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As comunidades dizem NÃO a um sistema 

económico destrutivo, prejudicial e injusto 

porque provoca uma vida difícil para a maioria 

das pessoas em todo o continente Africano. 

No centro deste sistema económico está a 

indústria extractiva em grande escala – a 

mineração, a agricultura e a pesca, a silvicultura 

e a energia - pertencente a empresas dos países 

considerados ricos, como o Canadá, a  

Grã-Bretanha, os Estados Unidos e a França, 

apenas para citar alguns. Há mais de 150 

anos que estes países têm estado a apoiar as 

grandes corporações que extraem enormes 

riquezas minerais e agrícolas nos países 

pobres.

1  https://www.oxfam.org/en/5-shocking-facts-about-extreme-global-inequality-and-how-even-it

As Corporações e o benefício de que 
goza a elite

Neste ‘mau’ modelo de desenvolvimento, as 

corporações e as elites políticas dos países ricos, 

e algumas elites políticas africanas, enriquecem. 

Em contraste, a maioria dos africanos vive na 

pobreza, com altos níveis de desemprego e 

cada vez mais incapazes de atender às suas 

necessidades básicas de alimentação, abrigo e 

saúde. 

Esta rota de desenvolvimento está a criar uma 

grande desigualdade dentro e entre os países. A 

Oxfam calculou que triliões de dólares de riqueza 

estão nas mãos de apenas 1% da população 

mundial, que é predominantemente branca e 

masculina. Os mais ricos detêm mais riqueza do 

que 4,6 mil milhões de pessoas, representando 

60% da população mundial.1
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Comunidades espoliadas das suas terras e 

recursos naturais para a obtenção de carvão, 

gás e florestas, e para construir represas, 

onde empresas poderosas, com a ajuda dos 

governos, confiscam as terras e recursos dos 

povos locais. Rios, florestas, praias e áreas 

de pasto comuns são cercados para que 

as pessoas deixem de ter acesso. Os meios 

naturais de subsistência das pessoas, como 

a agricultura, a pesca ou o artesanato são, 

geralmente, destruídos. Os laços sociais que 

mantêm as comunidades unidas são rompidos. 

Outros custos para as pessoas incluem 

condições de trabalho inseguras, a destruição 

de túmulos ancestrais, a distribuição desigual 

da riqueza e a violência física e sexual. 

Violência contra as mulheres e as suas 
comunidades

As comunidades que vivem perto das minas 

enfrentam uma violência diária. Os  seguranças 

das empresas, com a ajuda do exército e da 

polícia, controlam e protegem as terras e as 

riquezas minerais roubadas às comunidades. 

Homens armados ameaçam e intimidam a 

população local usando, por vezes, a violência 

física, incluindo assassinatos. 

As mulheres são frequentemente sujeitas à 

violência sexualizada, incluindo ao assédio 

sexual e a violações por militares e segurança 

privada. Em muitos casos, a segurança da 

empresa controla o acesso a fontes de água e 

combustível e exige sexo em troca do acesso 

das mulheres aos recursos.

Um modelo de desenvolvimento amplamente 

assente na extracção em grande escala 

de recursos naturais cria muita violência - 

contra as mulheres, os trabalhadores, todas 

as espécies e o planeta. É a esse sistema 

económico destrutivo e violento que as 

mulheres e as suas comunidades dizem NÃO.

Os custos são suportados pelas 
pessoas e pelo meio ambiente

As empresas que enriquecem com este sistema 

económico não arcam com nenhum dos 

custos do impacto destrutivo que causam. 

As comunidades afectadas, especialmente as 

mulheres dessas comunidades, são forçadas 

a pagar pelos custos com o seu trabalho, 

enquanto limpam terras e cursos de água 

poluídos, e com os seus corpos, à medida que 

vivenciam, cada vez mais frequentemente, 

problemas de saúde e mortes.

O custo desse sistema económico prejudicial 

para a natureza inclui altos níveis de poluição 

e o aquecimento climático, contribuindo 

para a destruição da vida vegetal e animal. 

O mundo está a testemunhar uma crescente 

extinção de espécies , causando uma perda 

de diversidade biológica. Os cientistas 

determinaram que grande parte destes danos 

não pode ser revertida. 

Desenvolvimento destrutivo e a crise 
climática

Os cientistas dizem-nos que o aquecimento 

climático tem sido mais rápido em África do que 

no resto do mundo. Também dizem que quando 

a terra aquecer 2°C acima do que era no início 

da revolução industrial (1850-1900) na  

Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, a 
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temperatura média no Norte e no Sul de África irá 

duplicar para quase 3,6°C. A terra aqueceu, em 

média, 1,1°C desde o início da industrialização e os 

impactos do aquecimento climático são óbvios: 

incêndios florestais, furacões e ciclones, secas, 

inundações, aumento do nível do mar e muito 

mais.2

O aquecimento climático é alimentado pelo 

dióxido de carbono, um gás de efeito-estufa 

que funciona para reter o calor perto da 

Terra. A emissão de carbono é proveniente, 

principalmente, do sector extractivo: agricultura 

industrial e silvicultura; mineração de petróleo e 

extracção de gás e a queima desses combustíveis 

fósseis para produzir energia; e do transporte de 

minerais e produtos brutos e não-processados 

em todo o mundo.

As mulheres arcam com os principais 
custos desse sistema prejudicial

As mulheres arcam com a maior parte dos custos 

do provocados por este sistema económico 

destrutivo e pela violência por si gerada. Na 

maioria das comunidades, existe uma divisão 

injusta do trabalho, onde se espera que as 

mulheres cuidem dos membros da família, 

ponham comida na mesa e tenham rendimentos. 

Na maioria das comunidades, a função dos 

homens é de gerar renda e não de cuidar dos 

familiares ou das tarefas domésticas. Assim, 

normalmente, quando as mineradoras tomam 

as suas terras, água e fontes de combustível, 

são as mulheres que têm de caminhar distâncias 

mais longas em busca de água potável e de 

2  https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/

lenha. Quando a poluição do ar, da água e do 

solo conduz a doenças como o cancro e doenças 

respiratórias, nas famílias, o trabalho de cuidar 

dos doentes recai sobre as mulheres e as 

raparigas. Isto aumenta a sua já pesada carga de 

trabalho, aumentando o tempo necessário para 

atender às necessidades básicas da família. 

O sistema económico destrutivo explora a terra 

e explora os corpos das mulheres por meio do 

aumento do trabalho das mulheres no cuidado 

das suas famílias e na limpeza do meio ambiente, 

por meio das suas crescentes experiências de 

violência. 

O sistema usa a opressão que as mulheres 

enfrentam nas famílias e comunidades para 

oprimi-las ainda mais. O sistema não tem de 

pagar pelo trabalho das mulheres, o custo dos 

cuidados de saúde dos familiares doentes ou o 

custo da limpeza da poluição, porque as famílias 

e as comunidades já garantiram que isso seja 

parte do trabalho não remunerado das mulheres. 

As mulheres nas comunidades afectadas pela 

mineração são, muitas vezes, oprimidas: pelos 

homens, pelo capital, pelas mineradoras e pelos 

governos. 

Frequentemente, as empresas e os governos 

não consultam as comunidades acerca dos seus 

planos. Nos poucos casos em que as empresas 

consultam as comunidades, as mulheres não são 

incluídas nessas discussões porque, geralmente, 

na maioria das comunidades tradicionais, não 

têm permissão para participar na tomada de 

decisões.

“O mundo está a testemunhar uma 

crescente extinção de espécies, causando 

uma perda de diversidade biológica.”   
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O papel central que a mulher tem na 
resistência

Quando as mulheres e as suas comunidades 

estão informadas e recebem apoio solidário, 

elas entendem os custos dos projectos 

extractivistas e podem resistir a esses 

projectos que tomam as suas terras, água 

e florestas. Nas suas lutas, elas emitem um 

sonoro NÃO à destruição das suas terras, 

meios de subsistência e saúde.

As mulheres costumam estar no centro destas 

lutas. Como cuidadoras e provedoras das 

famílias, as mulheres sabem que a terra e os 

recursos naturais precisam ser cuidados para 

que a comunidade de hoje e as comunidades 

dos seus filhos e netos possam ter uma vida 

feliz. 

A resistência pode assumir muitas formas 

diferentes, dependendo do contexto em 

que as pessoas estão a lutar e do que é 

política e legalmente possível. Com base nas 

experiências da WoMin, dos seus aliados e 

parceiros, os membros da comunidade podem 

impedir que os exploradores de recursos 

entrem nas suas terras. Eles podem bloquear 

estradas e entradas de minas e parar camiões 

ou comboios que transportem os minerais 

para fora da mina. As comunidades podem 

tentar suspender uma mina pela via judicial. 

E, em algumas comunidades, defender as 

suas terras e desenvolver as suas economias 

locais é uma forma importante de protesto. A 

campanha R2SayNO tem exemplos de lutas 

vivas que podem ser lidos aqui. 

Com a resistência, vêm os riscos para os 

líderes comunitários, mulheres e mineiros 

artesanais. Os governos, lado a lado com as 

empresas, usam a polícia e os militares para 

espionar, ameaçar, assassinar e, no caso 

das mulheres, violá-las sexualmente. Para 

obter mais informações sobre estes riscos 

causados pelas resistências R2SayNO e 

algumas informações básicas sobre protecção 

e segurança, consulte a ficha informativa 6. 
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Endereço físico :

Escritório 902, piso 9, Southpoint Corner,

87 De Korte Street, Joanesburgo, 2001

Telefone: +27 11 339 1024

Email: info@womin.org.za

Esta é uma das seis fichas informativas 
sobre o Direito a Dizer NÃO:  

Ficha informativa 1:  
O que é o Direito a Dizer NÃO?

Ficha informativa 2: 
O Sistema Económico Destrutivo ao Qual as 
Comunidades Dizem NÃO

Ficha informativa 3:  
Instrumentos de direitos humanos que as 
comunidades podem usar para apoiar o seu 
Direito a Dizer NÃO

Ficha informativa 4:  
Porque é que o Direito a Dizer NÃO é uma 
questão de direitos das mulheres?

Ficha informativa 5: 
As comunidades dizem SIM ao seu direito 
de tomada de decisões e ao direito a um 
desenvolvimento que apoie a vida

Ficha informativa 6: 
Como lidar com os riscos associados à 

reivindicação do Direito a Dizer NÃO


