Constituição De Clubes De Mulheres e Raparigas Contribuem Para a Mudança De
Comportamentos e Atitudes Que Promovem a Igualdade de Género e Direitos Das
Mulheres e Raparigas em Nampula

Foto1: Activistas da Ophenta conversando com a lider do clube Ophentana Wathiyana. Bairro Piloto.
Ophenta. 25/05/2021

A Ophenta em parceria com a Iniciativa Spotlight constituiu, em 2020, clubes de
Mulheres e raparigas nos Postos Administrativos de Muatala, Muhala e Namicopo com
o objectivo de melhorar as condições de vida da comunidade, promover a igualdade de
género e justiça social como resultado da participação activa das mesmas no processo
de desenvolvimento local bem como a sua intervenção no espaço de tomada de decisão
e nas actividades comunitárias. Os clubes têm ainda a finalidade de melhorar o
conhecimento das mulheres sobre os direitos humanos das mulheres, VBG/VSBG,
Saúde sexual e direitos reprodutivos, legislação sobre VBG, mecanismos de
responsabilização existentes assim como o impacto negativo das práticas sociais
nocivas na vida das mulheres e raparigas.
Neste contexto foi criado o clube de mulheres do piloto denominado (Ophentana
Wathiyana), cuja presidente é a companheira Estefânia, onde tem tido algumas secções
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para discussão dos temas acima mencionados de modo a desconstruir todos os
comportamentos que sejam nocivos às mulheres e raparigas. Este clube tem contribuído
de forma preponderante para o alcance dos objectivos supra pois houve uma mudança
de comportamento por parte das mulheres daquele Posto Administrativo, dizia a
presidente do clube:
``antes da criação deste clube, piloto era chamado de mãe da violência,
piloto era muito falado, quando as mulheres sentavam, toda hora era ofensa,
cada uma a ofender a outra, mas agora já diminuiu, as mães sabem oque é
violência, os pais sabem o que e violência, conhecemos as portas de entrada
para denunciar casos de violência, elas já não precisam de vir a casa da
presidente para pedir ajuda pois elas já sabem denunciar, hoje já somos
mulheres livres da violência por isso é muito bom trabalhar com a Ophenta e
Spotlight.´´

O clube contribuiu para o aumento da empatia entre as mulheres do clube e entre estas e
as mulheres da comunidade que não fazem parte do clube, bem como incentivou as
mulheres a denunciar os casos de violência que ocorrem na sua comunidade junto das
autoridades competentes como é o caso do IPAJ, Procuradoria, CAI e o Tribunal. O
clube tem feito acompanhamento de vários casos de violência. Vide o comentário
abaixo:
``Quando as mulheres membros do clube sofrem alguma violência, elas vem
pedir ajuda as outras mulheres do clube, ninguém esconde das outras e nós
damos conselhos e mostramos as portas e se ela decidir denunciar nós damos
apoio e fazemos o devido acompanhamento. Até então já tivemos 7 casos
encaminhados, alguns já foram julgados e os outros ainda estão a ser
atendidos. Tivemos um caso da dona Guilhermina, uma das membros do
clube, que o seu marido não queira dar alimentação para as crianças. Nos
levamos ao secretário mas este por sua vez disse que o caso não era seu e
levamos o caso ao IPAJ, do IPAJ a Procuradoria e da procuradoria ao
tribunal, o caso já foi julgado e tivemos sucesso pois o tribunal decidiu que ele
deveria estar a dar mensalmente 750Mts para a alimentação das crianças, a
dona gostou..´´

O Clube tem enfrentado alguns desafios no âmbito das suas actividades ligados a fraca
capacidade de percepção de algumas mulheres devido ao seu baixo nível de
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alfabetização e nesta senda apresentou algumas recomendações de seguimento para a
melhoria do seu trabalho.
``Nós temos alguns desafios como: falta de folhetos de informação sobre
violência e outros materiais didácticos; algumas mães não sabem ler e nem
escrever, então fica complicado para elas perceberem a informação por isso
estamos a pedir apoio, para nos darem folhetos com desenhos que aquelas
mães que não sabem ler só ao verem o desenho entender que afinal bater uma
criança é violência. A Ophenta pode usar outras maneiras de sensibilizar como
por exemplo, nos podemos convidar a comunidade e depois se fazer teatro
para que elas aprendam facilmente.´´
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