CELEBRAÇÕES DOS 30 ANOS
DA CDC NA REGIÃO DA ESA
NOTE: CDC=UNCRC

1. Sudão do Sul
No dia 20 de Novembro, a Save the Children no Sudão
do Sul juntou-se ao Ministério da Criança e Bem-Estar
Social de Género, UNICEF e outros parceiros para
marcar o aniversário de 30 anos da Convenção das
Nações Unidas sobre os Direitos da Criança no Centro
Cultural em Nyakuron, Juba, sob o tema "Juramento
pelo fim das Uniões Prematuras no Sul do Sudão". Mais
de 1500 crianças de 13 escolas primárias e secundárias
em Juba participaram. Durante o evento, o governo,
representado pelo Ministro do Género, Nunu Kumba, e
os parceiros renovaram seu compromisso de proteger
os direitos das crianças no Sudão do Sul.
• As crianças ocuparam o centro da celebração,
liderando a facilitação do programa, a marcha
e apresentando músicas com mensagens-chave
e liderando painéis de discussão com as partes
interessadas, nas quais a SCI, a UNICEF, a Plan e o
Ministério do Género receberam perguntas difíceis
sobre o seu papel na luta pelos direitos da criança.
Algumas das perguntas incluem; Quais são algumas
das estratégias para reduzir a taxa de analfabetismo
no Sudão do Sul? O que a SCI faz para interromper
o trabalho infantil?
• Da mesma forma, a 19 de Novembro, a equipa

2. Uganda
Algumas actualizações das actividades da CDC no Uganda
• Uma publicação conjunta do Director do Páis e do
Representante do UNICEF no País foi publicada no jornal
New Vision e em um suplemento especial do CRC hoje
(versão digitalizada em anexo)
• • A SCI representou a sociedade civil no painel de
discussão nacional dos #UNCRC30, que foi transmitido em
directo pela NTV (principal estação em inglês) e Bukedde
(principal estação de Luganda). O Director do País falou
num painel presidido pelo Ministério do Género, ao lado do
Representante Nacional do UNICEF, um representante da
Autoridade Nacional da Criança, um deputado e presidente
do Fórum Parlamentar da Infância do Uganda, representante
da Comissão de Direitos Humanos do Uganda e duas

•

da SCI participou da comemoração interna
da dos #UNCRC30 com o objectivo de gerar
compromissos renovados entre a equipa em
prol dos direitos das crianças, sobretudo para
os grupos mais carenciados e marginalizados e
aumentar a consciencialização pública.
No campo, a SCI apoiou e juntou parceiros
para realizar um evento em Rumbek, onde antes
trabalhara para capacitar o CAAC através do
TVET para comemorar os 30 anos. Participaram
do evento representantes do governo, crianças,
representantes da sociedade civil, ONGs
internacionais, agências da ONU e membros da
Associação de Pais.
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•

•

crianças oradoras. Mais de uma dúzia de jornalistas
compareceram. Também foi produzida uma ilustração
gráfica das questões discutidas e assinada pelos
participantes. Esperava-se que o governo enviasse seu
relatório da CDC antes do dia, mas infelizmente não o
fez. No entanto, foi solicitado a se comprometer a fazêlo até o final do ano. Existem alguns clipes-de vídeo dos
oradores na NTV aqui.
Infelizmente, o evento foi ofuscado pela morte do
Presidente da Comissão de Direitos Humanos de
Uganda, que deveria falar no evento e morreu
tragicamente a caminho.
Nas semanas precedentes, a SCI realizou workshops
com crianças para projectar uma versão amiga da
criança da Estratégia Nacional de Participação da

•

•

Criança do Uganda, a ser lançada em escolas e
comunidades rurais. As celebrações dos #UNCRC30
têm sido usadas para enfatizar a necessidade de maior
participação de crianças em assuntos públicos.
Juntamente com o UNICEF, a SCI co-organizou um
workshop de ‘Imprensa e Direitos da Criança’ com
cerca de 40 jornalistas (TV, imprensa escrita, rádio)
de todo o país, para informá-los sobre as questões e
políticas da CDC e dos direitos da criança; discutir
como a mídia cobre e interage com as crianças; e
discutir questões de salvaguardas nos relatórios.
Em parceria com o Uganda Debt Network, a SCI
discutiu como é que se pode aumentar o investimento
em crianças para cumprir os compromissos da CDC.

3. Quénia
O Quénia comemorou o #CDC30 em uma
ocasião memorável, com a presença de
representantes de crianças, funcionários
do governo, membros do Judiciário e
parceiros. As crianças dos 47 condados
convergiram em Nairobi, redigiram um
comunicado que apresentaram aos líderes
sobre seus direitos. O principal convidado
para as comemorações foi o Ponto Focal
da Sociedade Civil para o Emprego
e Protecção Social, que também é o
secretário interino do Gabinete do Tesouro,
Ukur Yatani, que leu o discurso em nome do
Presidente do Quénia. https://www.youtube.
com/watch?v= vGYy4DGCg9g
Actividades desenvolvidas:
•
• A Save the Children no Quénia reuniu representantes
de crianças de seus condados-alvo para fazer a revisão
dos compromissos assumidos na CDC e respectivas
recomendações. As crianças seleccionaram vários
representantes dos municípios que se juntaram às
Celebrações Nacionais em Nairobi. Antes de viajar
para Nairobi, a Save the Children convocou reuniões
no nível subnacional em que as crianças foram
induzidas obre a CDC e dos vários compromissos que
o Quénia assumiu desde o último tratado do processo
de prestação de contas. Durante as sessões, as crianças
tiveram a oportunidade de reflectir sobre o que os
governos nacional e dos condados fizeram por elas em
relação aos compromissos que assumiram em 2017, •
quando o foram desenvolvidas “Cartas da Criança”
pelos condados. Elas também escolheram quatro pares
para representá-los na Conferência Nacional. Os •
quatro representantes foram incumbidos de levantar
suas questões através de um memorando preparado
pelas crianças.

Cerca de 200 crianças se reuniram em Nairobi para
um workshop de dois dias na Universidade Multimídia,
de 18 a 19 de novembro. Os representantes tiveram
a oportunidade de discutir questões emergentes dos
diferentes países e,juntos,desenvolveram um comunicado,
que deveria ser apresentado ao Presidente durante as
Celebrações Nacionais no Centro Internacional de
Convenções de Kenyatta (KICC). O evento contou com
a presença de membros do parlamento, do Judiciário e
de vários ministérios, incluindo o Ministério do Trabalho
e Proteção Social e o Tesouro. As crianças também se
envolveram em discussões em mesas-redondas, onde
levantaram perguntas a vários responsáveis, incluindo
membros do Judiciário e do Executivo.
Para comemorar os 30 anos da CD, os membros das
OSC’s dos direitos da criança, incluindo a SCI, plantaram
300 árvores
Crianças participaram de vários programas de
entrevistas na imprensa, incluindo um programa na
Radio BBC Swahili, onde conversaram sobre seus
direitos e aspirações.
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Durante as comemorações dos #UNCRC30
• O Quénia comemorou os #UNCRC30 em uma ocasião
memorável, com a participação de representantes de
crianças, funcionários do governo, Judiciário e parceiros.
As crianças dos 47 condados convergiram em Nairobi e
redigiram um comunicado que apresentaram aos líderes
sobre seus direitos. Foi um dia emocionante e envolvente para
representantes de crianças de todo o país que se encontraram
no Centro Internacional de Conferências Kenyatta, em
Nairobi. As crianças apresentaram o comunicado que
pedia ao governo que se comprometesse não apenas com
a CDC, mas que trabalhasse para a plena implementação
das convenções e seus protocolos. O convidado principal do
evento foi o presidente que não pôde comparecer no último
minuto, mas foi representado pelo Ministro do Trabalho e
Proteção Social, Ukur Yattani, que também é o secretário
interino do Gabinete do Tesouro. https: // www.youtube.com/
watch?v=vGYy4DGCg9g
• O Presidente comprometeu-se a acelerar o processo de
ratificação, todos os protocolos opcionais pendentes na
CDC que o Quénia ainda estava para ratificar, além de
continuar a apoiar plataformas de participação infantil,
incluindo o Parlamento Infantil do Quénia.
• O Secretário do Tesouro do Gabinete comprometeu-se em
apoiar alocações orçamentárias para sectores sensíveis à
criança.

4. Rwanda
A Save the Children, juntamente com o Governo de Ruanda,
por meio da Comissão Nacional da Criança (NCC)
coordenou um evento de nível nacional (Conferência
Anual da Criança) para comemorar o 30º aniversário da
Convenção sobre os Direitos da Criança a 20 de Novembro
de 2019. O evento juntou cerca de 580 crianças de todo
o país e a cerimónia principal foi realizada no Parlamento.
A Conferência foi uma grande oportunidade para as
crianças falarem por si mesmas e interagirem com altos
funcionários do governo, representantes da sociedade civil,
parceiros de desenvolvimento e comunidade internacional.
Altas autoridades do governo também se comprometeram
a trabalhar com crianças para encontrar uma solução
sustentável para os problemas que estão enfrentam.
O lema do evento foi: “O papel da criança para uma
paternidade positiva”, com forte ênfase na luta contra a
gravidez na adolescência, que está a aumentar em diferentes
partes do país. As crianças que participaram do evento
são eleitas e representam outras crianças de todos os 30
distritos do país.
Mukabalisa Donatille, presidente da Câmara dos Deputados,
juntamente com funcionários de alto nível, incluindo o
Ministro de Género e Promoção da Família, Ministro de
Estado da Educação, Secretário Executivo da Comissão
Nacional da Criança, etc., todos comprometidos em manter
o impulso da conferência para promover os direitos de todas
as crianças no Ruanda.
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Mukabalisa Donatille, presidente da Câmara dos
Deputados, falando na cúpula das crianças
As crianças tiveram a oportunidade de expressar suas
opiniões, desafios e propor soluções relevantes como
parte de seus direitos. As autoridades do governo também
tiveram tempo para reflectir sobre as solicitações das
crianças e assumir compromissos. 18 resoluções saíram da
conferência.
Akoyiremeye Elodie, representante das crianças
discursando durante a conferência
Niyonkuru Pacifique, de 14 anos, eleito para representar
crianças com deficiência do Distrito de Nyaruguru,participou
na conferência e defendeu as questões apresentadas por
seus colegas com deficiência.“Quero pedir aos responsáveis
que ajudem as crianças com deficiência a ter acesso a meios
auxiliares de mobilidade. Eles são muito caros e poucos
conseguem pagar sem apoio”, disse Niyonkuru.
Niyonkuru recebeu feedback de funcionários do governo e
deixou a conferência com grandes esperanças de que suas
sugestões e solicitações fossem consideradas.
A Save the Children combinou novamente o 30º aniversário
da CDC com a celebração do seu centenário na tarde de
20 de Novembro de 2019. Timothy Bishop, Diretor Geral
da Save the Children no Ruanda expressou a sua felicidade
em compartilhar os eventos importantes com as crianças,
o Governo de Ruanda e com todas as partes interessadas
ao celebrar o 30º aniversário da CDC e os 100 anos de
existência da Save the Children, promovendo os direitos
das crianças em todo o mundo e 25 anos apoiando as
crianças em Ruanda. Timothy compartilhou a história por
detrás da criação da Save the Children em 1919 e a visão
que ela tem para cada criança. Crianças e participantes
compartilharam um bolo de comemoração!

A Save the Children é um parceiro orgulhoso do Governo
de Ruanda em tornar os direitos da criança uma realidade!
Antes dos eventos da celebração, em 18 de novembro de
2019 o Governo de Ruanda, a Save the Children e outros
parceiros focados em crianças organizaram uma exposição
para crianças, funcionários do governo e partes interessadas,
onde a Save the Children apresentou e explicou sobre seu
trabalho e sua história.
Akoyiremeye Elodie, representante das crianças discursando
durante a conferência
Niyonkuru Pacifique, de 14 anos, eleito para representar
crianças com deficiência do Distrito de Nyaruguru,
participou na conferência e defendeu as questões
apresentadas por seus colegas com deficiência.“Quero pedir
aos responsáveis que ajudem as crianças com deficiência
a ter acesso a meios auxiliares de mobilidade. Eles são
muito caros e poucos conseguem pagar sem apoio”, disse
Niyonkuru.
Niyonkuru recebeu feedback de funcionários do governo e
deixou a conferência com grandes esperanças de que suas
sugestões e solicitações fossem consideradas.
A Save the Children combinou novamente o 30º aniversário
da CDC com a celebração do seu centenário na tarde de
20 de Novembro de 2019. Timothy Bishop, Diretor Geral
da Save the Children no Ruanda expressou a sua felicidade
em compartilhar os eventos importantes com as crianças,
o Governo de Ruanda e com todas as partes interessadas
ao celebrar o 30º aniversário da CDC e os 100 anos de
existência da Save the Children, promovendo os direitos
das crianças em todo o mundo e 25 anos apoiando as
crianças em Ruanda. Timothy compartilhou a história por
detrás da criação da Save the Children em 1919 e a visão
que ela tem para cada criança. Crianças e participantes
compartilharam um bolo de comemoração!
A Save the Children é um parceiro orgulhoso do Governo
de Ruanda em tornar os direitos da criança uma realidade!
Antes dos eventos da celebração, em 18 de Novembro de
2019 o Governo de Ruanda, a Save the Children e outros
parceiros focados em crianças organizaram uma exposição
para crianças, funcionários do governo e partes interessadas,
onde a Save the Children apresentou e explicou sobre seu
trabalho e sua história.
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5. Moçambique
Celebramos hoje 30 anos da Convenção dos Direitos
da Criança (CDC) reunidos em Maputo com crianças
e parceiros da Sociedade Civil, do Governo e de
Desenvolvimento para reflectir sobre os desafios que se
persistem ainda para que até à última criança goze dos
seus direitos.
Ouvimos o Presidente do Parlamento Infantil Nacional,
Kino Caetano, a falar para os participantes sobre o
percurso da Convenção desde 1989 a 2019 e sobre como
é que as crianças em Moçambique têm sido envolvidas
nos processos de implementação e monitoria daquele
instrumento.
A Sociedade Civil, representada pela Directora Executiva
da FDC, Zélia Menete, anotou, na sua intervenção de
abertura, que o país registou melhorias nos direitos da
criança no quadro jurídico, politico e institucional, mas que
a implementação é ainda um calcanhar de Aquiles. Referiu
como bons exemplos, e recentes, a aprovação da lei de
prevenção contra as uniões prematuras e a revogação do
Despacho 39/GM/2003, que impedia que meninas grávidas
continuassem as aulas no período diurno. Referiu-se
igualmente a melhorias de acesso à saúde, educação e
saúde sexual e reprodutiva. “Entretanto, existem desafios
e continuamos empenhados e motivados para juntos
ultrapassarmos isso”, sublinhou.
A outra preocupação prende-se com a crise económica
que, segundo ela, interfere de forma negativa na alocação
orçamental nas áreas sociais. É também motivo de
inquietação da Sociedade Civil os altos índices de
desnutrição crónica, cuja média nacional está nos 43 por
cento. Em algumas regiões, contudo, a média chega a
estar acima de 50 por cento o que é “muito preocupante”,
considerando que esse problema interfere negativamente
nos esforços de desenvolvimento humano do país por
causa dos danos irreversíveis que causa nas crianças

afectadas. Constitui igualmente preocupação a situação
de conflitos armados que ainda prevalece no país. Aliás,
por esta razão, foi observado um minuto de silêncio
durante o encontro.
O Governo, representado neste evento pela Directora
Nacional da Criança, Angélica Magaia, apresentou o
Relatório que levou este ano ao Comité das Nações
Unidas sobre os Direitos da Criança (terceiro e quarto
periódico) onde entre outros aspectos destacou que
apesar do país estar em crise económica, há um
esforço em assegurar que os sectores sociais não são
prejudicados.
O UNICEF apresentou as recomendações do “Comité”,
destacando os papéis que os diferentes actores têm,
apelando à uma maior coordenação de acções. As
actividades do dia continuam com a apresentação
de estudos pelas três redes da área da criança em
Moçambique, nomeadamente a Rede da Criança, o ROSC
e a Rede CAME. Estas três Redes são as organizadoras
deste evento, impulsionado pela Save the Children com a
colaboração de outras organizações que trabalham na
área da criança em Moçambique.
# CRC30
Para ecoar suas preocupações com os direitos da criança,
as organizações da Sociedade Civil em Moçambique,
com o apoio técnico da Save the Children, produziram
um documento de posição que foi publicado no jornal
de maior circulação em Moçambique (Notícias). No
documento, publicado em 20 de novembro, o Dia da
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da
Criança), as organizações (Rede da Criança, ROSC e
Rede Came) divulgam o progresso, mas também os
desafios que desejam superar quando se trata de direitos
da criança em Moçambique 30 anos após a CDC.Veja em
cópia o documento publicado no jornal.
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6. Somalia/Somalilândia
A Save the Children Somália/Somalilândia celebrou o
Dia Universal da Criança de 2019, que coincidiu com a
comemoração do 30º aniversário da Convenção sobre
os Direitos das Crianças (CDC), de forma bastante
extensiva. As equipas locais organizaram várias actividades
emocionantes lideradas por crianças (campanha) em
Mogadíscio, Hargeisa e Garowe. Os campeões (crianças)
falaram sobre os direitos das crianças somalis em diferentes
plataformas, incluindo uma grande conferência realizada em
Mogadíscio.
Destaques abaixo::
Em Mogadíscio, nas comemorações do # CRC30: na
terça-feira, 19 de Novembro de 2019:
•
Diálogo com as OSC e as crianças sobre as realizações
realizadas sobre a CDC e os direitos das crianças
somalis. O evento foi inteiramente conduzido e facilitado
por crianças. Eles apresentaram diferentes mensagens
sobre direitos e questões de criança para crianças
somalis, seguidas da sessão de perguntas e respostas e
um painel de discussão em que crianças e funcionários
da Sociedade Civil trocaram ideias e questões sobre as
prioridades, necessidades e assuntos para as crianças
somalis. O painel foi moderado por uma criança. O
evento também teve uma boa cobertura da imprensa
local. Ligação: https://bit.ly/2qrd4pD e https://bit.
ly/37rU3Ul
• Houve dois dias de preparação com as crianças antes do
início dos eventos.
Quarta-feira, 20 de novembro de 2019:
• Ministério da Mulher e Direitos Humanos do
Governo Federal da Somália, Save the Children e
SOS co-organizaram um evento em que as crianças
apresentaram mensagens aos líderes. O evento também
incluiu jogos e sessões de desenho para crianças. Meios
de comunicação: https://bit.ly/2Obo5US
• Como parte das comemorações do #CRC30, um dos
campeões de direitos da criança, Sahra, 16 anos, falou
sobre os direitos das crianças somalis e seus problemas
em uma grande conferência em Mogadíscio - A
Conferência Tecnológica de Mogadíscio.
Com a presença de altos funcionários do governo,
sociedade civil, doadores, comunidade empresarial, idosos,
jovens e empresários, a Mogadishu Tech Summit é uma das
maiores reuniões realizadas anualmente na Somália para
discutir soluções sustentáveis. Desta vez, coincidiu com a
comemoração do # CRC30 e foi concedido um espaço à
#SCSomalia para falar em nome da Sociedade Civil. Abriu-se
um espaço para a Sahraa, campeã dos direitos da criança na

Somália, para falar pelas crianças somalis. Ela arrasou
no palco e criou ondas nas redes sociais.
Assista ao discurso de Sahra aqui: https://www.
youtube.com/watch?v=Im9yn9vcSNY&t=6s - versão
em inglês legendas em breve. Fotos em anexo.
• Foi lançado um comunicado à imprensa no evento.
Ligação aqui: https://bit.ly/2KI7FBi e https://bit.
ly/2D56JCC
• Cobertura das redes sociais enorme…. Imagens em
anexo
Quinta-feira 21 de novembro de 2019:
• Um grupo de crianças (defensoras dos direitos
da criança) tirou a manhã com a equipa de
funcionários de Mogadíscio. Eles tiveram
conversas e interações onde discutiram sobre
Programação dos Direitos da Criança, CDC e
houve troca de idéias e perguntas sobre questões
e prioridades das crianças.
• Vídeos e mensagens das crianças por publicar
• Cobertura da mídia: além do comunicado de
imprensa, houve cobertura em duas das principais
TVs particulares, a National e em pelo menos
quatro estações de rádio em Mogadíscio.
A cobertura inclui: Talk TV e Radio shows e
mensagens públicas sobre a CDC. O director
SPL, uma organização parceira, e os membros da
Câmara dos Deputados da Somália, participaram
dos programas de entrevistas na TV. Link: https://
bit.ly/2rcnj10
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Em Hargeisa:
• Foram convidadas para o escritório 10 crianças (5 meninas e 5 meninos) dos Grupos de Direitos da Criança
com os quais a SCI trabalha na Somalilândia, para discutir a CDC, os direitos das crianças, os progressos
alcançados e as áreas em há necessidade de melhorar. As crianças foram muito eloquentes em destacar os seus
direitos e prioridades, incluindo o direito à uma educação de boa qualidade, o direito de participar dos processos
de tomada de decisão e de ser ouvidas.
As crianças tiveram a oportunidade de interagir com a equipa e trocar perguntas relacionadas aos seus direitos.
• Os funcionários também aproveitaram a oportunidade para discutir a programação dos direitos da criança e a
importância da CDC para alcançar a meta 2030 para crianças.
Em Garowe:
• O escritório na área de Puntland criou uma oportunidade para as crianças com quem a SCI trabalha e para os
membros da equipa interagirem e falarem sobre os direitos, questões e prioridades para as crianças em Puntland
e a importância da CDC para o trabalho da organização. O objectivo era entender os compromissos da CDC
e comemorar, junto com as crianças, os progressos alcançados na realização dos direitos das crianças em
Puntland.
Em Nairobi
As equipas de suporte do Escritório Regional e da Somália se reuniram para comemorar o dia, organizando sessões
de perguntas e respostas e questionários. A equipa também discutiu a relevância e a importância da CDC e como se
pode alcançar avanços através da Programação Baseada em Direitos da Criança.
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7. Malawi;
A Save the Children em Malawi se uniu ao UNICEF
e ao Governo do Malawi através do Ministério de
Género, Crianças, Deficiência e Bem-Estar Social
para realizar um evento comemorativo do 30º
aniversário da CDC. O evento foi transmitido em
directo pela YONECO FM e teve três actividades
principais:
1. Um painel de discussão sobre crianças, no
qual cinco (5) crianças (quatro das quais são
parlamentares treinadas pela Save the Children)
interrogara o governo e as partes interessadas
sobre questões de direitos das crianças. As
perguntas foram centradas em casamento
prematuro, gravidez na adolescência, educação,
saúde e protecção em geral. Os respondentes às
perguntas incluíram,Vice-Director dos Assuntos do
Ministério de Género, Representante do UNICEF,
Director Executivo de uma ONG local chamada
Rede de Jovens e Aconselhamento, Director Geral
da Save the Children no Malawie um Representante
da Associação de Organizações Religiosas. As
crianças do painel têm entre 13 e 17 anos e incluem
meninas.
Alguns exemplos das perguntas que eles fizeram
são: “As instituições religiosas incentivam que os
lares sejam um lugar onde as famílias fiquem juntas,
cuidem e protejam uma à outra e aos filhos. No
entanto, a maioria das crianças acaba desabrigada
e na rua, o que a comunidade baseada na fé está
fazendo para resolver esse problema considerando
que a família é certa para todas as crianças?”

“Como todos sabemos, o governo do Malawi
estabeleceu boas leis que visam proteger e
salvaguardar as crianças. Por exemplo, a idade
do casamento foi revista de 15 para 18 anos. No
entanto, nossas preocupações são que alguns
tribunais estão a aplicar essas leis de forma
selectiva. Por exemplo, alguns criminosos estão a
circular livremente em nosso país, apesar de serem
visados pelas mesmas leis depois de se casarem ou
engravidarem ou ter um caso com uma criança.
Sanções severas são dadas às pessoas pobres.
Portanto, como comemoramos #UNCRC30, que
compromissos e garantias o governo dá, a nós
crianças, para que todos os autores que são trazidos
para a lei recebam penalidades duras?”
2. Divulgação de uma promessa nacional pelo
Chefe do Estado, assumindo novos compromissos
com a promoção dos direitos da criança. A
promessa nacional foi divulgada por meio de uma
declaração escrita do gabinete do Presidente
da República e foi lida no evento dos 30anos da
CDC por uma criança. https://savethechildren.
workplace.com/groups/198311497316676/
Permalink/749618458852641/
3. Assinar promessas para simbolizar um
compromisso renovado em defender os direitos da
criança. Isso foi liderado pelo Ministro de Género,
que foi convidado de honra no evento. Mais de
cem assinaturas de crianças, altos funcionários do
governo e ONGs foram recebidas. A equipa também
escreveu um artigo e publicou em https://malawi.
savethechildren.net/news/children-ask-stiff-penaltieschild-rightsviolators
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8.Tanzânia;
•

•

A 19 de Novembro, o escritório do país realizou
uma conferência de imprensa com os membros da
Coligação para o Fim dos Casamentos Prematuros
na TanzAnia (TECMN) que foi difundida por mais
de 10 agências de imprensa no país. O Escritório
Nacional elogiou o sistema judiciário na Tanzania
e pediu o envolvimento de todos, incluindo a
comunidade, na próxima etapa da mudança da Lei do
Casamento.
No dia 20 de Novembro, a Save te Children na
Tanzania trabalhou na consciencialização sobre a
CDC, incluindo um resumo sobre a sua contribuição
no apoio às crianças para que realizem seus direitos.
Este trabalho foi feito junto de cinco ministérios que
programavam visitar os comités do NPA VAC em

•

•

uma das regiões em que a Save the Children Tanzania
opera, denominada Mbozi. A SCI Tanzania deu ênfase
aos comités para a avaliarem sua contribuição no
apoio às crianças na realização de seus direitos.
No dia 20 de Novembro, em Dar es Salaam, a Save
the Children se juntou ao UNICEF na comemoração
da CD, onde o convidado de honra era o expresidente da Tanzania, Ally Hassan Mwinyi.
No dia 22 de Novembro, a SCI participou na
competição de Apresentação do CDC dos Clubes
de Tuseme, onde os alunos das escolas secundárias
usaram várias formas de artes para mostrar o que
a CDC significa para eles. Isso também fez parte
das celebrações da CDC do Escritório Nacional
da Tanzania, onde se espera ver impacto destas
realizações.

9. Zâmbia;
• O Escritório Nacional teve uma sessão de envolvimento da equipa e discutiu a CDC e por que é importante para o
trabalho da Save the Children, incluindo parceiros que devem estar familiarizados com o seu conteúdo. Esta mesma
acção foi replicada a nível dos escritórios de campo.
• Por meio de nossos parceiros, realizamos diálogos intergeracionais entre crianças e adultos, onde discutiram os direitos das crianças e a importância desses direitos para adultos e crianças.
• Fizemos várias entrevistas na Imprensa em programas de café da manhã em directo na TV e programas de rádio. A
principal estação de TV da Zâmbia, ZNBC, e estações de TV privadas, como Q TV e Diamond TV foram as principais
parcerias. Também publicamos anúncios de rádio para crianças, sensibilizando comunidades sobre o CDC.
• O escritório do país também postou actualizações nas redes sociais socials sobre o CRC via twitter e Facebook.
• O governo foi também envolvido sobre a importância de assinar o compromisso global sobre os direitos da criança
tendo assim procedido.
• As crianças produziram um comunicado de demandas após três dias de deliberações e apresentaram esse comunicado
ao ministro do Desporto Juvenil e do Desenvolvimento da Criança.

Evento de 3 dias:
O primeiro dia da comemoração dos #UNCRC30 foi em Lusaka, quando mais de 250 crianças de todo o país se reuniram para a Conferência Nacional da Criança. As crianças discutiram e tomaram resoluções sobre várias questões,
incluindo mudanças climáticas, participação da criança, violência contra crianças e investimento em crianças. Este
evento culminou no dia 20 de Novembro com a apresentação do Comunicado de demandas ao governo. A equipa da
Save the Children na Zâmbia esteve totalmente empenhada em apoiar as crianças com uma participação significativa
na comemoração.
Dia 2
Na Conferência Nacional da Criança. Crianças envolvidas; “Como podemos aceitar práticas culturais tradicionais
quando nós, crianças, nunca somos consultadas quando essas práticas culturais são acordadas. Também devemos ser
consultados sobre o que torna cultura boa” .
Dia 3
As crianças passaram dois dias a deliberar sobre como deveria ser sua voz e como ela deveria soar. Neste último dia,
elas levaram sua voz às ruas de Lusaka para compartilhar suas demandas pela Zâmbia que eles querem. Quando as
vozes das crianças são ouvidas, acontecem mudanças significativas.
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10. Zimbabwe;
•

•

•

A Diretora do País participou de uma exposição
de fotos e desenhos dos #UNCRC30 organizada
pela Embaixada da Suécia em Harare, onde interagiu com várias crianças sobre direitos da criança.
Estiveram em exibição várias fotos tiradas em
todo o país representando o estado dos direitos
da criança no Zimbabwe, assim como desenhos de
crianças. As crianças tiveram a oportunidade de
explicar seus desenhos aos convidados. O evento
teve a participação de muitas crianças provenientes de várias escolas. Participaram também
representantes de organizações locais e internacionais de direitos da criança, representantes do
governo e outras missões estrangeiras. (Veja fotos
com Yvonne Arunga (DG) e Angelica Broman da
Embaixada da Suécia e crianças em idade escolar
em Harare na página do Facebook e no Twitter
da SCI Zimbabwe).
No dia 27 de Novembro, os membros da Save the
Children e da Coaligação dos Direitos da Criança
se juntaram a 50 líderes infantis das 10 províncias
do Zimbábwe que participaram da Conferência da
Coaligação dos Direitos da Criança, em comemoração aos #UNCRC30. A Cimeira das Crianças
incluiu um diálogo entre crianças e membros do
parlamento, apresentando os principais assuntos
que eles desejam abordar na sessão simulada do
relatório das Crianças à Carta Africana.
A Save the Children e outras organizações de direitos da criança (UNICEF, PNUD e o governo do
Zimbabwe) trabalharam juntos na celebração dos
#UNCRC30 a nível nacional, no dia 30 de Novem-

•

bro de 2019 em Harare. Mais de 800 crianças das 10
províncias e crianças que vivem com deficiência participaram do evento e participaram de modalidades
desportivas que incluem netball, futebol, voleibol e
Olimpíadas Especiais. Houve também uma sessão de
pintura, além de várias artes e actividades culturais,
incluindo dança, poemas e canções.
A SCI Zimbabwe usou também as plataformas de
mídia social para compartilhar as mensagens dos 30
anos com os seus seguidores. A Convenção sobre os
Direitos da Criança foi assinada há 30 anos nesta
semana. Progresso fora feitos. Mas as crianças mais
excluídas ainda não sabem disso. Os governos devem
assegurar progresso e Não Deixar Nenhuma Criança para Trás. #LeaveNoChildBehind.

11. Escritório Regional da África Oriental e Austral juntos com a
equipa de suporte regional da Somália
Houve um envolvimento da equipa em torno do #CRC30 - pudemos conversar sobre o que os Direitos da Criança
significam para o nosso trabalho e como podemos promovê-los em nossa programação e em nossas vidas.
Mais sobre ESARO no workplace

11. East and Southern Africa Regional Office together
with Regional Support Team for Somalia
There was a Staff engagement around #CRC30 – we were able to talk about what the Child Rights means to our
work and how we can promote this in our programming as well as our lives.
More on ESARO workplace.
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12: Etiópia
O Escritório Nacional da Save the Children na Etiópia
comemorou o 30º aniversário da CDC através de
diferentes eventos.
• Antes da celebração do UNCRC @ 30, a Save
the Children, juntamente com o Ministério Federal
da Mulher, Infância e Juventude, Ministério da
Saúde, Ministério da Justiça e também o UNICEF,
organizou um painel de discussão on-line sobre a
implementação e o status da CDC na Etiópia. A
sessão ajudou a identificar os principais sucessos
e lacunas na implementação da CDC, incluindo as
áreas de melhoria.
• As principais áreas de melhorias incluem que o
governo deve desenvolver um acto abrangente da
criança; aumentar a responsabilidade criminal dos
9 aos 12 anos; promover o registo de nascimento
para todos; abordar as causas subjacentes da
pobreza multidimensional que afecta as crianças;
garantir que as crianças mais vulneráveis tenham
acesso à serviços essenciais; aumentar a alocação
do orçamento para sectores menos privilegiados
como cuidados e educação na primeira infância,
programação de protecção à criança; aprimorar
os mecanismos de monitoria e denúncia;
aumentar a acessibilidade do sistema de justiça
para as crianças mais carenciadas e garantir a
responsabilidade dos portadores de deveres de
agir sobre os autores de abuso sexual infantil
e outras formas de abuso; e dados nacionais
desagregados sobre crianças.
• Este painel de discussão foi transmitido em
directo via TV WALTA; TV estatal. A UNCRC@30
foi comemorada no dia 23 de Novembro com
diversas actividades realizadas, como banda
policial, cobertura da mídia, teatro infantil,
perguntas e respostas, mensagem do parlamento

infantil, música por crianças, discurso de várias
autoridades governamentais e representantes das
OSC. O evento forneceu deliberações sobre os
compromissos globais e nacionais da CDC e, além
disso, trouxe o público à mesma plataforma de como
as crianças etíopes deveriam comemorar seu próprio
dia histórico, ou seja, o Dia Mundial da Criança.
Isso foi enfatizado por S. Excelência Miss Yalem Tsegay,
Ministra da Mulher, Infância e Juventude, que expressou
com ousadia a determinação do governo da Etiópia de
priorizar as crianças e seus direitos e trabalhar para
realmente cumprir esse compromisso global pelo qual
quase todas as políticas e estratégias nacionais dão as
principais prioridades.
• Diferentes actividades de educação em massa,
todas lideradas por crianças, como teatro, músicas,
perguntas e respostas, sessões de brincadeira
e outras, tornaram o evento mais colorido e
significativo, além de envio de mensagens relevantes
e oportunas em torno dos direitos das crianças.
• A Sessão de perguntas e respostas, organizada pela
Save the Children na Etiópia entre o parlamento
infantil e as autoridades governamentais em torno
de diferentes pacotes de direitos da criança, foi
instrumental e útil em termos de eco da voz das
crianças em geral. As perguntas foram em torno da
saúde, educação primária e seu acesso, deficiência,
crianças em movimento, pobreza infantil, violência
contra crianças, especialmente meninas, alocação de
orçamento para o parlamento infantil e outros.
No final, a Save the Children recebeu um certificado de
reconhecimento do governo por seu apoio técnico e
financeiro incansável no avanço dos direitos das criança.
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13. Sudão

Como parte dos esforços da Save the Children para promover e melhorar os direitos das crianças, a Diretora do País,
Arshad Malik, entregou uma carta à primeira-ministra, Abdalla H amdok, com demandas e pedidos das crianças do
Sudão #UniversalDayoftheChild #U NCRC30 #EveryLastChild

