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Hoje é o dia em que recordamos a Rosita, uma jovem Mentora DREAMS que 

trabalhou no projeto Mwanasana, em 2020, onde criou vários grupos de raparigas 

e adolescentes, com quem ela era campeã e inspiração na prevenção da violência 

baseada no género, empoderamento da rapariga, e prevenção ao HIV/SIDA.   

Apesar dela ter sido uma activista pelos direitos das mulheres, ela tornou-se 

vítima de violência por parte do seu parceiro íntimo e, infelizmente, faleceu no 

dia 27 de Fevereiro de 2021 com apenas 24 anos de idade.  



Prevenir e responder à violência baseada no gênero é um dos pilares do 

compromisso do Governo Americano para  promover os direitos humanos, a 

igualdade de género e o empoderamento das raparigas e mulheres jovens. Essa 

igualdade de género e empoderamento das mulheres são essenciais para acabar 

com a pobreza extrema; para promover a paz e a segurança internacional; para o 

crescimento de economias de mercado vibrantes; e para responder aos desafios 

existentes nas áreas de saúde e educação.  

A Violência Baseada no Género é um fenómeno que tem estado a ter contornos 

alarmantes em Moçambique. Os números são cada vez mais assustadores que 

outros, especialmente durante a pandemia global de COVID-19.  Os relatórios do 

UNICEF e do IMASIDA revelam que cerca de um terço das raparigas 

adolescentes de 15 anos declaram que são sujeitas à violência física e 46% que 

são vítimas de violência doméstica, sexual ou emocional pelos seus parceiros 

íntimos.  

O Governo Americano através do Plano de Emergência do Presidente dos Estados 

Unidos para o Alivio de HIV e SIDA  “PEPFAR”, está a implementar o programa 

“DREAMS” que visa assegurar o bem-estar e criar bases para um futuro estável 

das raparigas e mulheres jovens, assegurando o acesso a saúde, educação, normas 

de género e prevenção do HIV.  Esse programa constitui uma área chave de 

intervenção para o Governo Americano, tanto que as actividades foram 

expandidas, no corrente ano, de 9 para 32 distritos.   

 

Há 1001 Rositas e muitas outras e temos que quebrar o círculo de violência e pôr 

um fim à impunidade existente.  

Deve ser o esforço de todos nós, individual e colectivamente, garantir que os 

sonhos de muitas raparigas não acabem desfeitos por causa da violência a que 

estão sujeitas.  



Moçambique é a Pérola do Índico, e que valor tem uma pérola quebrada? A 

violência baseada no género destrói o potencial de uma vida estável e feliz. 

Imaginemos quantas Rositas que ainda existem do Rovuma ao Maputo, que 

impedidas por causa da violência, vêm a esperança de um futuro melhor 

destruído.  

O evento que hoje decorre, enquadra-se na campanha “Dê esperanca a 1001 

Rositas” que visa não so informar, mas também, e principalmente, constitui mais 

um APELO aos Moçambicanos para impedirmos os casamentos prematuros, 

denunciarmos a violência física, pararmos com a violência sexual, verbal, 

emocional e psicológica que muitas raparigas adolescentes e mulheres jovens tem 

enfrentado silenciosamente.  

Hoje é o dia, com essa lançamento de campanha, que apelamos a todos nós a 

fazermos três coisas importantes:   

1. Primeiro, que todos os Moçambicanos, especialmente as comunidades da 

fé, priorizem a prevenção da violência baseada no gênero nas suas 

intervenções, de forma a que a violência  não aconteça  nem seja recorrente.   

2. Segundo, também precisamos de envidar esforços para a proteção das 

sobreviventes de violência baseada no gênero através da identificação e 

provisão de serviços para as vítimas quando a violência ocorre.   

3. E, finalmente, devemos assegurar a prestação de contas para que os 

responsáveis pela violência baseada no género sejam processados 

legalmente e levados à justiça.  

Que não tenhamos mais mortes.   

Que com esta campanha possamos dar oportunidade aos que não têm voz de 

impedir que seus sonhos sejam destruídos ou morram por causa das 

vulnerabilidades a que estão sujeitas.  



Que falemos pelas 1001 Rositas que sofrem sem saber com quem contar, e nós, 

Governo Americano, estamos convosco nesta batalha para pôr FIM a violência 

baseada no gênero em Moçambique.  


