. Isso incluía
tudo, como direitos das meninas, menstruação e saúde,
onde denunciar abuso e como
os bancos funcionam.
– Como as meninas quase
nunca saíam de casa ou da
escola, tivemos que pensar em
formas de conseguir que as
aldeias aprovassem nosso trabalho. Era importante encontrar um caminho seguro e um
lugar seguro para as meninas
se reunirem e aprenderem.
Cada aldeia teve que propor
um local, que podia ser a sala
de reunião da aldeia, um templo ou uma sala de aula. Como
os aldeões confiavam muito
nas profissionais de saúde,
que estão em todas as aldeias
indianas, achei que elas
seriam as professoras perfeitas para as meninas. Por isso,
nós as treinamos para ensinar
habilidades para a vida.
Cada clube consistia em 25
meninas solteiras, com idades
entre 11 e 19 anos, que se reuniam duas vezes por semana.
– A autoconfiança das
meninas cresceu à medida
que elas adquiriam mais
conhecimento e a oportunidade de conversar entre si em
um lugar que era apenas

O irmão mais velho de Baisheli e Arati participa de um dos clubes de rapazes de Ashok. Isso o fez começar a
ajudar em casa, para que suas irmãs tenham tempo de brincar e fazer o dever de casa.

delas. E lá suas opiniões
importavam. Elas multiplicaram o que aprenderam sobre
os direitos das meninas para
pais e vizinhos.

Meninas corajosas

Ashok e o IHMP iniciaram
clubes de meninas em aldeia
após aldeia e, depois de algum
tempo, aconteceu algo com o
casamento infantil nas
aldeias.
– As meninas que haviam
se formado no curso de habilidades para a vida e que continuaram nos clubes de meninas conseguiram impedir um
casamento depois do outro e
continuaram a frequentar a
escola. As meninas haviam
obtido conhecimento e coragem. Elas aprenderam a
defender sua causa com bons
argumentos e, assim, conseguiram persuadir seus pais a

Komal, 13

Rushikes, 16
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pararem de planejar o casamento infantil, conta Ashok.
Embora o trabalho estivesse indo bem, Ashok temia que
o desenvolvimento fosse lento
demais. Muitas meninas continuavam a ser obrigadas a se
casar, e muitas morriam
durante o parto.
– Começamos a trabalhar
com casais recém-casados
onde a menina era criança,
ou seja, menor de 18 anos.
Explicávamos a ela, a seu
marido e toda a aldeia
sobre todos os perigos que
a menina corria ao engravidar, tentando fazê-los adiar a
primeira gestação pelo maior
tempo possível.

em nossas cabeças! Da próxima vez que vierem, vamos
apedrejá-los!”.
Ashok percebeu que os
meninos se sentiam excluídos
e que isso era um grande erro.
– É claro que os rapazes
devem entender e participar
para que possamos impedir
o casamento infantil. Afinal,
são homens que se casam
com meninas jovens e
que espancam meninas
e mulheres.
Ashok e o IHMP começaram a fundar clubes de rapazes. Os meninos se reúnem
uma vez por mês e aprendem
sobre os direitos das meninas,
o casamento infantil e a igualdade de gênero.

E os rapazes?

Às vezes, rapazes adolescentes nas aldeias atiravam
pedras e gritavam: “Vocês
ensinam as meninas a subir

Manisha, 12

Sagar, 16

Grande progresso

50.000 meninas foram alcançadas pelo trabalho de Ashok.
Metade delas são garotas sol-

Marjika, 13

Sahel, 16

Sandeep, 17

teiras em 500 aldeias que fizeram o curso de habilidades
para a vida e agora pertencem
a um clube de meninas. 5.000
rapazes e homens jovens solteiros foram alcançados
até agora através dos clubes
de rapazes.
A idade de uma menina no
momento do primeiro parto
aumentou para 18 anos nas
aldeias em que o IHMP trabalha. Menos mães e crianças
morrem no parto.
– Quando começamos nosso trabalho, a idade média de
uma menina ao se casar aqui
era de quatorze anos, hoje é de
dezessete. Melhorou, mas não
estamos satisfeitos até que
todas que se casem tenham
pelo menos dezoito anos,
afirma Ashok. c

Palavi, 14

Rupali, 12

Ashok e o IHMP
trabalham assim
• Fundam clubes de
meninas para raparigas
solteiras, que aprendem
sobre seus direitos e
recebem educação em
habilidades para a vida.
• Fundam clubes de rapazes para meninos solteiros, que aprendem sobre
o casamento infantil, os
direitos das meninas e a
igualdade de gênero.
• Educam casais
recém-casados, quando
a noiva é menor de 18
anos, sobre os direitos
das meninas e como é
importante adiar a
primeira gestação o
maior tempo possível.
• Educam pais, policiais,
membros do conselho
da aldeia e assistentes
sociais sobre os direitos
das meninas e a
igualdade de gênero.
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Sagar ajuda a buscar
água e lavar roupas; assim,
suas irmãs Baisheli, 13, e
Arati, 12, também têm
tempo de fazer o dever de
casa, encontrar amigas
e brincar.

Rapazes devem
respeitar as meninas!
Sagar, 15, está entre os rapazes que foram alcançados
pela mensagem de Ashok de que meninas e rapazes
são iguais.
“No clube de rapazes, nos
reunimos uma vez por mês.
É importante que falemos
sobre essas coisas, pois a
vida aqui é mais difícil para
as meninas do que para
os rapazes.
No clube, aprendemos que
é ilegal forçar uma menina
com menos de dezoito anos a
se casar, mas algumas famílias ainda o fazem. Se uma
menina se casa quando criança, ela tem que abandonar a
escola para cuidar do marido.
Isso não deveria acontecer.

Para realizar seus sonhos, a
pessoa precisa frequentar a
escola primeiro. Além disso,
uma menina mais nova não
está pronta para ter filhos.
A menina e o recém-nascido
podem morrer no parto.

Um homem de verdade

Antes, considerava-se
“homem de verdade” um
rapaz grande e forte que
espancava sua esposa. Ele era
o “chefe” da mulher e ela
devia obedecer e fazer tudo
que ele mandava. No clube de

rapazes de Ashok, aprendemos que um homem de
verdade respeita meninas
e mulheres, trata-as bem
e enxerga as mulheres
como iguais.
Um bom homem oferece
aos filhos e filhas a mesma
atenção e chances na vida.
Ele é simplesmente uma
boa pessoa!
Quero ser um homem
assim quando crescer, mas
tento ser assim desde já. Em
casa, eu busco água e lavo a
roupa. Quero ajudar para que
minha mãe e minhas irmãs
não precisem fazer tudo”.

Encontro no clube de rapazes

Ashok é exemplo

Os meninos se reúnem uma vez por mês e
aprendem sobre os direitos das meninas, o
casamento infantil e a igualdade de gênero.

– Ashok é um homem que trata meninas e mulheres
com respeito, como seres humanos. Ele é um exemplo
importante, e quero ser como ele, diz Sagar.
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A greve de fome de Salia contra o ca
– Sem o clube de meninas de Ashok, minha vida teria sido totalmente diferente.
Eu seria casada, obrigada a abandonar a escola e provavelmente já seria mãe. Minha
vida teria acabado, diz Salia, 15, seriamente.

Q

“

uando eu tinha treze
anos, estava sentada
com minha mãe junto
ao fogo, conversando
e cozinhando. Uma mulher
que era próxima à minha
família veio nos visitar. De
repente, ouço a mulher dizer:
– Quero que vocês deem sua
filha Salia para ser esposa do
meu filho.
Fiquei chocada e comecei a
chorar. Na verdade, eu não
queria me casar, mas frequentar a escola, que amava. Eu
sabia que o filho dela era um
homem adulto. Parecia irreal.

Resistimos

Eu participava de um dos clubes de meninas de Ashok, e
aprendera muito sobre como
o casamento infantil é ruim.
Acima de tudo, eu sabia que
o casamento infantil era ilegal.
Fiquei preocupada e furiosa.
Foi muito estranho minha
família sentar e debater
sobre me casar. Chorei, e os
pensamentos apenas giravam
na minha cabeça.
Pedi ajuda a minhas
amigas Rojina e Saima. Elas
também participavam do
clube das meninas. Juntas,

decidimos resistir.
Rojina me acompanhou até
a casa depois da aula e contou
a meus pais sobre uma menina que fora forçada a um casamento infantil arranjado. A
menina ficou tão desesperada
que cometeu suicídio, afogando-se no poço da aldeia.
Minha mãe ficou assustada
ao ouvir isso, e conversou com
meu pai.

A greve de fome

Enquanto ensinávamos
minha mãe, meu pai e o resto
da família sobre o casamento
infantil e os direitos das meni-

Três gerações

 TEXTO: ANDREAS LÖNN. FOTOS: JOHAN BJERKE

Tanto a mãe de Salia, Sajida, quanto sua avó
paterna Jeitun se casaram quando tinham doze
anos de idade.
– Quando eu era jovem, as meninas não iam
à escola. Acho ótimo que Salia ainda não tenha
se casado e possa ir à escola e ter um bom
futuro, diz a avó.

No quadro negro que Salia, Rojina e Saima seguram, está escrito: O que aprenderemos hoje
O que é casamento infantil? Por que o casamento infantil é perigoso?
Qual é a idade legal do casamento para um menino e uma menina?
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nas, comecei a fazer greve de
fome. Eu disse:
– Não vou comer nada até
acabarem com esse casamento. Quero frequentar a escola!
Eu me recuso a casar!
Finalmente, toda a família
entendeu que eu falava sério e
cancelou meu casamento.
Fiquei muito feliz e me senti
livre! A família da mulher,
por outro lado, ficou muito
zangada e desapontada, e
continua sem falar conosco.
Graças ao clube de meninas
de Ashok, obtive conhecimento, apoio e coragem para
ousar falar com minha famí-

asamento infantil
lia e lutar contra o casamento
infantil.

Nosso clube de meninas

Agora sou líder de um clube de
meninas duas vezes por semana, junto com minhas amigas
Rojina e Saima. Somos vinte
meninas que se reúnem todas
as quartas e sábados, e eu adoro! As reuniões duram duas
horas. Passamos tempo juntas
e nos divertimos, mas falamos
principalmente sobre os direitos das meninas.
Aqui, as raparigas são
expostas a muitas violações.
As meninas fazem todo o tra-

balho doméstico. Às vezes, os
rapazes ajudam seus pais na
agricultura, mas geralmente
não fazem nada além de sair
com os amigos. Isso não está
certo!
Agora que somos muitas, as
pessoas começam a nos ouvir!
Reunimos adultos e crianças
nos conselhos da aldeia, onde
falamos sobre os direitos das
meninas.
A última coisa que fizemos
foi uma passeata de protesto
pela aldeia; éramos quarenta
meninas quando começamos,
porém, mais e mais pessoas se
juntaram ao longo do percur-

Bem-vindas!
– Hoje vamos falar sobre o
casamento infantil e os direitos
das meninas, diz Salia, dando as
boas-vindas a todas as
meninas do clube.

so, então no final nós éramos
muitos! Carregamos cartazes
e gritamos que o casamento
infantil deve ser combatido e
os direitos das meninas
devem ser respeitados.
Sabemos que o que estamos
fazendo é certo. c

Líder orgulhosa
pelos direitos das
meninas
– Quando eu e minhas muitas
amigas da aldeia concluímos o
Curso de Habilidades para a Vida
da organização de Ashok, as outras
meninas me escolheram como líder
de nosso clube. Fiquei muito feliz e
orgulhosa!

Educação para uma
vida melhor
– É muito importante que as meninas
recebam educação! Se uma menina
que tem pouca ou nenhuma
educação é obrigada a se casar
aos 12–13 anos de idade, fica
fácil para um homem
adulto tratá-la como sua
propriedade, explica Salia.
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Volta ao mundo
pelas metas globais!

Os países do mundo concordaram em alcançar três coisas
importantes até 2030: abolir a pobreza extrema, reduzir as
desigualdades e injustiças, e resolver a crise climática. Para isso,
os países definiram 17 metas globais para o desenvolvimento
sustentável. Todas as metas são importantes e interdependentes.

O

A Corrida em Volta do Globo reforça a
meta 3, de saúde e bem-estar, e o direito
de todas as crianças a brincar, praticar
esportes e ao lazer. A Geração Sem Lixo
é sobre impedir o descarte inadequado de
lixo e as mudanças climáticas (meta 13).
E na seção sobre Limpopo, na África meridional (p. 108–132), você conhece crianças
que crescem onde a natureza e a vida
selvagem estão ameaçadas (meta 15).

Direitos da criança

As metas globais estão alinhadas com os
direitos da criança. Se as metas forem
atingidas, a situação das crianças no mundo irá melhorar. Se elas não forem atingidas, isso significa que as crianças são maltratadas e os direitos da criança não são
respeitados. Isso não pode acontecer!
Eis alguns exemplos de como as metas
estão alinhadas aos direitos, seus e de
outras crianças.

ERRADICAÇÃO DA POBREZA
Nenhuma criança deve
crescer na pobreza.
Nenhuma criança deve
ser tratada de forma diferente ou ter oportunidades
piores que outras crianças
devido à quantidade de
dinheiro que suas famílias
têm.

SAÚDE E BEM-ESTAR
Todas as crianças
devem sentir-se bem
e receber bons cuidados de saúde, atendimento médico e ser
vacinadas. O abuso de
álcool/drogas deve
ser reduzido, assim
como os acidentes de
trânsito e a poluição
do ar.
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s governos dos países são os
maiores responsáveis pelo
cumprimento das metas e
pelas mudanças que levam ao atingimento das metas. Contudo, para que o
mundo tenha a chance de atingi-las,
todos, inclusive você, devem conhecer
as metas e lutar por mudança! Isso se
aplica a adultos e crianças. Até mesmo
pequenas ações podem influenciar.
Por meio do programa do WCP, você
pode aprender sobre as metas globais e
espalhar o conhecimento ainda mais.
Na revista O Globo, você conhece
heróis dos direitos da criança e muitas
crianças que lutam por um mundo
melhor. Eles ajudam a alcançar muitas
das metas globais, por exemplo:
• Meta 5, pela igualdade de gênero e os
direitos iguais das meninas
• Meta 10, por maior igualdade
• Meta 16, por comunidades justas e
pacíficas

FOME ZERO E AGRICULTURA
SUSTENTÁVEL
Nenhuma criança deve passar fome ou ser subnutrida.
Todas as crianças devem ter
acesso a alimentos saudáveis e seguros.

EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE

IGUALDADE DE
GÊNERO

Todas as crianças
devem receber educação e todas devem
aprender a ler e
escrever. O ensino
básico deve ser gratuito. Nenhuma
criança deve ser discriminada na escola.

Meninas e meninos
devem ter direitos e
oportunidades iguais
em tudo. Nenhuma
menina deve ser discriminada. O casamento
infantil e a violência
contra as meninas,
como a mutilação
genital e os abusos
sexuais, devem acabar.

ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO

ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL

Todas as crianças devem ter acesso à água
limpa, a toaletes e a poder cuidar de sua
higiene. Toaletes separados para meninas
são importantes em muitos países, para sua
segurança e proteção.

Todas as crianças devem ter acesso a energia
segura e sustentável, que facilite suas vidas
sem destruir o meio ambiente.

TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA

Nenhuma criança deve ser submetida ao trabalho infantil ou tráfico de seres humanos. Isso
inclui que crianças não devem ser usadas como
soldados. Os pais devem ter boas condições de
trabalho para que possam cuidar de seus filhos.

Indústrias, estradas e outras coisas devem ser
construídas de maneira que não as tornem
perigosas ou prejudiciais às crianças. Todas as
crianças devem ter acesso a tecnologias da
informação e de comunicação que melhorem
suas vidas.

REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES

CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

Todas as crianças devem ter oportunidades
iguais, independentemente, por exemplo,
de origem, gênero, crença, identidade ou
orientação sexual, deficiência ou porque
foram forçadas a fugir.

Todas as crianças devem viver bem, perto de
parques infantis e áreas verdes, com boa
comunicação. As grandes cidades em crescimento devem ser construídas de forma
ambientalmente segura, e a cultura e as
tradições devem ser preservadas.

CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS

AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA

As crianças devem aprender sobre como viver
de maneira mais sustentável e ecológica, por
exemplo, por meio de consumo sustentável,
reutilização e reciclagem.

As crianças devem aprender a combater as
mudanças climáticas e poder exigir o mesmo
dos adultos, por exemplo, dos tomadores de
decisões.

VIDA NA ÁGUA

VIDA TERRESTRE

As crianças devem receber conhecimento
sobre como o descarte de lixo, a pesca
excessiva e as emissões podem afetar o mar,
os lagos, os rios e tudo que vive neles.

As crianças devem receber conhecimento
sobre como proteger florestas, solo,
montanhas, animais e plantas, e porque não
devemos desperdiçar os recursos naturais.

PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO

Nenhuma criança deve estar sujeita a violência, abuso ou exploração. Todas as crianças
devem poder crescer em sociedades pacíficas,
onde todos sejam tratados de maneira justa
pelas autoridades, pela polícia e pela justiça.

Os países precisam cooperar mais, apoiar e
aprender uns com os outros, para criar um
mundo melhor para todas as pessoas.
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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.
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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.

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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No Dia Sem Lixo, crianças de toda parte mostram que são parte
da Geração Sem Lixo, em 14 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

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
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Brasil

Senegal

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.

Pelo Mundo
Pesagem no Colégio
Western Hall

Paquistão

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
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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 exemnatureza em seu rastro na
plo, se os veículos que utiliza
superfície da Terra. Quanto
forem movidos a eletricidade,
mais recursos usamos, mais o
em vez de combustíveis fósmeio ambiente é afetado.
seis, como a gasolina.
O tamanho da sua pegada
Alimentos produzidos localestá relacionado à área necesmente costumam ter uma
sária 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?
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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

NAINA HELEN W. JÅMA/AFTONBLADET/TT

MINAS PANAGIOTAKIS/TT

Crianças do mundo fazem greve pelo clima com Greta
Greta, 18, 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 2020 foi em 22 de agosto!

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.
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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!

O sol a
quece a
terra

 ILUSTR AÇÃO: JAN-ÅKE WINQVIST TEXTO: JAN-ÅKE WINQVIST & CARMILL A FLOYD

Os gases de efeito estufa na atmosfera impedem que a radiação
de calor (setas vermelhas) escape para o espaço.

… 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-
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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.

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.
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Esther, 16, da Escola Edam,
na RD Congo, carrega o cartaz
“Reduzam a desigualdade, por
favor” e responde aos jornalistas:
“As crianças precisam de boa
educação na escola e em casa”.

Rainha Silvia
da Suécia

Nelson Mandela

OBEIDAS SHAMWAMI PRINCE/WCPF
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Faça
pelos jornalistas durante as
conferências de imprensa.
Vocês querem participar?

Você e seus amigos
querem participar e
espalhar conhecimento sobre
os direitos da criança e os
desafios mundiais? Faça ouvir
sua voz pelos meios de comunicação. Essa atenção pressiona os detentores do poder a
preocuparem-se mais com as
crianças ao tomar decisões.

T

odos os anos, quando os
votos de milhões de
crianças na Votação
Mundial são somados, as crianças organizam suas próprias
coletivas de imprensa
(Conferência de Imprensa das
Crianças do Mundo) no mesmo
dia, em todo o mundo. Elas exigem respeito pelos Direitos da
Criança e revelam qual dos
nomeados recebeu a maioria
dos votos e será laureado com o
Prêmio das Crianças do Mundo
pelos Direitos da Criança, e
quais deles receberão o Prêmio
Honorário das Crianças do
Mundo. Somente as crianças
podem falar e ser entrevistadas

Façam assim:

Contem para a pessoa de contato do WCP em seu país que
vocês realizarão uma
Conferência de Imprensa das
Crianças. Há muitas escolas
onde vocês moram? Realizem
uma conferência de imprensa
conjunta, com um representante de cada escola no palco
(informações de contato, p. 23).

Bom local

Se possível, escolham o edifício
mais importante do bairro
para sua conferência de
imprensa, para mostrar que os
direitos da criança importam!
A escola também é um bom
lugar para a conferência. As
conferências de imprensa de
2021 serão realizadas em 27 de
abril, a menos que a Covid-19
as impossibilite.

Convidem os meios de
comunicação

Entrem em contato com os
meios de comunicação locais

Em worldschildrensprize.org/wcpc vocês encontram:
• Data exata da conferência de imprensa em 2021.
• Comunicado à imprensa, folheto informativo sobre direitos
da criança e rascunho de roteiro.
• Como convidar jornalistas e perguntas para políticos.
• Vídeos sobre o WCP, a Votação Mundial e os heróis dos
direitos da criança.
• Imagens para a imprensa.
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com antecedência. Pode ser
necessário insistir um pouco.
Telefonem, enviem correio
eletrônico e mensagens para
editores e jornalistas individuais. Infelizmente, nem
todos os adultos consideram
questões relacionadas aos
direitos da criança importantes. Portanto, vocês têm
que explicar isso a eles.

Preparem

Escrevam e pratiquem o que
vocês querem dizer sobre o
WCP, e como as crianças se
sentem onde vocês vivem e
em seu país.

Realizem a conferência
de imprensa

1. Comecem explicando que
outras crianças estão realizando conferências de
imprensa simultâneas em
todo o mundo.
2. Forneçam fatos sobre o
WCP e mostrem vídeos
curtos.
3. Falem como as crianças
vivem onde vocês moram e
o que vocês sabem sobre
violações dos direitos da
criança onde vivem e em
seu país. Contem quais
mudanças vocês querem
ver e façam exigências.
4. Contem o resultado da
Votação Mundial.
5. Distribuam o comunicado
à imprensa e o folheto
informativo sobre os direitos da criança.

Malala Yousafzai

Desmond Tutu

Graça Machel

Nós apoiamos
o Prêmio das
Crianças
do Mundo
Malala Yousafzai e o falecido
Nelson Mandela escolheram
ser patronos do Prêmio das
Crianças do Mundo. Eles
também foram os únicos a
receber tanto o Prêmio
Nobel da Paz quanto o que a
mídia geralmente chama de
“Prêmio Nobel das Crianças”,
o Prêmio das Crianças do
Mundo pelos Direitos
da Criança.
Quem fez algo de bom pelos
direitos da criança ou pelo
Prêmio das Crianças do Mundo
pode se tornar Amigo Adulto
Honorário e patrono do WCP.
A rainha Silvia foi a primeira
patrona do WCP. Entre os
patronos do WCP, além de
Malala e do falecido Nelson
Mandela, estão Xanana
Gusmão, Graça Machel,
Desmond Tutu e o primeiro-ministro da Suécia.

Seja delator(a)
quando houver
algo errado!
Todos os adultos que ajudam você e outras crianças
a organizar o programa do WCP devem respeitar os
direitos da criança. Se, durante o trabalho com o
programa do WCP, você presenciar crianças sendo
tratadas incorretamente ou for exposto(a) a isso,
você deve denunciar. Geralmente, chama-se quem
denuncia algo errado de delator(a).

Cerimônia do Prêmio
das Crianças do Mundo

Se o que deseja relatar não tem
nada a ver com o programa do
WCP, você sempre deve entrar
em contato com um adulto próximo em quem confie. Se você
ou outra pessoa precisar de ajuda urgente, entre em contato
com a polícia imediatamente.

Todo ano, as crianças do júri se reúnem para conduzir a
cerimônia do Prêmio das Crianças do Mundo no castelo
de Gripsholm, em Mariefred, Suécia. Todos os heróis
dos direitos da criança são homenageados e recebem
prêmios em dinheiro por seu trabalho pelas crianças.
A Princesa Sofia ajudou as crianças do júri a entregar os
prêmios.

A revista O Globo deve
ser gratuita!

A revista O Globo é um material
educacional gratuito, que é livre
para uso por crianças que participam do programa do WCP.
Caso veja alguém vendendo a
revista O Globo, ou vendendo
algo que pertence ao programa
do WCP para ganhar dinheiro,
isso é errado. Informe ao WCP ou
peça a um adulto em quem você
confie para entrar em contato.

Como funciona?
A maneira mais segura de relatar
o que aconteceu ao WCP é através
do nosso Formulário de Denúncia em
www.worldschildrensprize.org/whistle
Neste caso, sua denúncia chegará a
uma pessoa de confiança do WCP,
que tratará suas informações
com segurança.

Milhões de crianças votantes
escolheram Ashok Dyalchand,
da Índia, para receber o Prêmio
das Crianças do Mundo pelos
Direitos da Criança. Divya, 16, é
uma das muitas meninas que
foram educadas e fortalecidas
para recusar o casamento
infantil.
Guylande Mesadieu, do Haiti,
recebeu o Prêmio Honorário
das Crianças do Mundo. Ela foi
acompanhada por Guerline,
15, uma das escravas domésticas a quem ajudou.

FOTOs: KIM NAYLOR & CHRISTINE OLSSON/WCPF
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ente sempre falar com um
adulto de sua confiança,
em sua escola ou onde
mora. Caso isso não seja possível, você pode entrar em contato
com o WCP. Alguns exemplos
de coisas que não podem acontecer durante a implementação
do programa do WCP são que
um adulto, como um(a) professor(a), diretor(a) ou outra pessoa exponha uma criança a:
– Violência, inclusive violência
sexual
– Intimidação/assédio moral
(bullying), discurso de ódio
ou outras formas de violência
psicológica
– Violação da integridade pessoal das crianças (por exemplo, se alguém tirar uma foto
sua ou revelar informações
pessoais sobre você, embora
você não queira ou sem te
perguntar antes)

A Princesa Sofia, o júri infantil, Paxton e outros músicos da África do Sul,
da Jazz Yard Academy e da African Sunshine, além da Lilla Akademien,
no palco durante a música de encerramento, Um Mundo de Amigos.

Spès Nihangaza, do Burundi,
recebeu o Prêmio Honorário das
Crianças do Mundo. Ela foi acompanhada por Floriane, 17, uma
das muitas crianças
vulneráveis para cuja
educação Spès
contribuiu.

Kim, 14, do Zimbabwe, é embaixadora
dos direitos das crianças do WCP e
membro do júri do WCP. Ela foi mestre
de cerimônias pelo terceiro ano.
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A Geração de Paz e Mudança
é um projeto para 100.000
crianças que vivem dentro ou
nas imediações da Área de
Conservação Transfronteiriça do
Grande Limpopo, mas é claro
que todas as crianças são bem-
vindas. Aqui, nos referimos à
área como Parque Transfronteiriço
do Grande Limpopo, que é um
dos 18 Parques da Paz estabelecidos através da colaboração
transfronteiriça nos países da
África Austral.
As crianças que participam da
Geração de Paz e Mudança
frequentam a escola dentro ou
nas imediações dos parques
nacionais de Gonarezhou, no
Zimbabwe, e do Limpopo, em
Moçambique, ambos parte do
parque da paz chamado Parque
Transfronteiriço do Grande

Angola

Limpopo. Junto com crianças que
não frequentam a escola, quase
mil crianças nos dois países são
treinadas como Embaixadoras da
Geração de Paz e Mudança para
implementar, junto com seus professores, o programa do Prêmio
das Crianças do Mundo com a
Geração de Paz e Mudança nas
suas escolas. Professores, representantes dos pais e líderes locais
também são educados sobre os
direitos da criança, especialmente
sobre a igualdade de direitos das
meninas, as metas globais e sobre
questões relacionadas com os
animais selvagens.
Os Parques Nacionais de
Gonarezhou e do Limpopo são
belas regiões com uma rica vida
selvagem, da qual muitos residentes têm orgulho. Mas aqui também há muitas violações dos
direitos da criança, inclusive dos
direitos das meninas e, infelizmente, a caça furtiva também
acontece. As mudanças climáticas podem causar secas extremas
na região.
Aqui, algumas das crianças
contam sobre suas vidas.

Malawai

Zâmbia

Zimbabwe
Namíbia

Moçambique
Parque
Transfronteiriço
do Grande
Limpopo

Botswana

Parque Nacional
de Gonarezhou
Parque Nacional
do Limpopo
Parque Nacional
de Kruger

Eswathini
Lesotho
África do Sul

Parques da
paz

A Geração de Paz e Mudança
é uma parceria entre

Financiada por

O projecto é implementado em cooperação com

e o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano de Moçambique, o
Ministério da Educação do Zimbabwe e as Direcções Provinciais e Distritais de
Educação ou equivalente em ambos os países.
www.worldschildrensprize.org www.peaceparks.org
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Animais ameaç
O mais alto do mundo
A girafa é o animal mais alto do
mundo, com 4-6 metros de
altura e passa a maior parte de
sua vida em pé. Ela até nasce
em pé.
Durante o dia, a girafa soneca
durante alguns minutos de cada
vez e, nestes casos, dorme em
pé. Contudo, à noite ela dorme
deitada com a cabeça dobrada
para trás, nas costas, como um
cisne. Elas se revezam para
vigiar o grupo durante o sono.
Tal como a impressão digital
humana, o padrão da pelagem
da girafa é único. Nenhuma
girafa tem padrão igual ao de
outra.
Outros animais costumam
ficar perto de girafas e usá-las
como “sistemas de alerta”
precoces. Como as girafas têm
pescoços altos e visão excelente, elas veem predadores como
leões e hienas a uma longa
distância. Quando as girafas
fogem, outros animais as
seguem.

Ameaçadas
Acredita-se que só tenham restado 110.000 girafas em África.
O número diminuiu em 30%
nos últimos 15 anos e a girafa já
desapareceu completamente
de sete países africanos. No
Parque Transfronteiriço do
Grande Limpopo restaram apenas cerca de 4.500 girafas, 446
delas no Parque de Gonarezhou,
no Zimbabwe, e apenas cerca

de 25 no Parque do Limpopo,
em Moçambique.
As girafas estão sujeitas à
caça furtiva por causa de sua
carne, pele, ossos e pelos. Em
alguns países, elas são mortas
por causa das caudas, que são
consideradas um símbolo de
poder. Noutras sociedades africanas, as girafas são mortas
porque alguns acreditam que é
possível tratar a doença SIDA
com a medula óssea e o cérebro
da girafa. Isso, aliado a uma
intensiva caça aos troféus, guerras, desastres e competição por
recursos com seres humanos e
seus animais, levou a girafa à
actual condição de espécie
seriamente ameaçada.

O que está sendo feito?
Várias organizações lutam pela
sobrevivência da girafa na selva.
Entre outras coisas, elas:
• Educam as aldeias e comunidades sobre a importância
das girafas para o ecoturismo.
Girafas vivas são mais valiosas para os habitantes do que
girafas mortas.
• Incentivam a agricultura sustentável, que aumenta as
safras, mas não ameaça o
habitat da girafa.
• Incentivam projectos de
plantio florestal a criar mais
ambientes onde as girafas
possam encontrar alimentos.

ados do parque da paz
Caçadores
furtivos
envenenam abutres
Catorze das 23 espécies de abutres são consideradas ameaçadas ou
agudamente ameaçadas de extinção. O abutre encapuçado altamente
seriamente que você vê voar aqui é uma de pelo menos nove espécies
de abutres existentes no Parque Transfronteiriço do Grande Limpopo.
Abutres são membros muito importantes do ecossistema. Eles voam
longas distâncias para comer animais mortos em putrefação, e isso ajuda a prevenir a disseminação de doenças. Os abutres se aglomeram em
torno de animais mortos. Portanto, os caçadores não os querem ali,
pois podem atrair a atenção dos rangers para sua presença. Para evitar
a detecção, os caçadores furtivos envenenam suas presas com pesticidas que matam todos os animais que as comem. Isso mata muitos abutres.

Resta um em cada nove leões
Há um século, mais de 200.000
leões viviam nas planícies africanas. Hoje, restam menos de
23.000, apenas um em cada
nove.
O leão tem visão noturna
seis vezes melhor do que o ser
humano, e consegue ouvir uma
presa a 1,5 km de distância.
Como os leões são grandes
predadores que caçam pequenos animais e espécies maiores, como zebras, girafas e
hipopótamos, eles desempenham um papel importante no
ecossistema. Sem os leões, há
o risco de que as populações de
outros grandes predadores
aumentem muito, e isso, por
sua vez, pode levar à extinção
de espécies menores.
O leão também é um membro importante de The Big Five
(os Cinco Grandes), que atraem
milhares de turistas à África
todo ano, criando muitos
empregos.

Ameaçados
No Parque Transfronteiriço do
Grande Limpopo há 1.600
leões no Parque de Kruger, na
África do Sul, 66 no Parque do
Limpopo, em Moçambique, e
menos de 33 no Parque de
Gonarezhou, no Zimbabwe.

A área disponível para leões
está diminuindo, o que dificulta
a sua busca de alimentos. Isso
empurra-os para mais perto
das pessoas, e pode acontecer
que leões comecem a caçar o
gado. Neste caso, o leão geralmente é morto em retaliação.
A caça furtiva também significa menos comida para o leão.
Em alguns casos, os caçadores
furtivos usam iscas envenenadas com pesticidas para atrair e
matar leões. Atualmente, a
caça furtiva de leões também
está aumentando porque certas partes do corpo (ossos,
dentes, garras, patas e pele)
são consideradas sagradas em
partes da Ásia e localmente.
Além disso, os leões são muito
caçados na caça aos troféus.
No Parque do Limpopo existe uma força especial contra a
caça furtiva para proteger “o
rei dos animais”. Ela patrulha
locais onde os leões vivem para
dissuadir caçadores furtivos.
Tenta-se reduzir os conflitos
entre pessoas e leões por meio
de cercas contra predadores,
compensação para os moradores se o gado for morto e realocação de leões para áreas
menos populosas.

Cão selvagem ameaçado
Os cães selvagens africanos são animais inteligentes que vivem em
matilhas. Dos grandes carnívoros, os cães selvagens são os caçadores mais eficazes, e actuam como uma equipe muito cooperativa
durante a caça.
Os cães selvagens se comportam de uma maneira que é boa para
todos na matilha. Eles compartilham a presa com membros da matilha que não participaram na caçada. Adultos que não têm filhotes
abstêm-se de comer até que todos os filhotes da matilha tenham
comido o suficiente. Um cão que esteja doente, ferido ou velho e não
possa caçar é alimentado pelo resto da matilha.
O cão selvagem é um dos mamíferos mais ameaçados do mundo.
Houve um tempo em que a população de cães selvagens africanos
era estimada em 500.000. Hoje, ela não passa de 3.000 a 5.000 animais adultos. No Parque Transfronteiriço do Grande Limpopo há
cerca de 450 cães selvagens no Parque de Kruger, na África do Sul,
220 no Gonarezhou, no Zimbabwe, e um número desconhecido no
Parque do Limpopo, em Moçambique. A drástica redução do número
de cães selvagens africanos se deve principalmente à
perseguição por seres humanos, a doenças
e às áreas de caça cada vez menores.

O mais rápido...
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Come 70 milhões de insetos!
Quatro das oito espécies de pangolins vivem em África. Os pangolins comem formigas e cupins
(mormuche) com sua língua longa e pegajosa que, completamente estendida, é mais longa
que o próprio animal! O seu
apetite insaciável por insectos
lhe confere o importante papel
do controle de pragas no ecoss-

istema. Um pangolim adulto
pode comer mais de 70 milhões
de insectos por ano.
Embora seja proibido comercializar pangolins internacionalmente, eles são os mamíferos
mais expostos ao tráfico ilegal
no mundo. Eles são caçados
principalmente por causa de sua
carne e escamas. As escamas do

O elefante africano da savana é
o maior animal terrestre. Ele
pode ter mais de 3,5 metros de
altura e pesar cerca de 6.500 kg.
Todos os elefantes africanos,
incluindo as fêmeas, têm presas.
Os elefantes são divididos em
grupos de fêmeas e filhotes, que
são liderados por uma fêmea.
Cada fêmea dá à luz um único
filhote a cada 4–5 anos após
uma gestação de 22 meses, a
gestação mais longa de todos os
mamíferos.

viverem nas mesmas áreas. Os
elefantes também são “fornecedores de água” para outros animais. Eles usam os pés, trombas e
presas para fazer buracos no
chão. Depois, todos os animais
podem beber dos poços abertos
por elefantes.
Elefantes também são uma
grande atracção no ecoturismo,
que cria milhares de empregos.
Como um dos Big Five (os Cinco
Grandes), se os elefantes desaparecerem isso será muito negativo
para a importante indústria do
turismo em África.

pangolim são usadas na medicina tradicional asiática, e a carne
é considerada uma iguaria em
muitas partes da Ásia. O couro e
outras partes do corpo são usados, entre outras coisas, na

indústria da moda. Da mesma
forma que ocorre com os chifres
de rinoceronte, a demanda na
Ásia está aumentando, à medida
que as espécies de pangolim
começam a desaparecer.

vida porque as presas, que acabam
na Ásia, especialmente na China, se
tornam objectos decorativos e
joias de marfim. Os elefantes são
também frequentemente mortos
na caça aos troféus ou em conflitos
com seres humanos.

como o parque da paz Parque
Transfronteiriço do Grande
Limpopo, proporcionando
espaço suficiente para os
elefantes.
• Ajuda a aldeias, de modo que
elas possam proteger suas
casas pessoas e machambas
contra elefantes.
• Desenvolver, junto com as
aldeias dentro e nas imediações de parques nacionais,
alternativas à caça furtiva.
• Difundir o conhecimento nos
países que compram marfim
ilegal.

O maiorde todos
Papel importante
Os elefantes são chamados de
“espécie-chave” porque têm um
grande impacto no ambiente
onde estão e na biodiversidade
que os cerca. Eles podem passar
até 12 horas por dia comendo, o
que requer muito do ambiente,
e elefantes frequentemente
entram em conflito com os
humanos.
Os elefantes desempenham
um papel importante, criando
um equilíbrio entre os ecossistemas naturais. Ao andar por
florestas e campos, eles abrem
espaço para animais menores

O que está sendo feito?
Para proteger os elefantes, o
comércio internacional de presas
(marfim) é proibido. Apesar disso,
a caça furtiva continua. As operações para proteger elefantes
incluem:
• Criar grandes áreas protegidas
através das
Ameaçado
fronteiras
O número de elefantes diminuiu
nacionais,
em 62% nos últimos dez anos,
e agora existem 350.000 em
África. A população no Parque
Transfronteiriço do Grande
Limpopo é de 29.500 elefantes.
Em Gonarezhou, no Zimbabwe,
vivem 11.000 deles, enquanto no
Parque do Limpopo, em
Moçambique, há 1.500 elefantes.
Estima-se que cem elefantes
africanos sejam mortos todos os
dias por caçadores furtivos em
busca de marfim, carne e partes
do corpo. Os elefantes perdem a

O mais rápido do mundo!
O guepardo (chita) não é apenas o animal
mais rápido do Parque Transfronteiriço do
Grande Limpopo. É o animal terrestre mais
rápido do mundo. A velocidade recorde
mundial é de 120 km por hora
(75 mph).
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Em duas rodas rumo
ao sonho
– Meu sonho é trabalhar com a natureza e a
protecção animal, como ranger ou como auditora
em alguma organização que lute para proteger a
vida selvagem. E o sonho pode se realizar graças
à minha bicicleta, diz Amukelo, 15, em Batiti,
no Zimbabwe.

D

“

esde que o Clube
Chilojo veio à nossa
escola, sonho trabalhar com a natureza e a vida
selvagem. Nas aulas do clube,
aprendemos sobre a protecção
animal e como tudo na natureza ao nosso redor está
conectado. Também aprendemos muito sobre a caça furtiva. A caça furtiva é péssima
em diversos aspectos, mas os
cinco pontos mais importantes, na minha opinião, são:
1. A caça furtiva destrói nossas
florestas. Muitos caçadores
ateiam fogo para apanharem os animais facilmente.

2. A caça furtiva destrói nosso
recurso natural mais importante, os animais selvagens.
3. Sem animais selvagens, perdemos turistas e empregos
nas nossas aldeias e em todo
o país.
4. Muitas pessoas morrem no
conflito entre caçadores furtivos e rangers.
5. O crime organizado, que
envolve o comércio ilícito de
marfim e peles, faz com que
nosso país perca divisas
importantes e, assim, o
Zimbabwe se torna mais
pobre.

A escola é importante

Meu sonho é ensinar, nas
aldeias próximas do parque,

Mais seguras juntas
Amukelo e sua prima Abigirl pedalam para a Escola Secundária Alpha
Mpapa todos os dias.
– É mais seguro em dupla, pois nunca é realmente seguro para nós,
meninas, estar fora de casa sozinhas, diz Amukelo.

Clube Chilojo
O Clube Chilojo é o programa do Gonarezhou Conservation
Trust com parcerias para as escolas das aldeias localizadas
perto do parque. Os propósitos do clube incluem:
– Ensinar aos alunos sobre natureza e protecção animal nas
escolas das aldeias.
– Levar alunos em passeios de um dia ao parque nacional
para experiências reais com animais selvagens.
– Levar alunos ao parque em uma aventura de quatro dias
com pernoite em barracas, onde eles aprenderão ainda
mais sobre animais, natureza, caça furtiva, rastreamento
e o trabalho de protecção animal.
– Fundar bibliotecas escolares nas aldeias perto do parque.

Acorda cedo
– Antes de pegar a bicicleta, eu me
levantava às três da manhã para
conseguir fazer tudo que precisava
em casa antes de ir para a escola,
conta Amukelo.
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como podemos viver em paz
com a vida selvagem. Desejo
trabalhar como ranger ou
como auditora em alguma
organização que lute para proteger a vida selvagem. Ambos
os empregos exigem que se
tenha uma boa educação, de
modo que a escola é muito
importante para mim.
Sou grata por poder frequentar a escola. Infelizmente,
muitas meninas aqui são forçadas a deixar a escola quando
têm a minha idade, e nunca
têm a chance de seguir as carreiras que eu busco. Muitas
são obrigadas a parar devido à
pobreza e a preconceitos. Se
uma família pobre tem um
filho e uma filha, é sempre o

filho que pode ir à escola, se
for preciso escolher. A família
acredita que, se o filho se educar, ele conseguirá um bom
emprego e ganhará dinheiro,
que será compartilhado com a
família.
Acredita-se que a filha deve
casar-se e pertencer a outra
família e que não vale a pena
deixá-la frequentar a escola.

Ela nunca contribuirá com
dinheiro para sua própria
família, mas para a família de
seu futuro marido. É comum
meninas da minha idade
serem submetidas ao casamento infantil e forçadas a
abandonar a escola.

Crime contra meninas

Muitas meninas não têm coragem de continuar a educação
quando começam a escola
secundária, porque ir e voltar
da escola é perigoso. Essas
escolas geralmente ficam afastadas da aldeia e, por isso,
rapazes e homens aproveitam
para incomodar e abusar de

Amukelo

Abigirl
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The Big Five
raparigas no seu caminho
para a escola. Acho isso terrível. Homens e rapazes que
fazem isso deveriam ser postos na prisão!
Dói-me pensar nessas coisas. Meninas e meninos
devem ter a mesma oportunidade de obter uma boa educação. Impedir uma menina de
ir à escola é uma violação de
seus direitos.
Tenho a sorte de estar entre

os alunos que puderam
emprestar uma bicicleta do
Clube Chilojo para ir à escola
de uma maneira melhor e
mais segura. Antes, eu caminhava mais de duas horas até
a escola. Eu tinha que sair de
casa às cinco da manhã para
chegar a horas. Agora, pedalando, chego à escola em 45
minutos! Consigo me concentrar melhor e meus resultados
escolares melhoraram. A bici-

cleta também significa que
chego a casa mais rápido e
posso ajudar nas tarefas
domésticas e fazer meus
deveres de casa. Chegar a
casa antes de escurecer também é muito mais seguro
para nós, meninas. Não é
bom ir para casa sozinha no
escuro.
Se eu concluir a escola
secundária, posso ficar com
a bicicleta!” c

– O Clube Chilojo nos ensinou
muito sobre The Big Five (Os
Cinco Grandes) que vivem aqui
na região: elefante, búfalo, rinoceronte, leão e leopardo. Mas
meu animal favorito é o inhacoso, que, por ser rápido e inteligente, muitas vezes consegue
escapar quando os predadores
atacam, diz Amukelo.
The Big Five é um nome que
os caçadores de grandes animais
há muito tempo deram a esses
cinco grandes. Hoje, o nome é
usado tanto pelas pessoas que
moram onde os animais vivem
quanto pelos turistas que visitam os parques nacionais da
África.

Veja o vídeo
Bicicletas Búfalo

sobre Amukelo em
worldschildrensprize.
org/videopcg

As bicicletas são chamadas
de Bicicletas Búfalo e vêm da
World Bicycle Relief, que trabalha
junto com o Clube Chilojo e o
Gonarezhou Conservation
Trust no Parque Nacional de
Gonarezhou.
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Blessing teme ser forçad
– Antes, meu pai caçava dentro do Parque
Nacional de Gonarezhou para pagar minhas
propinas. Mas agora os rangers aumentaram a
segurança e ele teve que parar. Isso significa que
não posso mais ir à escola, porque não temos
dinheiro. Agora temo ser enviada para o casamento e nunca mais realizar o sonho de ser
ranger, diz Blessing, 15.

M

eu pai caçava búfalos
e impalas e vendia a
carne. Com o dinheiro, ele e minha mãe pagavam
as propinas para mim e os
meus irmãos. Mas agora os
rangers aumentaram sua presença no parque para proteger
os animais selvagens. Muitos
caçadores furtivos são colocados na prisão. No ano passado,
meu pai percebeu que era apenas uma questão de tempo até
que isso acontecesse com ele e
optou por parar. Ao mesmo
tempo, tive que abandonar a
escola.
Eu realmente sinto falta da
escola! Minha vida era muito
diferente naquela época. Eu
encontrava minhas amigas e
jogava basquete nos intervalos. Aprendi muitas coisas
importantes na escola. Minha
disciplina favorita era
Conteúdo, em que aprendi
muito sobre o meio ambiente e
a sociedade. Também gostava
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“

de idiomas, tanto inglês quanto shangane. Quando eu frequentava a escola, era divertido ser criança. Eu ria muito e
sentia-me livre.

Longos dias de trabalho

Agora não faço nada além de
trabalhos caseiros. Eu acordo
às 4 da manhã e varro o quintal inteiro. Em seguida, acendo o fogo para aquecer a água.
Enquanto isso, lavo os pratos e
panelas do jantar da noite
anterior. Antes, eu vestia o
uniforme escolar depois do
banho e ia para a escola.
Actualmente, depois de preparar o pequeno almoço para
todos, saio para pegar lenha,
buscar água e lavar as roupas
da família. Somos nove na
família, então tenho que lavar
todos os dias, caso contrário,
acumula muito. À tarde,
começo a preparar o jantar,
que fica pronto ao pôr do sol,
às seis horas. Às vezes, nos

O pai de Blessing caçava impalas.

sentamos, conversamos e contamos histórias depois do jantar, ou então vou para a cama
imediatamente porque estou
muito cansada. Aqui, cuidar
da casa é o trabalho da filha
mais velha e faço quase tudo.

Sozinha e isolada

Como sou menina, não tenho
permissão para sair de casa e
encontrar minhas amigas. Eu

Meninas são forçadas
a casar
– Muitas meninas da minha idade
que não frequentam a escola já
estão casadas, afirma Blessing.
114

realmente não sei o motivo.
Talvez porque meus pais
temam que algo ruim aconteça. Que eu seja abusada ou talvez engravide. Aqui é assim
para a maioria das raparigas
da minha idade, mas não para
os rapazes. Eles podem circular livremente e encontrar
seus amigos. Eu também
podia fazer essas coisas até
completar dez anos de idade,
mais ou menos. Embora
entenda que meus pais querem me proteger, acho injusto
que os rapazes tenham muita
liberdade, mas nós não. Eu
queria que nós também

a a casar

pudéssemos andar livremente
sem risco de que algo aconteça. Da forma como é agora,
sinto-me muito solitária e isolada.

Casamento infantil

Uma das razões pelas quais os
pais temem que uma filha seja
abusada, arrume um namorado ou engravide é porque isso
daria má reputação à família.
Se a família tiver má reputação, será difícil conseguir
casar bem uma filha. Como os
ginásios e escolas secundárias
geralmente ficam muito distantes e podemos estar sujei-

tas a abusos no caminho, muitas meninas são forçadas a
deixar a escola depois do
quinto ou sexto ano do ensino.
Muito poucas pessoas completam todo o ginásio e o ensino
secundário. Muitas meninas
são enviadas para casamento
já aos 14 anos. O homem paga
lobola (dote) para a família da
menina, como vacas ou
dinheiro, por ocasião do casamento. Portanto, algumas
famílias escolhem casar suas
filhas cedo. Às vezes, o dinheiro é usado para pagar a escola
dos filhos. Isso é tão errado! É
opressão contra nós, meninas!

Por que não recebemos a educação a que temos direito?
Deveríamos aprender e entender as mesmas coisas que os
rapazes, para que possamos
viver uma boa vida juntos.

não podemos mais pagar as
propinas escolares, eles dizem
que seria melhor eu me casar
agora. Isso me deixa preocupada com o futuro.
Quando eu frequentava a
escola, o Clube Chilojo veio e

Teme ser forçada a casar-se

São homens adultos que se
casam com meninas jovens.
Acho isso estranho. É errado
se casar com crianças. As
crianças não estão prontas
para o casamento. Minha mãe
e meu pai falaram em me
casar, e isso me assusta. Eu
respondi que quero concluir a
escola primeiro. Mas como

A carne de búfalo pagava as
propinas de Blessing.
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Sente falta da liberdade
– Quando eu frequentava a escola, era divertido ser criança, mas
não mais. Na época, eu me sentia
livre. Agora não faço nada além de
trabalhar, diz Blessing.

nos ensinou. Aprendemos
sobre a natureza, o ciclo e a
vida selvagem e porque eles
precisam ser protegidos. Eles
também nos disseram como é
importante cuidarmos de nossos animais e nossa natureza,
porque os turistas querem vir
e experimentar tudo isso em
Gonarezhou. Desde então,
meu sonho é ser ranger. É um
trabalho muito importante,
ajudar a proteger os animais
que podem nos dar dinheiro e
trabalho, algo que realmente
precisamos aqui. E eu amo os
animais!

Sonho destruído?

Agora tenho medo de não conseguir me tornar ranger, por-

que fui forçada a abandonar a
escola. Eu provavelmente não
terei conhecimento suficiente
para concluir o treinamento,
caso seja aceite, pois não concluí a escola. E se eu for enviada para o casamento, posso
esquecer de ser ranger. Neste
caso, me tornarei a esposa de
alguém. A maioria dos
homens aqui provavelmente
não permitiria que suas esposas trabalhassem dentro do
parque nacional. Aqui, uma
esposa deve cuidar da casa,
do marido e dos filhos. Não
trabalhar fora de casa.
Meu pai praticava a caça
furtiva por necessidade.
Quando ele teve que parar
porque os rangers aumentaram a segurança, eu não pude
mais frequentar a escola. Ao
mesmo tempo, eu mesma quero ser ranger... É contraditório, eu sei! Mas aprendi no
Clube Chilojo que nossa vida
selvagem vale mais viva do
que morta. Que eles são um
legado que devemos cuidar
para o futuro. Eu realmente
acredito nisso, embora
tenha me causado grandes
problemas”. c

Veja o vídeo
sobre Blessing em
worldschildrensprize.
org/videopcg
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Gonarezhou
– O Lugar dos Elefantes

– O elefante é meu animal favorito. Eles são tão bonitos e sábios,
mas também podem ser perigosos e criar muitos problemas para
nós, que moramos perto do parque. Eles andam pelos nossos campos, pisam nas nossas plantações e as comem. Precisamos delas
para sobreviver. Milho, painço, sorgo, melancias... eles comem
tudo! Quando os elefantes chegam, tentamos afugentá-los acendendo fogueiras, batendo palmas, gritando e batendo no ar com
nossos chicotes de gado. Usamos um som como um uivo, do qual
os elefantes não gostam. Mas aprendemos a fazer essas coisas com
cuidado, porque os elefantes podem ficar realmente furiosos se
forem irritados. Eles podem decidir atacar, e então você tem que
tomar cuidado. Numa das aldeias vizinhas, um homem foi morto
há alguns anos. Se não conseguirmos afugentar os elefantes,
aprendemos a contatar os rangers em busca de ajuda. Os rangers
podem disparar tiros de advertência no ar e então eles geralmente
vão embora. Muitas pessoas realmente não gostam de elefantes,
mas eu os amo! diz Blessing.
Existem 11.000 elefantes em Gonarezhou e o parque também é
justamente chamado de “Lugar dos Elefantes”.

Fezes de elefante + pimenta
= nenhum elefante!
Na região onde Blessing vive, o Clube Chilojo começou a produzir
“tijolos de pimenta”, que consistem em fezes de elefante e pimenta, junto com os moradores para reduzir conflitos com elefantes.
Se os aldeões colocarem carvão incandescente nos “tijolos de
pimenta” e os posicionarem ao redor de seus campos à noite, a
fumaça da pimenta vai perturbar tanto os elefantes que eles
ficarão longe. A colheita é salva sem que um único elefante seja
baleado ou um único humano seja ferido. Os tijolos são baratos e
fáceis de fazer, pois muitos cultivam pimentas e há muitas
fezes de elefante gratuitamente na região.

Jornada às raízes
Anxious e as outras crianças caminham
em direção ao baobá dentro do parque
nacional, onde aprenderão mais sobre
as cerimônias de chuva.

Nossas raízes são o futuro
Mpfhuka – Jornada
Mpfhuka significa Jornada no
idioma shangane, falado na
região do Limpopo. O programa
Mpfhuka é sobre a “jornada” que
o parque nacional e as pessoas
nas aldeias ao redor estão fazendo juntos para um futuro de respeito, cooperação e paz. Entre
outras coisas, Mpfhuka contribui
para:
– Junto com os moradores das
aldeias, mapeou todos os lugares
de significado cultural dentro do
parque nacional que haviam sido
perdidos quando as aldeias foram
movidas. Agora voltará a ser possível que os aldeões visitem os
túmulos de seus ancestrais e
outros lugares importantes.
– Dá aos jovens a oportunidade
de aprender mais sobre sua cultura, suas tradições e sua história.
– Proporciona aos aldeões
empregos no parque, inclusive
como responsáveis por hospedagens onde os turistas podem pernoitar, construídos pelos próprios
aldeões na arquitetura tradicional
shangane.

– Quando o parque nacional foi criado, a aldeia foi removida de uma área
que era nosso lar há gerações, desde tempos imemoriais. Perdemos os
túmulos de nossas famílias e outros lugares que eram importantes para
nós. Isso foi óptimo para a natureza e nossos animais selvagens, mas não
foi nada bom para as pessoas e nossa cultura. Muitos perderam o sentido
da vida, diz seriamente Anxious, 15, em Malipati. Agora estão tentando
fazer alguma coisa sobre a dolorosa história do Parque Nacional de
Gonarezhou, no Zimbabwe.

A
“

Biologia para o futuro
– Eu frequento a Escola
Secundária de Jichidza e
minha disciplina favorita é
biologia. Acho que a escola é a
coisa mais importante. Lá,
obtemos conhecimento para
poder fazer algo importante
na vida, afirma Anxious.

ntes tornar-se independente, o Zimbabwe se
chamava Rodésia. Os
brancos, que decidiam tudo
na época, forçaram as pessoas
a mudarem-se contra a vontade quando o governo decidiu
criar o Parque Nacional de
Gonarezhou. O governo rodesiano não se importava com as
pessoas que moravam na
região. Não se importava com
o fato de que elas tinham uma
cultura e um modo de vida
fortemente associado à terra e
ao lugar. O governo branco
achava que a cultura deles era
superior à nossa, e estava mais
interessado em tomar decisões que fossem boas para
eles, não para nós.

Liberdade perdida

Pensando na protecção de
nossa vida selvagem e bela
natureza, foi bom as pessoas
terem sido removidas do parque. Porém, pensando na vida
e na cultura das pessoas, não
foi nada bom. Elas foram obrigadas a deixar as sepulturas
de suas famílias e outros
locais importantes da cultura,
como os lugares onde os moradores rezavam por chuva
durante períodos de seca.
Visitar os lugares que foram
importantes por gerações agora era considerado crime.
Caçar, que era o modo de vida
tradicional, também se tornou
crime. As pessoas perderam
sua liberdade.
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Os lugares para onde os
moradores foram transferidos
eram desconhecidos e não
tinham significado para eles.
Muitos perderam-se e os mais
velhos pararam de ensinar às
crianças coisas importantes
sobre nossa história. As pessoas perderam suas raízes e
muitas perderam o sentido da
vida.

Mpfhuka

Acho importante conhecer
suas raízes e sua história.
Muitas pessoas mais velhas,
que conheciam nossas origens
e poderiam nos preparar para

o futuro estão mortas. Mas
agora foi iniciado um programa chamado Mpfhuka, que
está tentando permitir que as
pessoas voltem a visitar seus
lugares de significado cultural
dentro do parque nacional.
Mpfhuka também é sobre
ensinar mais sobre nossa cultura aos jovens. Amanhã irei
ao parque com um grupo
aprender mais sobre como
nossos antepassados rezavam
por chuva nos tempos de seca.
Acho muito importante ter
mais noção de onde você vem
e saber quem você realmente
é”. c

Quer ser ecologista
– Meu sonho para o futuro é ser ecologista e
trabalhar com questões ambientais dentro do
parque nacional. Sonho com isso desde que eu
era criança e visitei um parque de vida selvagem com meu pai e meu tio. Foi óptimo ver
girafas, zebras e elefantes. É importante preservar e proteger nossa vida selvagem e nossa
natureza, para que esse ambiente único permaneça no futuro. É nossa herança natural e cultural, explica Anxious.

Rodésia-Zimbabwe
Antes tornar-se independente em 1980, o Zimbabwe era
chamado de Rodésia e governado por uma minoria branca
com raízes no Reino Unido, que colonizou o país no século
XIX. Na Rodésia, a população negra não tinha os mesmos
direitos que os brancos. A mudança forçada das pessoas
para fora da área que se tornaria o Parque Nacional de
Gonarezhou aconteceu principalmente entre os anos
1932–1975.
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Conflito com
animais selvagens
– Eu moro perto do parque e de toda a vida selvagem e, às vezes,
somos atingidos. Os babuínos podem matar nossas cabras e acontece de cobras píton e civetas pegarem nossos frangos. Os elefantes podem passar pela aldeia e consumir nossas colheitas. Nessas
ocasiões, é perigoso estar ao ar livre, pois você pode ser gravemente ferido. Acontece de leões se aproximarem e permanecemos
dentro de cada nesses momentos. É importante que os animais
selvagens no parque e nós humanos nas aldeias possamos viver
bem juntos. Às vezes, os rangers vêm nos ajudar com isso,
diz Anxious.

Albert era caçador furtivo
– Abandonei a escola quando tinha catorze e me tornei caçador furtivo.
Agora sei que isso estava errado. Eu matei recursos naturais inestimáveis
do nosso país e nossa herança para as gerações futuras. Pensar nisso me
entristece. Mas agora tento fazer o que é certo e compensar, protegendo
nossa vida selvagem e nossa natureza, diz Albert Chari, que actualmente
é ranger no Parque Nacional de Gonarezhou, no Zimbabwe.

C
“

resci na pequena aldeia
de Pahlela, onde frequentei a escola do primeiro ao sétimo ano. Meu pai
era ranger em Gonarezhou e
eu o admirava com seus uniformes bonitos. Eu também
queria ser ranger quando crescesse.
Quando meu pai cresceu, ele
cuidou de seus irmãos mais
novos e certificou que eles
tivessem comida e pudessem
ir à escola. Como agradecimento, nossos tios nos ajudaram quando meu pai não teve
condições de pagar a escola
secundária para seus quatorze
filhos. Mas o tio que pagaria

minhas propinas escolares
viajara ao exterior para trabalhar, e isso significava que eu
não podia começar esse nível.
Meu pai estava fora, no trabalho de campo por vários
meses, e não sabia disso,
então não pôde ajudar-me. Eu
tinha quatorze anos.

De menino para homem

Comecei a cuidar do gado do
meu pai junto com meu amigo
Isac. Levávamos o gado ao
parque nacional, onde havia
abundância de pastos, mas
também muita vida selvagem.
Isac criava cães, que estavam
sempre conosco. A primeira

vez que seus cães caçaram e
mataram um bauala (espécie
de antílope), foi estranho.
Limpamos e preparamos o
animal, e tive coragem de voltar para casa com a carne,
porque sabia que meu pai
estava fora.
Minha mãe ficou muito
feliz! Quando um filho chega a
casa com uma presa de caça
para a família, isso significa
que ele deixou de ser menino
para se tornar homem. Sentime orgulhoso e feliz.
Quando meu pai voltou e
percebeu que eu não tinha
começado a escola, ele pagou
minhas propinas imediata-

mente. Mas ele não podia
pagar os livros e o uniforme
escolar, então eu ainda não
consegui começar.
A família era muito grande e
não podíamos ter uma vida
tão boa quanto queríamos,
especialmente minha mãe.
Assim, embora fosse contra
meu sonho de ser ranger, voltei a caçar assim que meu pai
viajou ao deserto para uma
nova missão.

Caça com cães

Comecei a criar cães, assim
como Isac. Sempre tínhamos
pelo menos quatro cães conosco no parque. Mas como todos
os cães da região me conheciam e vinham quando eu
assobiava, muitas vezes tínhamos 20 cães conosco na caçada! Eu usava lança e arco.
Levantávamo-nos cedo, deixávamos o gado para pastar e
continuávamos a penetrar no
parque para caçar. Levávamos
para casa o animal, que nossas mães começavam a cozinhar enquanto voltávamos
para ir buscar o gado.
Caçávamos de quatro a cinco
vezes por semana e eu realmente gostava dessa vida.
Proporcionava comida para
nossas famílias e todas as pessoas que deixavam seus cães
nos acompanharem.
Nos tornamos os grandes
caçadores da aldeia e eu me
sentia muito orgulhoso disso!
Às vezes, eu vendia carne e
lembro de comprar meus primeiros sapatos com dinheiro
que ganhei na caçada. Antes
disso, eu andara descalço toda
a minha vida.
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Contato próximo
com leão
– Jamais esquecerei meu primeiro
encontro com um leão. Havíamos
saído para caçar e, de repente,
chegamos a uma toca de leões,
onde uma fêmea alimentava seus
filhotes. A leoa levantou-se sobre
as patas traseiras e rugiu para nós.
Ficamos parados e começamos a
rugir de volta, mas ela não desistiu. Então, lentamente começamos a andar para trás enquanto
rugíamos. Caminhamos para trás
por mais de um quilômetro com a
leoa a cerca de dois metros de nós
por todo o caminho! Tive que
aprender muito sobre os animais e
a natureza para me tornar um
caçador de sucesso. Muito desse
conhecimento eu uso hoje como
ranger, conta Albert.

Eu sabia que o que estávamos fazendo era ilegal e que
algo ruim podia nos acontecer. Mas era um corredor
super rápido, então estava
convencido de que os rangers
nunca seriam capazes de me
pegar. Mesmo que eles tivessem armas, aprendemos que
só disparavam tiros de advertência no ar, nunca contra nós.
Também aprendemos a assobiar de uma maneira especial

que fazia os cães correrem na
nossa frente, e ficávamos bem
atrás do rebanho. Desta forma, os rangers nunca se atreviam a atirar nos nossos cães,
pois assim arriscariam acertar em nós.

Pai furioso

Eu escondia o meu envolvimento na caça do meu pai e
nós nunca caçávamos quando
ele estava em casa. Mas ele

eventualmente ouviu rumores
sobre mim e Isac.
Nunca me esquecerei
daquela noite. Meu pai estava
furioso e me arrancou da
cama. Ele me deu mais socos
do que eu pensava ser possível. Em seguida, arrastou-me
para a casa de Isac, onde nos
trancou e continuou nos
espancando até que finalmente reconhecemos que o boato
que ele ouvira era verdadeiro.

Nós éramos caçadores furtivos.
Meu pai ficou extremamente desapontado e nos deu sua
primeira lição sobre animais
selvagens e protecção da natureza. Ele disse que os animais
eram nossa herança natural e
que pertenciam a todos. E se
não protegêssemos os animais, as gerações futuras só
poderiam conhecê-los através
de fotos em livros. Ele também explicou que era o salário

– Quando estou em casa na aldeia,
sempre falo sobre como é importante proteger os animais e a
natureza, e que a caça furtiva é
criminosa. No futuro, quero
visitar escolas e contar sobre meu
trabalho e os cuidados com a
vida selvagem, diz Albert.

O treinamento
de ranger
inclui, entre
outras coisas:
– Conhecimento de animais e
natureza
– Treinamento com armas
– Rastreamento e escotismo
– Tecnologia militar, como
emboscadas e muito mais.
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Matou elefantes
do seu trabalho na protecção
dos animais que dava à família dinheiro para comida e
tudo mais que precisávamos.
Se os animais desaparecessem, ele perderia o emprego e
teríamos uma vida mais dura.

Continuou a caçar

Senti-me ofendido por ser tão
maltratado pelo meu pai.
Pensei: por que eu deveria
ouvi-lo depois disso? Nós nos

revoltamos contra meu pai e
continuamos a caçar. Isso foi
possível porque ele foi transferido para o Parque Nacional
de Hwange.
Quando meu tio voltou para
casa e tive a chance de voltar
para a escola, eu ainda escolhi
a caçada. Não sentia mais
necessidade de escola.
Casei-me e, depois de alguns

anos, minha esposa pensou
que eu realmente deixaria a
caça furtiva. Ela dizia que a
caça nunca poderia construir
o futuro de nossa família. Que
não podíamos mais viver de
algo que era ilegal, mas sim
fazer o que era certo. Ela estava furiosa, e isso foi tão longe
que ela jogou carne no vaso
sanitário.

– Este ano, 2019, perdemos
um elefante no parque até
agora, mas o número de
elefantes mortos diminui
constantemente. Em 2016,
cerca de 40 elefantes
foram mortos, em 2017,
cerca de 20 e, em 2018,
quase 10 foram mortos. Os
caçadores furtivos sabem
que agora temos uma
segurança muito melhor
no parque, com mais de
150 rangers de plantão
trabalhando, conta Albert.

Caçador furtivo em Gonarezhou
– Podem-se dividir os caçadores furtivos em
dois grupos. Um consiste em aldeões daqui,
que caçam para comer e também vendem a
carne. Eles caçam búfalos, zebras, impalas e
tartarugas e usam principalmente cães e armadilhas na caça, assim como eu fazia. O segundo
grupo, em sua maioria, atravessa a fronteira de
Moçambique com armas pesadas e persegue

os elefantes por causa das pastagens. Pegamos
esse tipo de caçador pelo menos uma vez por
mês. Nós rastreamos, perseguimos e levamos
os caçadores para a cadeia. Nunca atiramos
para matar, mas às vezes infelizmente temos
que atirar nos criminosos para nos defendermos e prendê-los. Aconteceu no mês passado,
diz Albert.
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Finalmente ranger

Minha esposa me fez começar
a reflectir sobre o que meu pai
nos contou sobre o a protecção
da vida selvagem. Quando
Gonarezhou procurou novos
rangers, decidi tentar. Éramos
um total de 379 candidatos ao
treinamento. Eu venci a corrida inicial de dez quilômetros.
Mas foi só depois da grande
entrevista com perguntas
sobre animais e natureza que
fui aceite no treinamento. Eu
sabia tudo. Quando perguntaram como eu sabia tanto, fui
honesto e disse que tinha sido
caçador furtivo e me movimentara entre a vida selvagem
por mais de dez anos. Pensei
que se recusariam a me deixar
começar o treinamento, mas
eles queriam alguém que
entendesse como os caçadores
furtivos pensam e se movimentam. Eles me queriam e
fiquei muito orgulhoso e feliz!
Afinal, esse era meu sonho
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quando era pequeno e via o
belo uniforme de meu pai.

Voltem para a escola!

É óptimo poder dizer às
minhas duas filhas que sou um
ranger que protege a vida selvagem e a natureza, não um criminoso que mata e destrói.
Sinto-me óptimo hoje, mas se
eu tivesse continuado na escola, que diferença isso teria feito!
Eu saberia inglês e conseguiria
entender o treinamento para
um ranger muito mais facilmente. Tanto na literatura do
curso quanto nas instruções.
Arrependo-me muito por ter
abandonado a escola. Para
todos os jovens que abandonaram os estudos e são caçadores
furtivos hoje, tenho apenas
uma coisa a dizer: vocês têm
que voltar para a escola!
Obtenham uma educação para
que possam cuidar-se bem e
cuidar das suas famílias à
medida que envelhecem”. c

Novos heróis
– Meu antigo companheiro de caça Isac e quatro dos meus irmãos mais
novos também são rangers hoje. Eles provavelmente se inspiraram em
mim, e isso me deixa muito feliz e orgulhoso. Os meninos da aldeia de
10-12 anos também querem ser como nós. Eles percebem o respeito
com que somos tratados. Na verdade, acho que somos nós os heróis
hoje, não os caçadores furtivos. Os rapazes jovens denunciam crimes
contra a vida selvagem para nós, então eles já fazem parte dessa
importante missão! conta Albert.
Aqui, Albert está com seus irmãos, que também escolheram ser
rangers. Da esquerda para a direita: Shepard, 25, Albert, 33, Tapiwa,
24 e Mike, 31.

Os direitos de Ana são violados
– Engravidei quando tinha quatorze anos e tive que
abandonar a escola para me casar. Agora vivo como se
estivesse na prisão. Mas, felizmente, meu marido colhe
laranjas em uma fazenda na África do Sul, em vez de
caçar furtivamente. Muitas raparigas daqui perderam
os maridos, que caçavam rinocerontes, e passam ainda
mais dificuldades do que eu, diz Ana, 16, numa aldeia
perto do Parque Nacional do Limpopo, em Moçambique.

E

“

u amava a escola!
Minhas disciplinas favoritas eram matemática,
inglês e português. É claro que
eu ajudava em casa, mas também tinha tempo de estar com
minhas amigas. Muitas vezes
fazíamos os deveres de casa
juntas.
Minha vida mudou completamente quando eu tinha quatorze anos. Fiquei grávida e
tive que abandonar a escola.
Na nossa tradição, eu era considerada esposa do homem
que me engravidou. Eu pertencia à sua família e eles não
quiseram que eu continuasse
na escola. Chorei, mas não
tinha direito a opinar. Meu
papel era cuidar da criança, do
meu marido e da casa.
Meu marido tem apenas
vinte anos e ninguém me obrigou a começar esse relaciona-

mento. Mas fiquei desapontada quando ele mostrou ser o
tipo de homem que decide por
mim. Ele me forçou a abandonar a escola, e se recusa permitir que eu recomece. Sei
disso porque perguntei recentemente. Fico triste e com
raiva, mas aqui o marido é
que decide e eu tenho que
obedecer.

Como uma prisão

Eu varro o quintal, busco
lenha, trabalho nos campos,
moo milho e cuido da minha
filha. Meu marido compra
roupas para ela; de resto,
quem cuida da nossa filha sou
eu. Lavo as roupas do meu
marido, certifico que sempre
haja água para que ele possa
se banhar e cozinho sua comida. Ele me proíbe de encontrar minhas amigas, e isso me

Sozinha e excluída
– Quando vejo minhas amigas indo à escola enquanto estou
aqui, fico triste, diz Ana.

faz sentir sozinha e excluída.
As vejo indo para a escola e
isso me entristece. Vivo onde
não posso fazer o que quero e
nem encontrar quem eu quero. É como estar numa prisão.

Homens morrem

Não há empregos aqui, então
meu marido colhe laranjas
numa fazenda na África do Sul.
Ele fica em casa apenas algumas vezes por ano. Não é fácil,
mas pelo menos é muito melhor
do que se ele fosse caçador
furtivo de rinocerontes.

– Aqui meninas e rapazes não têm direitos iguais. A vida é mais difícil
para as meninas, que limpam, cozinham e fazem todo o trabalho
doméstico. Os rapazes não fazem nada. Entretanto, suas vozes e opiniões contam mais que as das meninas na família, na escola e na
aldeia. Eu realmente não gosto disso. Isso não está certo, precisa
mudar. Uma menina tem tanto a dizer quanto um rapaz, ambos
somos pessoas, afirma Ana.
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Meninas não contam

Um de meus parentes foi
morto a tiros na África do Sul
durante uma caçada furtiva, e
muitos caçadores furtivos
daqui estão na prisão. É muito
difícil as famílias conseguirem se sustentar quando os
homens se ausentam. Quando
não há dinheiro, a alimentação e a escolarização das
crianças tornam-se difíceis.
Pelo menos não preciso me
preocupar com isso. Mas penso na escola todos os dias.
Parece que perdi a chance de
ter uma vida digna no dia em
que fui obrigada a parar de
estudar”. c

Paulo, o caçador furtivo está
– Abandonei a escola quando tinha treze anos e
comecei a caçar a tempo inteiro. Parecia inútil
continuar estudando, porque aqui não há empregos mesmo. Mas agora estou cansado. Muitos
caçadores furtivos e rangers são mortos. A caça
furtiva deve acabar, diz Paulo, 16, que vive numa
aldeia perto do Parque Nacional do Limpopo,
em Moçambique.

A
“

qui, as pessoas sempre
caçaram para sobreviver. É um estilo de
vida, somos caçadores. Creio
que é por isso que muitos continuam a caçar, embora seja
crime. Comigo é assim. Meu
pai e avô são caçadores. Eu
sigo seu exemplo.
Comecei a caçar com meus
cães dentro do Parque
Nacional do Limpopo quando
eu tinha dez anos. Caçar com
cães é a maneira tradicional
aqui. Acordo cedo, reúno
meus onze cães, sete grandes e
quatro pequenos, e saio para
caçar com três amigos. Nós
caçamos antílopes, tais como
impala e outros animais de
pequeno porte. Precisamos
manter os olhos abertos o
tempo todo para que os rangers não se apercebam da nossa presença.

Nunca me esqueço do início
de uma manhã quando eu
tinha quatorze anos.
Havíamos rastreado uma
impala e mandei os cães atrás
dela. Eu estava escondido
num arbusto quando, de
repente, vi que os cães foram
cercados por rangers. Eles
mataram três de meus cães a
tiros para proteger a impala.
Corri o máximo que pude e
consegui fugir. Vários dos
meus outros cães ficaram feridos e tinham balas de borracha no corpo. Mas essa está
longe de ser a única vez que as
balas de borracha dos rangers
nos assustaram para fora do
parque. E um dos meus amigos, que também tem dezesseis anos, foi apanhado e ficou
dez meses na cadeia.

Caça a rinocerontes

Caçar não tem a ver apenas
com a tradição. Como não

– Costumamos caçar de manhã bem cedo, mas às vezes à noite com a
ajuda de lanternas fortes. Os animais são atraídos para o brilho da lâmpada, ficam ofuscados e paralisados e, em seguida, os cães são mandados atrás da presa. Se forem pequenos animais, os próprios cães os
matam, mas se forem maiores, como impalas, nós matamos a presa que
os cães imobilizaram com a ajuda de um facão e tiros, conta Paulo.

há empregos aqui, muitos
praticam a caça furtiva pelo
dinheiro. Meu pai e seus amigos caçam furtivamente dentro do parque, mas também
vão atrás de rinocerontes. Eles
o fazem do outro lado da fronteira, na África do Sul, pois os
rinocerontes foram muito
caçados, e aqui estão quase
extintos. Rinocerontes são
caçados por causa dos seus
chifres, que são muito valiosos
e muito procurados. Os chifres são vendidos a cidade
grande mais próxima, ou na
capital Maputo.

Ama seus cães
– Quando meus cães foram baleados por rangers, fiquei com
raiva e triste. Eu tive que tentar remover as balas de borracha
do corpo daqueles que sobreviveram, e foi terrível. Agora
consigo entender que os rangers fizeram apenas seu trabalho,
e o fizeram bem. Eles queriam proteger a impala e me impedir
de caçar, diz Paulo.
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Geralmente, uma equipe de
caça é composta por quatro
pessoas e, por um único chifre, cada caçador da equipe
pode receber 800.000 meticais! Aqui, todos que têm
casas e carros bonitos os conseguiram através da caça furtiva do rinoceronte. Todos.
Também é assim com minha
família. Nossas duas casas,
televisores, antenas parabólicas, telefones celulares, leitores de CD e carrinhas foram
comprados com dinheiro da
caça aos rinocerontes. As pessoas abrem negócios, como
operações de táxi e pesca,
usando o dinheiro da caça
furtiva.
A caça furtiva tornou-se um
modo de vida para quase
todos aqui. Os pais dizem a
seus filhos que é a única

cansado
Geralmente, uma equipe de caça
é composta por quatro pessoas e,
por um único chifre, cada caçador
da equipe pode receber 800.000
meticais!
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Paulo
costumava caçar
impalas e
inhacosos.

maneira de evitarem viver na
pobreza. E seguimos o que os
nossos pais nos dizem.

Como uma guerra

O plano era treinar caçando
animais menores aqui no parque e depois começar a caçar
rinocerontes na África do Sul
junto com meu pai. Porém,
agora mudei de ideia. Meu pai
também mudou, pois teme
que eu seja morto ou vá para a
prisão. Porque isso é muito
perigoso.
Os rangers em Moçambique
e na África do Sul aumentaram a segurança e muitos
daqui foram mortos. Um dos
meus vizinhos foi morto a
tiros há pouco tempo. Mas
caçadores furtivos não são os
únicos a serem mortos, muitos rangers também são mortos a tiros. É como uma guerra. Dá uma sensação ruim, a
caça furtiva é criminosa e

errada. Ela tem que acabar.
Na escola, aprendi que devemos proteger nossos animais
selvagens porque, caso contrário, eles serão extintos.
Como aconteceu com os rinocerontes aqui. Os rangers têm
um trabalho importante que
protege os animais e a natureza, e recebem salários para
isso. Eles são pessoas de bem,
que fazem o que é certo. Eu
também quero ser assim, não
quero ser um criminoso que
pratica a caça furtiva.
Mas é provável que eu não
possa ser contratado como
ranger, porque deixei a escola
muito cedo. Meu maior desejo
é continuar minha educação e
fazer algo bom da minha
vida”. c

Veja o vídeo
sobre Paulo em
worldschildrensprize.
org/videopcg

Aldeias com casas novas são construídas
fora do Parque do Limpopo.
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– Muitos dos rapazes da
minha idade na aldeia
caçam furtivamente em
vez de irem à escola. Ao
matar animais, eles cometem crimes que tornam
Moçambique mais pobre.
Mas os rapazes também
têm seus direitos violados
quando seus pais os incentivam a praticar a caça
furtiva em vez de estudar.
Ir à escola é direito de
toda criança, diz Luis, que
mora perto do Parque
Nacional do Limpopo,
em Moçambique.

Ama os animais e odeia a
E

u, meus irmãos e irmãs
todos frequentamos a
escola. Nós definitivamente não somos ricos, mas
nossa mãe e pai lutam muito
para podermos estudar e ter
uma vida digna. Eles fazem
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“

isso porque nos amam. Meu
pai e minha mãe plantam
milho, batata-doce e mandioca. Ambos trabalham nos
campos e, nos finais de semana, eu e meus irmãos ajudamos.
Os rapazes da minha idade
que não vão à escola quase
sempre começam a caçar furtivamente dentro do parque,
muitas vezes encorajados
pelos próprios pais. É uma
loucura, porque eles podem
ser baleados e acabar na prisão. Muitos aqui na aldeia são
caçadores furtivos, e acho que
é principalmente porque não
frequentaram a escola por
Meninas são enviadas
tempo suficiente. Eles não
para casar
entendem que é importante
É fim de semana e Luis ajuda sua
preservar os animais e a natuirmã mais nova Rijay com o dever
reza. Que tudo na natureza é
de casa.
inestimável e interconectado
– Aqui, nem todas as meninas
num ciclo. Não entendem que
podem ir à escola, mas, na minha
os animais estão ameaçados
família, meninas e meninos estude extinção. Que um dia os
dam. Minha disciplina preferida é
português, e no futuro quero ser
rinocerontes acabarão e então
professora, conta Rijay, 10.
eles não ganharão mais
– É mais difícil as meninas conse- dinheiro com isso.
guirem ir à escola, porque muitas
raparigas da minha idade são forçaÉ preciso lutar
das a casar. É errado esperar que
alguém que ainda é criança se torne Alguns dizem que praticam a
pai ou mãe e saiba como cuidar de
caça furtiva porque não há
uma criança. Todas as crianças
empregos aqui. Mas eu não
devem frequentar a escola, diz Luis.
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acho que exista uma razão boa
o suficiente para tornar a caça
furtiva aceitável. Se quiser ter
um emprego para sobreviver,
você sempre pode encontrar
um. Pode ser pescador ou
agricultor, como meu pai.
Neste caso, você tem comida
para alimentar a família e
hortaliças ou pescado vender,
e pode ganhar dinheiro. Não é
tarefa fácil, você tem que lutar
muito para sobreviver. E o
meu pai diz que está ficando
cada vez mais difícil cultivar
milho e batata-doce, porque a

chuva não vem como deveria,
e isso se deve às mudanças
climáticas. Mas, na verdade,
nós que vivemos aqui podemos trabalhar como rangers e
proteger os animais, em vez de
matá-los. Neste caso, cuidamos da natureza e, assim, ajudamos o clima.
Aprendi sobre a natureza, o
meio ambiente e a vida selvagem na escola, mas meu amor
pelos animais e o desejo de
proteger em vez de matá-los
vem dos meus pais.

A escola é o mais importante
– Se tivesse que vender o telhado de estanho de nossa casa para dar
uma boa educação aos meus filhos, eu faria! Nada é mais importante
que a educação. Com ela, você pode conseguir um bom emprego e não
começar com a caça furtiva e ser enganado a pensar que é uma boa vida.
Porque não é, diz Isaac, o pai de Luis.

Moçambique é afetado

Ajuda
Nos fins de semana, meus irmãos e eu ajudamos a mãe e o pai nos campos, conta Luis.

Segundo Luis, os meninos que abandonam a escola e
começam na caça furtiva tornam Moçambique mais pobre
de três maneiras:
1. Se a pessoa não frequentar a escola e aprender coisas importantes, é difícil participar e ajudar a desenvolver Moçambique.
2. Se elefantes, rinocerontes, impalas e outros animais incríveis
forem exterminados, Moçambique perderá sua biodiversidade e riqueza cultural. O país fica mais pobre e todos perdem.
3. Se a caça furtiva continuar, o país e as aldeias perdem dinheiro e os empregos criados quando turistas querem vir e conhecer a vida selvagem. Os aldeões podem começar a trabalhar
em hotéis e restaurantes e como guias do parque e rangers,
mas se não houver animais selvagens, nenhum turista virá e
não haverá mais trabalho.

Veja o vídeo

caça furtiva
Conhecimento é o mais
importante

O conhecimento é a única
chance de conseguirmos
acabar com a caça furtiva.
Precisamos aprender muito
sobre os animais, a natureza,

o meio ambiente e os direitos
da criança quando somos
jovens, para sermos melhores
que os pais de hoje. Assim,
não mandaremos nossos
filhos para a caça furtiva, mas
respeitaremos os direitos da

sobre Luis em
worldschildrensprize.
org/videopcg

criança e deixaremos nossas
meninas e meninos irem à
escola.
Devemos também parar
de pensar que os caçadores
furtivos são legais e bem-sucedidos. Eles não são nada
além de criminosos.
Precisamos de exemplos
que sejam bem-sucedidos
porque estudaram e trabalharam duro, não porque

roubaram e mataram. Quero
ser uma pessoa assim. Quero
ser engenheiro e ganhar
dinheiro, ter uma bela casa e
um bom carro. Mas também
quero brilhar fazendo algo
importante na vida, para a
sociedade. Construindo e
ajudando, em vez de derrubar
e destruir”. c

Futebol é a melhor coisa
– A melhor coisa para mim é jogar
futebol com meus amigos! diz Luis.

Família contra a caça furtiva
– Atualmente, oito homens da aldeia estão presos na África do Sul
por caça furtiva, com sentenças longas de até oito anos. E onze
aldeões foram mortos a tiros por rangers, dez na África do Sul e um
em Moçambique, diz Isaac, o pai de Luis.
– Meu primo foi morto na África do Sul durante uma caçada furtiva ao rinoceronte. Seu filho de dois anos ficou sem pai. É horrível.
Ao mesmo tempo, entendo por que aconteceu. A caça furtiva é criminosa, todos sabem disso, mas ele foi mesmo assim, afirma Luis.

127

O pai era caçador e foi morto
– Meu pai foi morto a tiros no ano passado por rangers na África do Sul, quando caçava
rinocerontes. Sinto saudades dele todos os dias, diz Ronaldo, 13, numa das aldeias do
Parque Nacional do Limpopo, em Moçambique, onde há muitos caçadores furtivos.
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“

M

eu pai e eu éramos
melhores amigos e
sinto um grande
vazio sem ele. Ao mesmo tempo, estou furioso com ele por
ter ido à África do Sul praticar
caça furtiva e ser morto. Odeio
a caça furtiva. É errado matar
animais, porque eles são inocentes e indefesos. Matar animais é crime. Eu queria que
meu pai fizesse outra coisa,
mas ele fazia isso porque
somos pobres.
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Agora, eu e a minha mãe
vivemos sozinhos, e nada é
como antes. Minhas duas
irmãs mais novas foram viver
com minha tia paterna noutra
parte do país, porque minha
mãe não conseguia sustentar
todos seus filhos sozinha.
Minha mãe pesca e vende o
pescado no mercado da cidade. Às vezes temos dinheiro
suficiente, às vezes não, e
frequentemente vou para a
cama com fome.

Estou na sexta classe. Os
meus tios me ajudam com com
o pagamento das propinas,
mas não temos condições de
comprar o uniforme escolar.
Às vezes sou importunado por
isso. Os outros dizem que sou
pobre e isso me entristece.
Mas há muitos outros na escola em situação igual à minha.
Eles também não têm mais pai
em casa porque estes praticaram caça furtiva e acabaram
sendo mortos ou presos. Aqui,

os homens geralmente
ganham mais dinheiro do que
as mulheres, então, quando o
pai morre ou se ausenta, fica
muito difícil para a mãe sustentar a família sozinha.
Eu nunca serei um caçador
furtivo. Nos fins de semana,
ajudo meu avô com o gado,
mas meu sonho é ser engenheiro. E adoro jogar futebol,
é a melhor coisa que já fiz!” c

Mira é ranger
– Quando eu tinha treze
anos, tive a oportunidade
de iniciar uma formação
preparatória de professores.
Era meu sonho, e minha mãe
ficou muito orgulhosa, mas
meu pai recusou. Ele disse
que o ensino superior não
era para meninas. Como a
palavra do homem, não a da
mulher, é o que vale aqui, fui
forçada a abandonar a escola, conta Mira. Hoje, ela é
uma das três rangers do
sexo feminino no Parque
Nacional do Limpopo em
Moçambique, com a missão
perigosa de rastrear, deter e
prender caçadores furtivos.

“

M

eus pais se divorciaram quando eu tinha
três anos de idade.
Meu pai me proibiu de encontrar minha mãe e me obrigou a
mudar para sua casa e viver
com ele e sua outra esposa. Eu
não recebia comida até que
todos os seus filhos em
comum estivessem satisfeitos,
e só tinha sobras que nunca
eram suficientes. Estava sempre com fome e costumava ir
ao mercado para pegar migalhas de pão e outras coisas do
chão que eu pudesse comer.
Quando meu pai me obrigou

– Eu amo
animais!
Aqui, Mira abraça
o cão de caça
Cruiser.

a deixar a escola, era em sua
casa que eu tinha que ficar o
dia todo. Fiquei desesperada.
Mas o que meu pai não sabia
era que, durante alguns anos,
eu conseguia encontrar
minha mãe no mercado quando voltava da escola para casa.
Tentei fugir para a casa dela a
fim de continuar minha educação.

com uma mangueira de borracha. Ele disse que derrotaria o
espírito maligno com o qual
minha mãe me infectara. Em
seguida, ele me deixou com
sua irmã numa aldeia longe de
casa, onde fui forçada a trabalhar no campo. Quando expliquei que preferia ir à escola,
ela disse que a única escola

que eu frequentaria agora
seria aprender a usar uma
picareta.
Após nove meses, um dia
me disseram que minha mãe
havia morrido repentinamente. As lágrimas apenas caíram. Eu nem sequer tinha
conseguido dizer adeus à
minha mãe quando fui levada

Espancada

Depois de três dias, parti, mas
meu pai me alcançou e me
arrastou para casa. Amarroume a uma cadeira e me bateu

Paz com o pai
– Minha avó paterna, que morava
perto, descobriu, após algum tempo, que eu estava sendo maltratada. Quando meu pai e sua esposa
iam para o campo, a avó escondia
comida para mim na cavidade de
uma árvore Mafureira que crescia
em frente à nossa casa. Acredito
que ela salvou minha vida.
– Dei meu primeiro salário como
ranger ao meu pai. Ele também
ganhou um bom terno, chapéu e
sapatos. As lágrimas correram por
seu rosto. Acho que ele se envergonhou de como me tratou. Mas fiz
as pazes. Eu perdoei, conta Mira.
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embora, e agora sentia que
não tinha mais motivo para
viver. Mas acabei reunindo
forças e decidi honrar minha
mãe fugindo, concluindo a
escola e obtendo uma vida
digna. Eu sabia que isso a teria
feito feliz.

 TEXTO: ANDREAS LÖNN FOTOS: JOHAN BJERKE

Empregada doméstica

Consegui fugir para a capital,
Maputo, onde comecei a trabalhar como empregada
doméstica. Eu tinha quatorze
anos. Após algum tempo, juntei tanto dinheiro que consegui ir morar com um parente e
recomeçar a estudar. Na época
que frequentava a escola, eu
cozinhava e vendia comida
para comemorações, e isso me
ajudou a pagar e concluir o
ginásio e a escola secundária.
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Mira, menina incomum

Contato por rádio

– Mira é chefe de 23 rapazes no
campo. É incomum que mulheres
chefiem homens aqui em
Moçambique. Porém, Mira não é
chefe por ser mulher, mas porque
é a melhor, diz orgulhoso José
Zavala, um dos líderes do campo.

– Reportamos tudo que acontece
à base via rádio. Por exemplo, se
eles precisarem enviar o helicóptero para buscar caçadores furtivos capturados.

Um dia, vi na TV que um
parque nacional começaria
uma formação em ecoturismo. Eu sempre amei os animais e a natureza, então logo
me candidatei e fui aceite.
Quando concluí o curso, candidatei-me ao curso de ranger
aqui no Limpopo. Ele é conhecido como a melhor e mais
difícil educação em todo o
país. Havia 140 candidatos e,
após testes muito difíceis em
trilhas, caminhadas, ciclismo
e muitas outras, sobraram 40
pessoas. E éramos apenas três
meninas. Fiquei extremamente feliz!

Ranger

Agora já sou ranger e chefe de
grupo há dez meses e adoro!
Meu trabalho é proteger a

diversidade de animais e plantas aqui no Limpopo. Para
mim, isso envolve principalmente rastrear, capturar e
prender caçadores furtivos.
Também recolhemos armadilhas e ensinamos nas comunidades sobre a importância de
cuidar dos animais e da natureza. A importância é econômica, pois o turismo selvagem
fornece trabalho e dinheiro,
por exemplo, dez de meus
colegas de trabalho vêm de
comunidades pobres nos arredores do parque, mas também
social e cultural. Os animais
são parte da nossa herança e
identidade.
Quando visitamos as
aldeias, fica muito claro que
rapazes e meninas não têm os
mesmos direitos aqui. As

meninas não têm a mesma
oportunidade de frequentar a
escola, e muitos pais casam
suas filhas de 14 anos em troca
de vacas e dinheiro. Detesto
isso. Outras meninas são forçadas a vender seus corpos
para sobreviver.
Quero visitar aldeias e escolas e falar sobre os animais
selvagens e os direitos das
meninas. Mostrar que é possível ter sucesso e fazer coisas
importantes na vida, apesar
de ter passado por dificuldades e pobreza. Mesmo que
você seja uma menina”. c

Missões perigosas
– Na verdade, meu nome é Lucrescencia
Macuacua, mas todos me chamam de Mira!
É claro que me preocupo que eu ou um de meus
colegas de trabalho sejamos feridos ou mortos.
Mas se eu morrer em serviço, posso morrer feliz
porque terei morrido por defender e lutar pelo
que é certo, afirma Mira.

Valiosos chifres
de rinoceronte
– Não faz muito tempo, participei de
uma operação de rastreio e captura de
caçadores furtivos que matavam rinocerontes na fronteira da África do Sul.
Acabo de testemunhar no tribunal, e
agora uma sentença de 20 anos de
prisão aguarda os caçadores. Um quilo
de chifre de rinoceronte vale 500.000
meticais (USD 8,500). Aqui, o salário
mínimo é de 3.500 meticais (USD 60)
por mês, mas muitas pessoas não
ganham sequer essa quantia. Mas
mesmo sendo pobre, tem-se a oportunidade de dizer não quando o crime
organizado da Ásia te manda atirar em
nossos animais. Você sempre tem a
oportunidade de fazer o que é certo,
diz Mira.

Longas caminhadas
– Caminhamos pelo menos 20 km por dia
quando patrulhamos a pé. Temos comida,
água e tudo que precisamos para ficar tanto
tempo quanto necessário no mato para rastrear os caçadores furtivos. O tempo mais
longo que estive fora foi de cinco dias. Nós
dormimos sobre grandes pedras, nunca
diretamente no chão, porque há o risco de
sermos atingidos por búfalos! Trabalhamos
por três semanas e depois temos uma semana de folga, diz Mira.

Bússola

Livro com pegadas.

Cantil d’água

Algemas
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Salve o
rinoceronte
O rinoceronte existe há 60 milhões
de anos. Antes, havia 30 espécies de
rinocerontes, mas restam apenas
cinco espécies e todas estão ameaçadas. Actualmente não há mais
rinocerontes nalgumas partes do
Parque Transfronteiriço do Grande
Limpopo situadas no Zimbabwe
(Parque Nacional de Gonarezhou)
e em Moçambique (Parque Nacional
do Limpopo). Em média, por dia,
dois rinocerontes são mortos por
caçadores por causa de seus chifres.
Ao nascer, um filhote de rinoceronte pesa
60 kg, e o rinoceronte branco, o segundo
maior mamífero terrestre, pode atingir
1,8 metro de altura e pesar 2.500 kg!
Rinocerontes têm a reputação de ser
perigosos e mal-humorados. Isso ocorre
principalmente porque sua visão é fraca,
não alcançando mais que cerca de 15
metros. Isso faz com que eles estejam
sempre alertas, e sintam-se ameaçados
facilmente.

Têm um papel importante

Uma espécie ameaçada

O que está sendo feito?

Os rinocerontes estão entre os maiores
herbívoros e desempenham um papel
crucial nos ecossistemas. Eles são considerados uma “espécie guarda-chuva”. Isso
significa que outras espécies, como plantas,
insectos, aves e mamíferos, dependem
deles. Os rinocerontes comem grandes
quantidades de plantas, o que ajuda a
manter um bom equilíbrio no ecossistema.
Se os rinocerontes desaparecem, a paisagem muda. Neste caso, ela deixa de ser
adequada para espécies como antílopes,
que acabam por deixar a região.
Como um dos Big Five (os cinco grandes),
os rinocerontes também contribuem para
o crescimento económico através do
turismo, que gera empregos e oportunidades em aldeias e comunidades.

No início do século XIX havia mais de
500.000 rinocerontes. Hoje, restam apenas
23.500 rinocerontes selvagens. O comércio
internacional de chifre de rinoceronte é
proibido. Contudo, uma média de dois rinocerontes são mortos diariamente por causa
de seus chifres. Há grupos criminosos organizados (gangues), por trás da caça furtiva
e do comércio de chifres da África para a
Ásia. Embora os caçadores e suas famílias
geralmente sejam punidos e prejudicados,
os líderes dos grupos criminosos ganham
enormes quantias de dinheiro.
Os compradores são principalmente da
China e do Vietname, onde acredita-se que o
chifre do rinoceronte – composto por pelos
agrupados ou queratina, que é o mesmo tipo
de proteína do seu cabelo e suas unhas –
tenha poder de cura, sendo usado na medicina tradicional. Os chifres também se tornaram um símbolo de poder e são vendidos
como artigos preciosos para presente.

Várias organizações trabalham para salvar
o rinoceronte. A Fundação Peace Parks:
• Treina rangers para serem capazes de
detectar, rastrear e prender caçadores
furtivos.
• Fornece helicópteros, cães de caça,
câmeras de infravermelho e sistemas
de radar para os rangers.
• Fortalece a cooperação entre várias
agências de segurança e aplicação da
lei em Moçambique, África do Sul e
Zimbabwe.
• Trabalha com aldeias dentro e nas
imediações de parques nacionais para,
em conjunto com as aldeias, desenvolver
alternativas à caça furtiva para a sobrevivência.
• Salva filhotes de rinoceronte que
ficaram órfãos devido à caça furtiva.
• Informa jovens no Vietname e China
sobre o impacto da caça furtiva e do
comércio ilegal do chifre de rinoceronte.

