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ÁFRICA/TANZÂNIA - Compromisso Nacional para coibir a violência contra
crianças
Dar es Salaam (Agência Fides) – As Autoridades da Tanzânia lançaram recentemente um Programa Nacional
quinquenal para a Prevenção e Combate à violência contra Crianças, que visa eliminar todas as formas de
violência contra crianças, incluindo abuso sexual, físico e emocional como ameaças de serem abandonados,
mortos ou expulsos da casa por pais, tutores e parentes. De uma pesquisa realizada com 3.739 fêmeas e machos
entre 13 e 24 anos, em várias famílias em todo o país, emergiu que os terríveis autores de atos de violência são
principalmente os pais, tutores, familiares e professores, bem como outras pessoas que lidam todos os dias com
crianças e jovens. No país a violência sexual contra crianças é galopante, 3 a cada 10 meninas são estupradas pelo
menos uma vez antes dos 18 anos, enquanto entre os meninos da mesma faixa etária as vítimas são 13,4%. O
programa consiste em um plano em vários setores para melhorar as iniciativas a fim de quebrar o silêncio em
torno da violência contra as crianças, e tomar as medidas futuras no campo da saúde, educação, HIV/AIDS, o
judiciário e da polícia. A polícia já estabeleceu posições reservadas para crianças em todas as estações no país,
onde recebê-las e depois ouvi-las de forma confidencial sobre suas experiências de violência e crueldade. O
Ministério da Educação está engajado em garantir o acesso igual para todas as crianças ao estudo, proibindo
qualquer tipo de castigo corporal nas escolas. A Tanzânia é o primeiro país africano a realizar um inquérito sobre
a natureza e a extensão da violência contra as crianças. (AP) (28/9/2011 Agência Fides)
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