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*************************************************************************
Especial: COVID-19 e comemoração do Dia da Criança Africana

*************************************************************************
Introdução:
Em 16 de Junho, o Dia da Criança Africana foi comemorado este ano de maneira diferente pelas CJT. Como outras
organizações, as CJT celebraram este dia nos seus diferentes países. No entanto, para respeitar as medidas
individuais e coletivas na resposta ao Covid-19, a palavra-chave era celebrar o dia de maneira diferente em número
limitado ou por meio de discussões nas redes sociais sobre os desafios enfrentados pelas crianças, especialmente
aquelas em contato com a lei. Abaixo estão algumas ações realizadas em alguns países para marcar este dia.

* Benin: dia de reflexão sobre alternativas, confeção e distribuição de mascras
As CJT de Benin dedicaram o dia 16 de Junho a reflexões na direção de propor alternativas, a fim de proteger o
máximo possível as crianças e jovens que trabalham nos mercados, estações e locais de aprendizagem Além deste
dia, as discussões continuarão em vários fóruns, como WhatsApp e Messenger, bem como nos grupos de base do
ACJT, para coletar propostas de alternativas para melhor apoio a crianças e jovens durante esta pandemia do
COVID. 19 e levá-los a lidar com isso com segurança. Além disso, através dos aprendizes de seu centro de
formaçao denominado "As vítimas de atores", localizado em Dodji Bata, na comuna de Ze, o CNAEJT / -Benin
produziu mais de 1000 mascras que distribuiu para crianças e jovens trabalhadores vulneráveis das cidades e
aldeias de cada departamento do Benin. Esta campanha de distribuição de mascras durou todo o mês de Junho,
sob a supervisão da coordenação nacional dos ACJT no Benin.

iresounnouho@gmail.com, aejtaguegue@gmail.com
* Gana: COVID-19: migração e segurança
Na luta contra a pandemia, a sensibilização e a comunicação sobre riscos se tornaram mais importantes para
garantir que as pessoas sigam os protocolos de segurança e o que fazer se ficarem doentes. Com medidas restritivas
do governo para retardar a pandemia, a Organização Internacional para as Migrações (OIM - Gana) está usando
todos os meios disponíveis para alcançar o público em geral. Para fazer isso, a OIM Gana fez uma parceria com a
ACJT de Gana, chamada Associação de Bem-Estar das Crianças e Jovens (WCYA), para aumentar a sensibilização
em três regiões: Volta, Grande Acra e Norte. O AWCY, por meio de seus membros, envolveu comunidades na
migração segura e na prevenção do COVID-19. Distribuiu cartazes e posteres feitos pela OIM nas estações de
ônibus e outras áreas de grande movimento em Sarpeiman, Ashaiman e arredores na região da Grande Accra, nos
municípios de Ho e Hohoe e no distrito de Afadjato na região de Volta. Atividades semelhantes foram organizadas
na região norte do Gana. A mensagem principal era que todos nós estamos no mesmo barco, pedindo tolerância e
solidariedade, em um esforço para combater o estigma de crianças e jovens migrantes. Eles pediram aos membros
da comunidade que aderissem aos protocolos do contrato de segurança para conter a propagação do vírus. Martin,
o coordenador nacional do ACJT de Gana expressou sua satisfação com o apoio que o AWCY recebeu da OIM:
“Os pôsteres e cartões postais desenvolvidos pela OIM são para crianças e contêm mensagens importantes sobre
como proteja-se do COVID-19, lavagem regular das mãos, tolerância e solidariedade, como solicitar assistência
médica em caso de sintomas, protocolos de distanciamento social, entre outros. Essas mensagens são apropriadas
e realmente cruciais para comunicar mensagens aos jovens e, mais importante, ser capaz de explicar os riscos para
as crianças para garantir que ninguém seja deixado para trás ".

tornyesinu1984@yahoo.com, isaackotey21.ik@gmail.com

* Mauritânia: CJT celebram o Dia da Criança Africana "no modo Covid-19
A Coordenação Nacional dos ACJT da Mauritânia comemorou 16 de junho, Dia da Criança Africana no modo
Covid-19. É neste contexto que as redes sociais têm sido usadas como uma ferramenta para transmitir a mensagem.
De fato, as CJT organizaram um debate relacionado ao tema "Acesso à justiça adaptado às crianças na África" no
grupo WhatsApp das CJT na Mauritânia. Para ampliar o dia, as CJT escolheram como convidado um dos primeiros
animadores do CJT de Nouakchott, tornar-se assistente social de uma ONG chamada Fouda Noura, que trabalha
diretamente com pessoas em conflito com a lei em particular crianças. O debate permitiu muitas trocas e
compartilhamento e as discussões se concentraram nos seguintes pontos: definição da terminologia da justiça
juvenil na Mauritânia, suas causas e conseqüências, a questão da reintegração de crianças em contato com a lei em
seus países. família e comunidade e o papel das CJT na questão de “crianças em contato com a lei”.
As CJT consideraram as discussões interessantes com o conteúdo das trocas. Os debates continuarão por meio de
minipainéis sobre questões relacionadas à proteção das crianças.

cnaejtmauritanie@gmail.com, amadoumauritanie@gmail.com, aiejtmauritanie@gmail.com,
* RDC: sensibilização e distribuição de mascras no departamento infantil da prisão
Com o relaxamento das medidas de contenção, a RDC do CNAEJT comemorou este dia a criança africana na
prisão central de Bukavu, no departamento infantil. O objetivo era mostrar a essas crianças que o COVID-19 é
uma realidade, pois algumas crianças desconhecem sua magnitude. As CJT prosseguiram não apenas com a
distribuição de silenciadores e gel hidroalcoólico, mas também com a sensibilização das crianças com relação aos
gestos de barreira. Tudo isso foi feito em um ambiente amigável com as autoridades judiciais da prisão central de
Bukavu. O fundo usado para financiar essa atividade vem do projeto de criação de coelhos que o CNAEJT
implementa. Para ampliar o impacto dessas iniciativas, futuros programas foram elaborados em colaboração com
as partes interessadas.

cnaejtrdcongo@gmail.com, lucien.lulema@gmail.com, kavunjangabolucien@gmail.com
* Uganda: a África Central e Austral compartilha experiências sobre o acesso a sistemas de justiça
adaptados as criança
O ACJT / Uganda, conhecido como WCYMU, organizou uma reunião regional para marcar o dia da criança
africana e compartilhar experiências sobre o acesso a sistemas adaptados as criança na África Oriental, Central e
Austral. Entre os países que participaram desta reunião regional estavam Uganda, Tanzânia, Zimbábue e RDC. As
discussões se concentraram na definição de sistemas de justiça adaptados as criança, compromissos nacionais e
internacionais. Um dos principais resultados da reunião foi que, embora a maioria das leis nacionais reconheça os
direitos da criança e a maioria das leis exista, a situação real no terreno é diferente. Constatou-se que os autores
desses crimes envolvendo crianças continuam a escapar de processos e punições, que as investigações, processos
e julgamentos são lentos, devido a métodos de tratamento ineficazes, entre outros. Alguns esforços incluíram o
uso de tribunais adaptados as criança, o uso de comitês de proteção à criança, a sensibilização contínua das crianças
sobre o sistema de justiça, criando sinergias com órgãos responsáveis, como a polícia, para garantir que os
infratores sejam processados, para citar alguns.

aj45jose@yahoo.com, wcymuganda@yahoo.com
* Publicação: acaba de aparecer
O "Desafio das CJT" nº 20, boletim anual da MACJT acaba de aparecer em suas versões em francês e inglês.
Este boletim destaca as atividades regionais do MACJT e aquelas realizadas pela coordenação nacional e ACJT
nos países membros do Movimento. Você pode lê-lo clicando nos links abaixo:
Versão em inglês: https://www.maejt.org/wp-content/uploads/2020/06/D%C3%A9fi-des-EJT-

n%C2%B020_-English-_Version_-22-06-2020.pdf
Versão francesa: https://www.maejt.org/wp-content/uploads/2020/06/D%C3%A9fi-des-EJTn%C2%B0-20_-Fran%C3%A7ais_-Version_.pdf
COVID-19: Vozes de crianças e jovens trabalhadores: Este folheto é a síntese dos pontos de vista das CJT
sobre os impactos do COVID -19 sobre as populações, em particular as crianças e as recomendações que
recomendam. Está em duas versões (francês e inglês). Você pode lê-lo clicando nos links abaixo:
Versão
francesa:
https://www.maejt.org/wp-content/uploads/2020/06/Covid-19_Voix-des-

Enfants-et-Jeunes-Travailleurs_-1.pdf
Versão em inglês: https://www.maejt.org/wp-content/uploads/2020/06/Covid-19_-Voice-ofWorking-Children-and-Youth-1.pdf
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