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As comunidades dizem SIM ao seu direito de tomar decisões e ao direito a um desenvolvimento que apoie a vida

Ao se unirem para dizer NÃO aos megaprojectos 

extractivistas, as comunidades e os grupos 

auto-identificados também estão a dizer SIM. 

Eles dizem SIM à maneira como vivem, como 

comunidade, e à sua relação com a terra, uma 

relação que nada tem a ver com o dinheiro. Eles 

dizem SIM à forma como produzem alimentos 

e outros bens, e como efectuam as trocas dos 

mesmos com outras pessoas. Eles dizem SIM a 

todo um modo de ser que está conectado à terra 

e à natureza. 

Como comunidade, estão a dizer SIM a manter as 

terras e os recursos em comum e à tomada de 

decisões pela comunidade. Estas são duas partes 

críticas de uma identidade indígena, tradicional e 

de grupo. Isto é muito diferente do foco ocidental 

no indivíduo e nas formas individualizadas de 

propriedade.

As comunidades e grupos estão a dizer SIM a 

uma visão de desenvolvimento que responde 

à pergunta: “Qual é o desenvolvimento que 

queremos?”. Quando um grupo diz NÃO, pode 

muito bem-estar a dizer SIM às mudanças que 

sonha para a vidas dos seus membros. Ao invés 

de uma ponte para camiões de carvão, ele pode 

querer uma pequena passadeira para atravessar 

riachos e rios com segurança. Ao invés de 

uma grande barragem hidro-eléctrica que irá 
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beneficiar as minas, a classe média e os ricos, 

pode querer uma pequena barragem que ajude 

na irrigação e na geração de energia para a 

comunidade.

Os membros de comunidades e grupos não 

são todos iguais. Existem jovens e velhos. 

Homens e mulheres. E pessoas com um 

estatuto económico ou social diferente, como 

os líderes tradicionais ou empresários locais. 

No que respeita ao desenvolvimento, todos 

esses grupos têm necessidades e prioridades 

diferentes. 

A voz das mulheres é muito importante devido 

ao papel social que estas desempenham no 

cuidado da família. Geralmente são elas que 

devem cultivar os alimentos, buscar água 

e lenha e cuidar dos jovens e doentes. Por 

causa destes papéis, as mulheres estão mais 

propensas a dizer NÃO a um desenvolvimento 

que irá ocupar ou poluir a terra, a água e as 

florestas, que irá fazer com que as pessoas 

fiquem doentes e que irá destruir os meios de 

subsistência de hoje e das gerações futuras.

Nas suas lutas, as mulheres e as suas 

comunidades estão a dizer SIM a alguns dos 

seguintes aspectos:   

•  Ao seu controle sobre as sementes locais e 

indígenas, bem como sobre a terra e outros 

meios (como água, equipamentos básicos, 

finanças, etc.) para produzir alimentos 

saudáveis e de boa qualidade. A métodos de 

produção de alimentos que devem nutrir, ao 

invés de envenenar e destruir, a natureza e as 

pessoas. 

•  Ao direito à energia segura, apropriada e 

adequada sob o controle das comunidades e, 

especificamente, das mulheres. E ao fim das 

energias sujas e destrutivas, como carvão, 

petróleo, gás e mega-hidro, e das energias 

renováveis em grande escala controladas 

por grandes empresas e vendidas com fins 

lucrativos.

•  A formas de mineração e extracção de 

pequena escala e baixo impacto, sob formas 

colectivas de propriedade. À decisão de 

extrair recursos ser informada por preços de 

mercado justos, pelos impactos ecológicos 

e sociais e por um equilíbrio entre as 

prioridades locais e nacionais.

•  À tomada participativa de decisões a todos 

os níveis da sociedade que reconhece 

as diferentes necessidades das pessoas 

afectadas, como as mulheres que realizam a 

maior parte do trabalho para colocar comida 

na mesa e cuidar dos membros da família. 
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Que nenhum projecto de desenvolvimento 

prossiga sem o consentimento total e contínuo 

das comunidades afectadas, e das mulheres, 

em particular.

•  Ao respeito e à protecção das formas 

comunitárias e colectivas de propriedade da 

terra, florestas e água. A privatização desses 

recursos coloca o controle nas mãos de 

alguns indivíduos e leva à venda da terra e dos 

recursos a empresas e pessoas poderosas 

para ganhar dinheiro.

•  À criação de oportunidades de trabalho por 

parte dos governos e ao seu apoio a meios 

de subsistência e a pequenos projectos de 

geração de renda que possam melhorar a 

renda e a qualidade de vida das pessoas.

•  A um ambiente seguro e limpo, que apoie 

uma boa saúde e bem-estar agora e para as 

gerações futuras.

•  Ao conjunto de serviços públicos e sociais 

necessários para uma ‘boa vida’: cuidados pré-

escolares, escolas primárias e secundárias, 

formação pós-escolar, formação básica 

em letras e ciências, cuidados de saúde, 

transporte seguro, acesso a água e energia, 

etc.

•  Ao respeito e apoio ao conhecimento 

tradicional e indígena das sementes, formas de 

produção, modos de conviver com a natureza, 

relações sociais, etc.

As mulheres das comunidades irão incluir o 

seguinte no seu pensamento sobre o SIM:

A liberdade contra todas as formas de violência, 

e uma forte penalização quando a violência 

seja perpetrada contra si. O governo e todas 

as instituições sociais e políticas, bem como 

os indivíduos, devem promover o cuidado e 

o respeito pela diversidade das pessoas e da 

natureza.

O trabalho de cuidar - produção, processamento 

e preparação de alimentos para o lar, a colecta 

de água e energia, o cuidar das pessoas e da 

comunidade como um todo - deve ser visto, 

valorizado e compartilhado igualmente por 

mulheres, homens, raparigas e rapazes da família.

Apoiar mulheres em toda o continente 
Africano, sonhar e imaginar uma 
comunidade, uma sociedade e uma 
África diferente.

Em Julho de 2018, uma rede de organizações e 

movimentos que trabalham em todo o continente 

africano reuniu-se para falar sobre uma transição 

eco-feminista africana justa. A nossa ideia 

sobre essa transição justa é mais ampla do que 

apenas uma mudança, do uso de energias sujas, 

baseadas em combustíveis fósseis (carvão, gás e 

petróleo), para o uso de energias renováveis (sol, 

vento e água).

“As comunidades e grupos estão a dizer SIM a 

uma visão de desenvolvimento que responde 

à pergunta: “Qual é o desenvolvimento que 

queremos?”.”
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Na nossa forma de pensar, uma Transição 

Justa é uma mudança profunda, e em larga 

escala, na forma como as nossas economias 

e sociedades são estruturadas de acordo 

com os interesses e necessidades que são 

atendidas, o que é produzido e consumido 

e como as pessoas se relacionam, entre si, 

e com a natureza. Este grupo celebrou a 

Declaração de Mogale, a qual estabelece 26 

princípios-chave que orientam o pensamento 

e a acção durante a Transição Justa. 

Embora este tenha sido um importante 

começo para imaginar uma África diferente, 

os participantes foram claros e afirmaram 

que a agenda não pode ser definida por um 

grupo de mulheres privilegiadas. Ao invés 

disso, este sonho tem de ser impulsionado por 

mulheres de todo o continente que carregam 

o fardo causado por um modelo destrutivo de 

desenvolvimento. 

Este processo de sonhar e imaginar está 

agora bem encaminhado em toda a África, 

com dezenas de parceiros e aliados a 

trabalharem com comunidades de resistência, 

olhando para a história em busca de ideias e 

práticas que foram destruídas por ondas de 

colonização. Este processo também ajuda as 

pessoas a pensarem no presente e a olharem 

para o futuro e para uma economia e uma 

sociedade que sustente a vida e o bem-estar, e 

não lucro para poucos.

Caso a sua organização ou movimento estiver 

interessada em envolver-se neste processo 

Africano de sonhar e imaginar, consulte a 

página web.
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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

http://Declaração de Mogale
https://womin.africa/development-alternatives/

