
O que posso fazer para 
promover a lei modelo 

da SADC?



Um Dia Agitado Na África Austral Uau, tempo 
assustador! 

Felizmente o 
nosso encontro 
com a comunidade 

é amanhã e não 
hoje!

Enquanto você faz 
isso, eu vou fazer 
um workshop com 

os professores, os 
profissionais de 
saúde e assim por 

diante.

Nós viemos de 
longe com Esperar 

para Casar, não é?

Quantas meninas 
neste distrito 

morreram durante o 
parto?

Bom. Esse 
é um óptimo 
resultado!

De facto. 
Esperar Para 
Casar pode 

ser difícil de 
vender, porque 

não podemos 
alienar a 
ninguém.

É melhor você 
falar com os 
mais velhos, 

Fanaka.

Você sabe que eles 
não me ouviriam. 

Portanto, falar com 
eles é o seu trabalho.

Mas o que há de errado em uma menina se casar aos 
15 anos?

Ela frequentemente 
abandona a escola, por 

exemplo. Mas há muito mais.

Deixe-me 
explicar...

Baixou 
desde que a 

lei tornou o 
casamento de 
menores de 18 
anos illegal

Nós estudamos a Lei 
Modelo da SADC.  Nós a 
conhecemos de dentro 

para fora.



Sabemos onde e no que 
precisamos nos concentrar.

E nos consultamos para ter 
certeza de que sabemos o que 
a lei de cada país diz sobre o 

casamento infantil e onde estão 
as brechas e lacunas

Sim. E fizemos óptimos 
contactos no governo para 
alguma defesa direta junto 
aos tomadores de decisões.

Pense em todas aquelas 
sessões de resumo que 

fizemos.

... SS hhoo , lembra aquela 
reunião com o ministro 

da justiça onde dissemos 
que 18 deve ser a idade 

mínima legal para 
casamento para TODOS?

Sim! Isso nos 
levou ao topo ......

Desculpe senhor, 
mas não pode haver 

exceções.

Nada como o 
consentimento dos pais 

para o casamento precoce 
ou sua permissão

 especial.

Quer dizer, o tribunal deu ao 
governo um ano para alterar a 
lei, mas 12 meses estão quase 
se esgotando e eu não ouvi 

nada até agora sobre isso ter 
sido feito.

Ele mudou, mas não todos os 
seus colegas. E é AÇÃO que 

precisamos ver.

Você está certo, o prazo 
está se aproximando. 
Devemos acompanhar e 

responsabilizá-los! Somos 
tutores, lembre-se!



E aquele perfil 
que eles fizeram 

na Chisisi! Você se 
lembra?

Lá estava ela, 
falando com tanta 

confiança.

Temos uma excelente 
parceria com a mídia. Isso 
é muito importante para 
a nossa campanha Esperar 

Para Casar!

Acho que 
aumentaremos a 

consciência pública 
amanhã! A mídia toda 

estará lá.

Próxima pergunta, por 
favor!

Todas as meninas deveriam 
ter uma escolha. Como os 
rapazes podem, devemos 

ter o direito de escolher 
como viver as nossas 

vidas.

A melhor coisa agora é que 
eu posso ir para o ensino 
médio para aprender, para 
me esforçar para ser uma 

professora

Uau, isso foi tão 
inspirador! Chegou a 

ser tendência nas redes 
sociais!

Bem, ela É a jovem campeã de Eperar 
Para Casar - e nós a treinamos bem.

Sim, ela vai falar com 
todos os seus colegas.

Crianças como nós não devem se casar com outras 
crianças ou com um adulto! Se nos casarmos 

enquanto ainda somos crianças, perderemos nosso 
direito à saúde, educação e segurança, e isso é 

simplesmente errado!

É fantástica, a grande 
variedade de pessoas que 

reuniremos amanhã

anciãos, líderes tradicionais, professores, 
médicos, pais, as próprias crianças.

É algo É algo 
verdadeiramente popular.

Tendências agora

Ex-criança noiva fala abertamente



Sim. Mas temos que trabalhar 
do zero.

É a única maneira de levar 
a lei modelo da pregação à 

prática!

Fim

Eish, isso me 
lembra. Eu tenho 
algum material 
de treinamento 

projetado 
especificamente para 
líderes religiosos. 
Não devo esquecer de 

levar!

Sim, e temos que 
continuar a trabalhar 

em maneiras de 
desmistificar isso.

Era a comandante da 
delegacia.

Ela diz que mais pessoas estão 
a reportar casamentos infantis 
e ela quer que eles saibam como 

lidar com esses casos.

Ela nos quer lá no próximo 
mês para treinar todos os 

oficiais.

O trabalho 
nunca para!

Não, não até que todas as 
meninas tenham o direito de 

esperar para se casar.

E não até que todos na 
sociedade se unam por trás 

disso!



Parceiros Técnicos

PROGRAMA GLOBAL UNFPA-UNICEF PARA 
ACABAR COM O CASAMENTO 

INFANTIL É GENEROSAMENTE FINANCIADO POR

Serviços Criativos


