O que é Girls Not Brides?

Como usar esta estratégia

Girls Not Brides é uma parceria global de organizações da sociedade civil
de todo o mundo, comprometidas com a erradicação de casamentos
prematuros e em permitir que as raparigas realizem o seu potencial.

• Adoptar elementos da estratégia da Girls Not Brides como parte da sua
própria estratégia com vista a combater os casamentos prematuros.

Qual é a nossa missão?
• Aumentar a sensibilização sobre o impacto negativo dos casamentos
prematuros ao nível da comunidade, local, nacional e internacional.
• Facilitar a aprendizagem e a coordenação entre as organizações.
• Mobilizar todas as políticas necessárias, apoio financeiro e de outro
tipo com vista a erradicar os casamentos prematuros.

Qual é a estratégia da Girls Not Brides?
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É um quadro de referência para trabalho conjunto das Parcerias. Este
quadro de referência não procura identificar áreas específicas onde
acções colectivas da sociedade civil serão cruciais para maior progresso
nos próximos quatro anos (2017–2020). Esta estratégia foi elaborada com
subsídios de mais de 500 pessoas, das quais 80% foram provenientes de
organizações membro da Girls Not Brides.

O que não é…
Esta estratégia não procura demonstrar todo o trabalho individual
das organizações membro da Girls Not Brides (doravante designados
membros), nem identifica tudo o que precisa ser feito para combater os
casamentos prematuros, o que está reflectido na nossa Teoria da Mudança.

Os temas gerais da estratégia

ESTRATÉGIA DA GIRLS NOT BRIDES 2017–2020

• Prestação de Contas em relação aos compromissos e obrigações de
todos os intervenientes.
• Desigualdade de Género como a causa principal e comum a ser
combatida.
• Prevenção e resposta aos casamentos prematuros multissectorial e
por diversos intervenientes.
• Participação juvenil significativa na elaboração e implementação
das soluções.

'SEREMOS MAIS EFICAZES
NA CONCRETIZAÇÃO DOS
NOSSOS OBJECTIVOS
TRABALHANDO JUNTOS DO
QUE INDIVIDUALMENTE.'
ESTRATÉGIA DA
GIRLS NOT BRIDES
2017–2020

Termos-chave
• “Combater os casamentos prematuros” inclui tanto a prevenção
como a mitigação.
• “Raparigas” em vez de crianças destaca a importância da
desigualdade de género.
• “Casamento Prematuro” inclui as uniões formais e informais.
• “Países com maior prevalência” refere-se a países com elevadas taxas
ou números absolutos elevados de casamentos prematuros.
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A Girls Not Brides é uma parceria global de organizações da sociedade civil de
todo o mundo comprometidas na erradicação de casamentos prematuros e em
permitir que as raparigas atinjam todo o seu potencial.

• Use-a como um guião quando elaborar a estratégia global da sua
organização ou quando elaborar programas para combater os
casamentos prematuros, e reflectir sobre as áreas em que pode trabalhar.
• Use-a para definir as metas e objectivos do seu trabalho com vista a
erradicar os casamentos prematuros.
• Use-a para reflectir como pode contribuir para a Parceria, e verificar
se existem áreas em que pode começar a contribuir, ou áreas em que a
Parceria pode apoiar o seu trabalho.
• Use-a como um instrumento de referência para desenvolver a sua
estratégia de defesa ou plano de trabalho.
• Use-a para o orientar na elaboração das suas mensagens de advocacia.
• Use-a para reflectir sobre os níveis (local, nacional, global) nos quais
está a trabalhar, e em que nível podia exercer influência trabalhando
com outros membros da Girls Not Brides e com o secretariado.
• Use-a para criar objectivos comuns e planos de acção quando estiver a
trabalhar com outros membros da Girls Not Brides de modo a garantir
coordenação e evitar duplicação.
• Partilhe-a com outras organizações para explicar o trabalho da Parceria e
o valor acrescentado da colaboração e de fazer parte de um movimento.
• Use-a para explicar às diferentes audiências como o trabalho que
está a fazer para combater os casamentos prematuros faz parte de
um movimento mais amplo e contribui para a mudança além do
seu contexto.
• Use-a para apoiar seu pedido de fundos para parceria e trabalho em
rede nas suas propostas de angariação de fundos.
• Se fizer parte de uma Parceria Nacional ou aliança nacional para
erradicação dos casamentos prematuros, considere o alinhamento das
metas e objectivos do seu grupo com os desta estratégia.
• Use-a como um quadro de referência à medida que explora todos os
caminhos existentes no combate a casamentos prematuros no seu
contexto ou comunidade.
• Use-a com a Teoria da Mudança como um instrumento para promover
animados debates na sua comunidade ou país sobre como todos
os intervenientes precisam de trabalhar juntos para combater os
casamentos prematuros.

META A:

GOVERNOS

META B:

GLOBAL

META C:

COMUNIDADES

Os Governos realizam acções para combater os casamentos
prematuros nos respectivos países, com a participação activa
da sociedade civil e outros intervenientes.

A comunidade global lidera e apoia esforços para
combater os casamentos prematuros.

Esforços para envolver comunidades, famílias e raparigas
são apoiados e destacados.

RESULTADOS

RESULTADOS

RESULTADOS

Os Governos realizam acções para combater os casamentos prematuros, depois de
assumirem o seu compromisso com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, e as
suas obrigações ao abrigo da lei internacional de direitos humanos.
Todos os ministérios relevantes realizam acções com vista a combater os casamentos
prematuros, integrando-as nos seus planos de trabalho, e assegurando que os governos
sub-nacionais e locais também realizam acções nesse sentido.
As organizações da sociedade civil são parceiros-chave nos esforços do Governo,
responsabilizando-as pela criação e implementação de compromissos.

Como trabalharemos juntos para atingir esta meta?

Os membros trabalharão em conjunto a nível nacional visando alcançar respostas
eficazes; exigir responsabilidade; partilhar lições aprendidas, evidências e dados;
e, conforme apropriado, implementar estratégias e programas nacionais que
complementam os esforços do Governo. A Parceria vai também mobilizar e
envolver a comunidade internacional para apoiar acções a nível nacional.

Exemplo

Parcerias Nacionais e membros no Chade, Marrocos, Moçambique, Senegal e
Zimbabué, para além de agências das Nações Unidas e Governos, estão usando a
“Lista de Verificação da Girls Not Brides para Estratégias Nacionais para Erradicar
os Casamentos Prematuros” com vista a desenvolver as suas respostas nacionais
para erradicar os casamentos prematuros.

META D:

FINANCIAMENTO

Intervenientes nacionais e regionais apoiam a implementação de compromissos,
e obrigam os Governos a assumir responsabilidade.

Decisores políticos e elaboradores de programas apoiam esforços a nível da comunidade
através de líderes locais, organizações baseadas na comunidade e governos locais.

Intervenientes envolvidos realizam acções de combate aos casamentos prematuros
e concentram os seus esforços no seu trabalho.

Organizações baseadas na comunidade têm uma maior capacidade para liderar a mudança,
trabalhando com intervenientes-chave e implementando abordagens baseadas em evidências.

A comunidade global reconhece os casamentos prematuros como uma questão
de prioridade, ajudando a manter o problema na agenda.

Vozes comunitárias são valorizadas e informam a política e programação a níveis nacional,
regional e internacional.

Como trabalharemos juntos para atingir esta meta?

Através da coordenação de posições e acções colectivas que visam convidar mecanismos
internacionais e regionais para chamarem todos os intervenientes relevantes à
responsabilidade na implementação dos seus compromissos. Juntos, integraremos
abordagens de combate aos casamentos prematuros em outras iniciativas de
desenvolvimento e direitos humanos. Ao trabalhar com promotores e órgãos de
comunicação, continuaremos a erradicar os casamentos prematuros na agenda global.

Exemplo

Três membros da Girls Not Brides integram o Grupo de Referência de Organizações da
Sociedade Civil (OSC) da Campanha da União Africana para Erradicar os Casamentos
Prematuros em África. A Girls Not Brides apoia-os para assegurar o envolvimento
significativo de OSC na campanha, tanto a nível regional como nacional.

META E:

APRENDIZAGEM

Como iremos trabalhar juntos para atingir esta meta?

Através do encorajamento de intervenientes baseados na comunidade e da eliminação
dos obstáculos ao respectivo trabalho. Aumentaremos o poder reivindicativo de
organizações baseadas na comunidade com decisores, apoio e desenvolvimento da
respectiva capacidade, permitindo a partilha de dados, evidências e ilações tiradas.

Exemplo

Após a publicação na página web da Girls Not Brides da história de Hilário Vilanculos,
um chefe local em Moçambique que trabalha para erradicar os casamentos prematuros,
ele foi convidado pela Universidade de Pretória para participar num debate
nacional sobre o combate aos casamentos prematuros na África do Sul. Além disso,
a Universidade convidou mais cinco organizações da Parceria Nacional da Girls Not
Brides de Moçambique.

META F:

PARCERIA

Mais financiamento sustentável está disponível a partir de várias
fontes, particularmente para organizações baseadas na comunidade.

Os esforços no combate aos casamentos prematuros
baseiam-se em evidências.

A Parceria continua a colaborar, diversificar e fortalecer.

RESULTADOS

RESULTADOS

RESULTADOS

Doadores existentes e novos aumentam o seu financiamento, especialmente considerando
a redução dos orçamentos de apoio e prioridades concorrentes.

Novos dados e evidências são produzidos e informam as tomadas de decisões,
resultando em melhores políticas e programas para combater os casamentos prematuros.

Membros da Girls Not Brides têm maior impacto quando trabalham juntos,
e falam a uma só voz.

Sociedade civil pode aceder a financiamento, para implementar programas de elevada
qualidade e eficazes para combater os casamentos prematuros.

O conhecimento colectivo da sociedade civil impulsiona o discurso global,
garantindo a focalização em soluções eficazes e numa aprendizagem partilhada.

Membros da Girls Not Brides têm maior capacidade para trabalhar de forma
eficaz visando a erradicação dos casamentos prematuros.
Existe maior diversidade na Parceria, com novos membros de regiões, sectores
e ciclos eleitorais sub-representados.

Governos de países com elevada prevalência atribuem financiamento, garantindo que os
investimentos financeiros nacionais atingem o nível local.

Girls Not Brides é inclusiva e reflecte as vozes dos grupos mais afectados,
incluindo na sua tomada de decisão.

Como trabalharemos juntos para atingir esta meta?

Como trabalharemos juntos para atingir esta meta?

Como trabalharemos juntos para atingir esta meta?

Exemplo

Exemplo

Exemplo

O secretariado associará os membros às oportunidades de financiamento e
recomendará a nível global novos e maiores financiamentos. Em países de todo
o mundo, os membros desempenharão um papel fundamental visando garantir
que os orçamentos do Governo prevêem o combate aos casamentos prematuros
e que o mesmo financiamento é filtrado até o nível local.
O boletim informativo e os guias para a angariação de fundos da Girls Not Brides
ajudam os membros e as Parcerias Nacionais no acesso a financiamento de
vários doadores.

Partilhando abordagens novas e já existentes, evidências e abordagens promissoras,
e aprendendo directamente uns com os outros. Com o conhecimento colectivo
profundo dos membros que trabalham no combate aos casamentos prematuros, a
Parceria funcionará como um líder do pensamento sobre o problema, desenvolvendo
materiais que visam moldar o discurso global e influenciar as tomadas de decisões.
Os membros estão a utilizar a Teoria da Mudança (TdM) da Girls Not Brides para
orientarem o seu trabalho individual e colectivo, e a partilhar casos de estudo dos
seus programas de combate aos casamentos prematuros para ilustrar a TdM.

Membros, Parcerias Nacionais, grupos de trabalho e o secretariado continuarão
para defender a mudança, e a partilhar conhecimentos e informação sobre
desenvolvimentos aos níveis nacional, regional e internacional. Iremos difundir
a mensagem sobre a erradicação dos casamentos prematuros e sobre a Parceria
para alcançar grupos que ainda não estão a combater o problema.
Activistas juvenis da Girls Not Brides e membros liderados pela juventude estão
a unir-se numa plataforma juvenil online para coordenar as acções, modelar
ligações e disseminar uma mensagem unificada.

