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* MAEJT: Segundo ediçao do Fórum das Crianças de África
*Benim: assinatura de uma convenção de parceria
*Etiópia: sessão de formçao para líderes de grupos básicos
*Mauritânia: as EJT de Boghé ativam-se na coesão social
*Ruanda: As crianças dão suas opiniões sobre os ODD
*Chade: noite cultural para sensibilizar sobre os direitos da criança para um trabalho leve e
limitado.
*Zimbabué: uma série de actividades que permitem às crianças exprimirem-se
***********************************************************
*MAEJT: Segundo ediçao Fórum das Crianças de África
De 22 a 26 de Março de 2021, realizou-se em Nairobi, Quênia a segunda edição do fórum das crianças de África
sobre o tema: «A resiliência das crianças e jovens no contexto covid-19». Organizado pelo MAEJT com o apoio
financeiro do Plan International e do Save the Children, este fórum registou a participação em expositores de 06
países (Etiópia, Quénia, Uganda, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabué) e em virtual dos 22 outros países membros do
Movimento. Foi marcado por sessões de partilha de experiências sobre as iniciativas promissoras, inovadoras e
alternativas desenvolvidas pelas crianças e pelos jovens e pela comunicação orientada por estes últimos no âmbito
da Covid-19. Os participantes realizaram uma mesa-redonda com os agentes de protecção e os representantes do
Governador de Nairobi sobre o tema do fórum. Nessa ocasião, definiram novas orientações sobre a forma de
assegurar a participação efectiva das crianças nas tomadas de decisão que lhes dizem respeito, bem como a gestão
da crise sanitária. As crianças difundiram igualmente mensagens dirigidas aos Estados e às partes interessadas para
uma assistência efectiva às crianças afectadas pela Covid-19 em termos de protecção, educação, abuso, violência
doméstica, de lazer, de impactos económicos da pandemia sobre as crianças e suas famílias, etc.

abada@endatiersmonde.org, jamesboyon3@hotmail.com
*Benim: assinatura de uma convenção de parceria
Em 12 de Fevereiro de 2021, o Comité de Gestão e a Coordenação Nacional das Associações de Crianças e Jovens
Trabalhadores (CNAEJT) do Benim assinaram uma convenção de parceria com a ONG EDUCO Benim por um
período de 10 meses (de Março a Dezembro de 2021). Este acordo insere-se no âmbito do «Programa de reforço
dos sistemas nacionais de protecção e de educação da criança» e vem formalizar a colaboração entre a
CNAEJT/Benim e a ONG EDUCO que trabalham em sinergia desde há alguns anos. Na execução deste programa,
que abrange todo o país, as AEJT Benim terão por tarefas: o reforço das capacidades das crianças e jovens sobre
as técnicas de protecção das crianças, apoiar as iniciativas de crianças de reintegração e promover os direitos das
crianças e dos jovens trabalhadores.

aejtaguegue@gmail.com
*Etiópia: sessão de formação para os líderes dos grupos de base
Para uma melhor transição geracional, 23 líderes de base da Working Children and Youth Support Association
(Associação de Apoio às Crianças e Jovens Trabalhadores) foram formados sobre os conceitos do MAEJT e suas
atividades na mini sala do Centro de Juventude de Woreda 6. Os participantes aproveitaram a oportunidade para
discutir os problemas que as crianças enfrentam. Trata-se, nomeadamente, das questões ligadas ao trabalho infantil,
aos abusos, ao tráfico de crianças, à violação, etc. Para as crianças, estas formações muito úteis permitiram
compreender os problemas acima referidos, encontrar soluções para os seus problemas, conhecer os 12 direitos e
as estratégias de concretização. Eles melhoraram a confiança em si mesmos, sua capacidade de expressão e suas
habilidades de comunicação e liderança para permanecer a voz das crianças sem voz, líderes de mudança a nível
local. Graças a esta formação, as capacidades dos líderes e o seu empenho em promover os direitos da criança
aumentaram, tanto mais que, anteriormente, se realizavam programas de rádio. Estão agora mais bem equipados

para continuar a sensibilizar e a discutir directamente com as suas comunidades sobre questões relacionadas com
os direitos da criança.

bettyget22@gmail.com
* Mauritânia: as EJT de Boghe estão ativas na coesão social
A AEJT de Boghe está ativa na coesão social através do projeto: «Promoção dos valores da coesão social e do
reforço das capacidades dos jovens e da resiliência face à violência baseada no género» que as EJT estão a
implementar em colaboração com parceiros técnicos e financeiros. A escolha desta temática sobre a coesão social
explica-se pela necessidade de desenvolver o espírito de convivência entre as diferentes componentes da população
mauritana. Neste contexto, foram organizadas 72 horas de intercâmbio e de integração cultural de 19 a 21 de Março
de 2021 na sede da AEJT. Foram 03 dias ricos em conteúdo através da exposição das diferentes culturas
mauritanas, desfiles tradicionais, conferências - debates e um jogo de futebol. As EJT e as organizações municipais
foram os principais intervenientes nas atividades que contaram com a presença das autoridades administrativas,
municipais, pais, parceiros, equipa de acompanhamento das EJT e da população em geral.

cnaejtmauritanie@gmail.com, mamadoudia925@gmail.com
*Ruanda : as crianças dão as suas opiniões sobre os ODD
De 23 a 24 de Janeiro de 2021, 60 crianças, das quais 30 meninas e 15 crianças com deficiência participaram em
sessões virtuais de consulta com o objetivo de recolher as opiniões das crianças sobre a recuperação sustentável e
resiliente da pandemia de COVID-19 e outras oportunidades ligadas aos objectivos de desenvolvimento
sustentável (ODS). Estas crianças provêm de grupos de base de crianças de cinco distritos, a saber: Nyarugenge,
Burera, Ruhango, Rutsiro e Kirehe. A sua participação foi possível graças à colaboração da Children’s Voice
Today-CVT, com o Conselho dos Direitos do Homem da ONU, Child Rights Connect e Save the Children. Esta
consulta concentrou-se em 9 ODD intitulados, ODD - 1: Sem pobreza, ODD - 2: Fome " zero ", ODD - 3: Boa
saúde e bem-estar, ODD - 4: Educação de qualidade, ODD - 8: Trabalho decente e crescimento económico, ODD
- 10: Redução das desigualdades, ODD - 12: Consumo e produção sustentáveis, ODD - 13: Medidas de combate
às alterações climáticas, ODD - 16: Paz, justiça e instituições eficientes e ODD - 17: Parcerias para alcançar os
objetivos. Depois de recolher as opiniões das crianças, 03 crianças (2 raparigas e 1 rapaz) juntaram-se aos seus
pares de diferentes partes do mundo numa reunião virtual presidida por Gina Bergh da UN-OHCRC (Comité dos
Direitos da Criança). Os debates incidiram sobre os desafios e as acções do Governo em matéria de pobreza, fome,
saúde e bem-estarser e sobre o que as crianças devem fazer e o apoio de que necessitam como crianças para
participar no desenvolvimento sustentável do seu país, a fim de alcançar o bem-estar da comunidade.

childrenrwanda@gmail.com, omaritony@gmail.com
*Chade: noite cultural para sensibilizar sobre os direitos da criança para um trabalho leve e
limitado.
Em 28 de Fevereiro de 2021, a Associação das Crianças e Jovens Trabalhadores (AEJT) de Moundou organizou
uma noite cultural no Centro Cultural Filosofia de Moundou sobre o tema «A criança tem direito a um trabalho
leve e limitado». Este tema desenvolve a situação em que as crianças se encontram actualmente. Partindo da
constatação de que as crianças são muito mais utilizadas em trabalhos pesados durante longas horas, a AEJT
escolheu este tema para sensibilizar os pais, os patrões e a comunidade em geral sobre os direitos da criança a um
trabalho leve e limitado e ao repouso. No menu da noite, houve atuações teatrais, dança, jogos de animação e
exortação sobre o respeito dos direitos da criança dentro de sua comunidade. Esta noite cultural, que se inscreve
na execução do plano de acção da AEJT, contou com a participação de 68 EJT e cerca de 200 crianças não EJT.
A audiência apreciou a noite, nomeadamente a realização de trabalhos que ultrapassam a idade das crianças e de
longa duração.

manudjo2014@gmail.com
* Zimbabué: uma série de actividades permitindo as crianças exprimir
As EJT, sob a égide do grupo de crianças de Kwekwe, conseguiram realizar vários programas durante o mês de
Fevereiro com o objectivo de sensibilizar e promover os direitos da criança. Estes programas articulam-se em torno
da difusão de informações, sessões em linha, emissões de rádio, jingles e recolha de dados. As crianças
conseguiram 12 programas de rádio em Midlands FM. As emissões centraram-se principalmente em questões de
actualidade, tais como a violência com base no género, os abusos sexuais, o trabalho infantil forçado e a COVID19, comunicando simultaneamente com toda a população do Zimbabué. De acordo com as estatísticas de audiência
de Midlands FM, as transmissões de rádio atingiram 1000 ouvintes por fatia e 700 visualizações por sessão durante
4 fatias. No total, 64.800 pessoas foram afectadas em todo o país no espaço de um mês. As crianças também
fizeram 11 sessões on-line com a Zimpapers TV Network sobre a participação de crianças e a inclusão de pessoas
com deficiência através de reuniões de zoom que afetam mais de 87 300 pessoas.
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