Promoção da lei modelo
da SADC através da ação
parlamentar

Um Dia Quente Na África Australz

O o h , Ooh!

Chegou, Fanaka!
Bem a tempo para
o discurso do
ilustre membro!

Sim. O Parlamento
está chegando à
nossa aldeia!
Estou colocando isso na
varanda para que todos possam
assistir ao debate especial
sobre o fim de casamentos
infantis

com a nossa
própria

E é assim, meus
companheiros, como vamos
garantir que todas as
meninas em nosso país tenham
o direito de Esperar
Para se Casar.

SADC

Cumbe exige um debate especial para
acabar com o casamento infantil

Oo

h , mal
posso esperar.
Podemos colocar
isso em algum
lugar também.

Poder para
meninas
via
Parlamento

Quando ela ainda
era conselheira
provincial, havia uma
aldeia com muitas,
muitas meninas
casadas com homens
mais velhos ...

Mmm. Eu gosto
disso. Então, como é
que ela se tornou uma
forte defensora do
fim do casamento
infantil?

Poder para
meninas

Então, como é que
ela fez isso?
Vamos ver. Qual é a situação
no meu país em relação aos
casamentos infantis
os números, as leis,
as políticas ...

Agora, onde está a
Lei Modelo da SADC ...

Por isso, quando ela se
tornou parlamentar,

Eu quero comparar nossas
leis com ela para que eu
possa ver onde estão as
lacunas e onde eu preciso
me concentrar

ela decidiu enfrentar o
problema de frente, bem no
topo do governo.

Isso é
inteligente!
Simples mas
efetivo.

Depois de saber tudo o que ela precisava saber,
ela começou a construir alianças e
certificar-se de que falaria sobre a
Lei Modelo sempre que pudesse.

Ah, eu me lembro.
Ela também fez parceria conosco como uma
organização da sociedade civil. Ela sabia como
alcançar o maior número possível de partes
interessadas. Alto e baixo, em toda parte.

Lei Modelo da SADC sobre a
Erradicação do Casamento Infantil

Se bem me lembro,
ela realmente fez
lobby para acabar
com o casamento
infantil durante o
Dia Internacional
das Meninas no
parlamento.

Meus colegas
deputados.
Tenho o prazer de
anunciar que 70 de
vocês assinaram a
petição contra o
casamento infantil.

E ela não parou por aí! Ela
introduziu debates no
parlamento sobre o bemestar infantil, casamentos e
educação para meninas.

Este tipo de cooperação
entre diferentes partidos
políticos é inédito.
Agradeço em nome de
todas as meninas que
agora enfrentam um
futuro melhor!

Dia internacional da
menina

Eu sei! Ela realmente
tem a conversa
acontecendo a nível
nacional e até regional!

Você é o chefe do
desenvolvimento
social.
Você disse que
precisava de seis meses
para nos apresentar um
relatório - por que
isso não foi feito?

Ainda mais longe do que
isso!
Por pertencer a várias
organizações e associações
interparlamentares, ela tem
esses diálogos com pessoas
em todo o mundo

Ela também se certificou de
responsabilizar o governo.

Sim, ela tem. Novamente,
muito trabalho, mas
ela conseguiu vários
ministérios diferentes
para alocar fundos para
diferentes iniciativas
O departamento de justiça,
Desenvolvimento
social,

Assuntos
internos ...

Que tal dinheiro? Ela
conseguiu obter fundos
alocados para a causa?

Ela sempre diz que você
pode Esperar Para se
Casar, mas você não pode
esperar para fazer o
trabalho!

Gostaria de apresentar
Chisisi Mondlane,
E com tudo isso ela não se
esqueceu das constituintes
que mais precisam dela: as
próprias meninas. Vamos colocar
essa TV no ar.

que nos dará o seu
testemunho pessoal sobre
a sua experiência de estar
em um casamento infantil

e como o seu futuro mudou
para melhor quando ela
conseguiu deixar esse
casamento.

Então, eu imploro, por favor,
acabe com todos os casamentos
infantis para que garotas
como eu tenham o apoio de
toda a sociedade para escolher
Esperar para se Casar.

ERRADICAÇÃO DO
CASAMENTO INFANTIL
NA REGIÃO DA SADC
#ESPEREPARACASAR

Fim.

PROGRAMA GLOBAL UNFPA-UNICEF PARA
ACABAR COM O CASAMENTO
INFANTIL É GENEROSAMENTE FINANCIADO POR

Serviços Criativos

Parceiros Técnicos

