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“Queremos que todas as meninas e meninos tenham
os mesmos direito”
Grupo Tapori « Les Dorés », Bélgica

¡Jambo, queridas e queridos Tapori!

Jambo é uma palavra em swahili, que signiﬁca “bom dia”.
Vocês sabiam que o é um idioma falado na República Democrática do Congo e também em outros
países da África como Burundi, Quênia, Ruanda e Tanzânia?
Nesta Carta Tapori de outubro-dezembro de 2018, vamos lhes propor uma série de atividades
relacionadas com o Dia Internacional para a Erradicação da Extrema Pobreza e com os Direitos das
Crianças. Nesta Carta irão encontrar também informação sobre os nossos amigos de Dole na França,
que compartilham conosco um cartaz com as “mil faces de Mesnils Pasteur”, e dos nossos amigos da
RDC que tem se manifestado sobre a violência contra as crianças. Boa leitura!

Violência zero para todas as crianças!

Do dia 9 até 11 de agosto de 2018, os grupos
infantis Tapori e o grupo da Dinâmica de jovens da
RDC decidiram realizar uma
atividade de férias que
chamaram de "Acampamento
da paz 2018". "Iniciativas das
meninas e meninos Tapori
para prevenir a violência
contra as crianças" foi o tema
do encontro.
O acampamento começou com
programas de rádio, que
queriam transmitir o pensamento
das crianças sobre o tema.
Era importante, pois para eles, a
prevenção da violência contra
as crianças passa, em primeiro lugar, por ser
denunciada publicamente. No segundo dia
organizaram uma série de oficinas de trabalhos
manuais.
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Nas suas mensagens, dirigidas às pessoas
convidadas para o encerramento do encontro, as
meninas e meninos
destacaram que as
diferentes atividades
como: canto, trabalhos
manuais, desenho,
histórias, brincadeiras,
visitas, trabalhos
comunitários solidários e
animações Tapori,
também permitem
prevenir as distintas
formas de violência das
quais são objeto os
meninos e meninas.
Durante as atividades, uma pessoa adulta
convidada disse que tinha aprendido que a
amizade é um elemento fundamental para lograr
um mundo sem violência.

Durante o festival do
saber no bairro de
Mesnils Pasteur em
Dole, França, foram
convidados adultos e
crianças para
representar seu rosto
ou o de um amigo,
amiga ou membro da
sua família sobre um
cartão, utilizando

para isto distintos
materiais: lã, botões,
palha, arame, lápis de
cor, etc. Depois uniram
todos estes rostos da
amizade. O cartaz
coletivo mostra que
somo todos diferentes,
porém que estamos
todos unidos.
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Vocês se lembram da Convenção sobre
os Direitos das Crianças?

É um tratado internacional que foi aprovado no dia 20 de novembro de
1989 pela Assembléia Geral das Nações Unidas*. Esta Convenção é um
instrumento legal e internacional que da garantias na proteção dos
Direitos da Criança.
Existe um Comitê dos Direitos das Crianças que supervisiona que os
países assinantes respeitem esta Convenção.

No dia 20 de novembro celebramos o Dia Internacional dos Direitos das Crianças.

Vocês sabem se o seu país forma parte dos países que se comprometeram a cumprir esta
Convenção?

Atividade A:

Vocês acabaram de ler a notícia do grupo Tapori da RDC sobre “Violência zero para todas
as crianças”.
*O que vocês acham desta iniciativa? Por quê?

* Para vocês, o que significa falar de violência contra as crianças? (ou de que forma
concreta se demonstra esta violência?)
Vocês podem dar exemplos da violência que os meninos e meninas podem sofrer.

* A partir dos exemplos de violência que vocês tenham identificado na 2ª pergunta, podem
ser propostas algumas idéias de ações que vocês, como Tapori, podem realizar
conjuntamente para lograr que exista violência zero para todos os meninos e meninas.

Atividade B:

Vamos dar asas a nossa criatividade!

Somos todos diferentes, porém também somo iguais... Cada menina ou menina tem
direito de ser protegido contra toda violência. A partir das suas reflexões sobre a
Atividade A, convidamos vocês a desenhar um cartaz que represente e denuncie a violência
contra as crianças.
Propomos realizar esta atividade na página Nº 3.

Não se esqueçam de nos escrever para receber uma
resposta, dialogar com outros grupos Tapori ou que se publiquem
informações sobre o grupo de vocês na Carta Tapori!
Para enviar suas respostas ou as suas realizações, para se
inscrever ou cancelar assinatura da Carta Tapori, podem
escrever para o endereço seguinte: Tapori, ATD Cuarto Mundo-12,
rue Pasteur 95480 Pierrelaye - França

tapori@tapori.org - http://pt.tapori.org/
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* *A Organização das Nações Unidas (ONU) reúne 193 países de mundo todo para favorecer o entendimento e a
cooperação entre eles.
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