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BOLETIM DE NOTÍCIAS

Caro/a AAN,

Atualizações de Advocacia

Conferência dos Estados Partes 
A Rede Africana de Albinismo submetida à 15ª sessão da Conferência
dos Estados Partes da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência queaconteceu na sede das Nações Unidas em Nova York em
junho deste ano.

O vídeo foi gravado em inglês. Por favor, use a ferramenta de legendas no
YouTube para tradução

AAN Africa <africaalbinismnetwork@gmail.com>

Atualizações de advocacia 

Africa Albinism Network <info@africaalbinismnetwork.org> Fri, Dec 2, 2022 at 1:44 PM
Reply-To: Africa Albinism Network <info@africaalbinismnetwork.org>
To: AAN <africaalbinismnetwork@gmail.com>

Assista: Declaração em vídeo da AAN ao COSP15

https://actiononalbinism.us5.list-manage.com/track/click?u=372113c15c48e653f82aad8a5&id=46297cec5a&e=d669a17a00
https://actiononalbinism.us5.list-manage.com/track/click?u=372113c15c48e653f82aad8a5&id=b82a90d9ce&e=d669a17a00
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Assista: No dia 8 de maio, nos juntamos à celebração mundial de todas as mães e
realizamos um painel de discussão com mães de crianças com albinismo, bem
como mães com albinismo da África Oriental, Ocidental e Austral. (O vídeo foi
gravado em inglês. Por favor, use a ferramenta de legendas no YouTube para

tradução)

Atualizações dos Planos de Ação Nacionais (NAP) 

QUÊNIA 
De 7 a 8 de julho de 2022, apoiamos uma reunião de validação de dois dias
em Mombasa liderada pela Albinism Society of Kenya em parceria com o
Conselho Nacional para Pessoas com Deficiência e a Comissão Nacional de
Direitos Humanos do Quênia. Este evento também envolveu partes
interessadas de outros grupos de albinismo em Nairobi e Mombasa.

MALAWI 
Em junho de 2022, facilitamos uma reunião de revisão com Comissários
Distritais e Presidentes Distritais do principal grupo de albinismo: a Associação
de Pessoas com Albinismo no Malawi (APAM). O principal objetivo foi realizar
uma revisão do atual Plano de Ação Nacional que está prestes a expirar, após
a conclusão do período de implementação de 4 anos. O workshop foi orientado

https://actiononalbinism.us5.list-manage.com/track/click?u=372113c15c48e653f82aad8a5&id=6fdc523c2c&e=d669a17a00
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pelo relatório de avaliação do NAP que foi realizado em 2021 pela Comissão
de Direitos Humanos do Malawi (MHRC). Prevemos um NAP atualizado
adotado pelo governo para outro período de vários anos.

MOÇAMBIQUE 
De 25 a 26 de julho de 2022, realizamos com sucesso uma reunião de revisão
do Plano de Ação Multissetorial na Macaneta. O encontro foi realizado em
parceria com a UNESCO Moçambique. A reunião foi lançada oficialmente
peloMinistra da Justiça, Constituição e Assuntos Religiosos, Sua Excelência,
Helena Mateus Kida. Ela falou aos participantes e à mídia sobre o
compromisso do governo de proteger as pessoas com deficiência, incluindo
as pessoas com albinismo.

O Ministério planeja melhorar a Unidade de Pessoas com Deficiência para ser
um Departamento de pleno direito que direcionará mais recursos para garantir
que as questões de deficiência sejam priorizadas como outras questões no
Ministério. Outras decisões foram tomadasresultando em umrascunho de NAP
aprovado com sucesso. 
De 18 a 19 de agosto de 2022, o governo harmonizou e validou o Plano
Nacional acao Multissectorial para pessoams com albiniso, por meio de um
workshop multissetorial envolvendo participantes da reunião anterior,
incluindo Associações da sociedade Civil ligadas ao albinismo em
Moçambique.

UGANDA ADOTA SEU NAP!
E nós somos apoiadores orgulhosos do processoss. Em 13 de junho de 2022,
Dia Internacional da Conscientização do Albinismo, a AAN apoiou nossos
parceiros em Uganda para a adoção oficial de seu NAP pelo governo.
Parabenizamos nossos parceiros e o Governo de Uganda por este marco!
(Foto: albinismumbrella.org)

http://albinismumbrella.org/
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ZÂMBIA
Organizamos dois eventos com a Força-Tarefa de Albinismo da Zâmbia:
atividades de criacao de equipes de trabalho, em maio de 2022 e
desenvolvimento de estratégia de campanha e treinamento de plano de ação
em junho de 2022. Essas atividades foram realizadas em parceria com a
Aministia Internacional. O objetivo principal era capacitar organizações e
líderes de albinismo ,antes do processo de desenvolvimento do NAP.

Se você tiver notícias sobre a domesticação ou implementação do Plano de
Ação Nacional sobre o albinismo em seu país, entre em contato conosco e
teremos prazer em divulgá-las.

Celebração do Dia Internacional da Conscientização do
Albinismo 
Celebração da Comunidade: 
O tema para este ano de 2022 foi , “Unidos   em fazer a nossa voz   ser
 ouvida”, a celebração se desenrolou com nossas celebrações de apoio na
Uganda, Tanzânia e na Zâmbia.

Clique para ler o Plano de Ação da União Africana

https://actiononalbinism.us5.list-manage.com/track/click?u=372113c15c48e653f82aad8a5&id=4c834e89ae&e=d669a17a00
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A comunidade tanzaniana marcou o Dia Internacional de Conscientização do
Albinismo em Karagwe, região de Kagera, aumentando a conscientização,
realizando sessões educativas e fazendo com que dermatologistas
realizassem exames de câncer de pele. A comunidade albinista também foi
informada sobre o censo nacional que acontecerá em agosto e sobre a
importância de participar ativamente.

A comunidade zambiana assinalou o Dia Internacional da Consciencialização
do Albinismo, com um evento com várias atividades educativas e cobertura de
programas televisivos. O evento, que teve a forma de um show de variedades,
deu às pessoas com albinismo uma plataforma que lhes permitiu mostrar suas
habilidades e talentos. Além disso, a ocasião deu a grupos de albinismo
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individuais a chance de destacar seu trabalho, colocando banners, folhetos e
diferentes produtos sobre albinismo. 
 

Celebração On-line: 
Evento do Dia Internacional da Conscientização, da Alianca Global de
Albinismo (GAA)
Participamos da celebração online da IAAD pela Global Albinism Alliance
através deste vídeo resumindo um pouco do nosso trabalho (em 34 minutos e
26 segundos).

A   Sra. Ikponwosa Ero, a ex-especialista independente da ONU que
agora é a principal estrategista e consultora técnica da Rede Africaba de
Albinismo, participou de várias celebrações online.    Ela compartilhou
ideias breves, mas concisas, destacando os sucessos, bem como as
questões em andamento relacionadas ao albinismo na África e como a
domesticação do Plano de Ação da UA sobre o albinismo (na forma de
Planos de Ação Nacionais) poderia ajudar a mitigá-los. (O vídeo foi
gravado em inglês. Por favor, use a ferramenta de legendas no YouTube
para tradução)

A Rede parabeniza Xueli Abbing por sua nomeação como UNESCO
Goodwill Embaixador da luta contra a discriminação e o racismo. A

Assista aqui a Celebração Online

https://actiononalbinism.us5.list-manage.com/track/click?u=372113c15c48e653f82aad8a5&id=69d68f2582&e=d669a17a00
https://actiononalbinism.us5.list-manage.com/track/click?u=372113c15c48e653f82aad8a5&id=20b57af21b&e=d669a17a00
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modelo holandesa com albinismo foi nomeada Embaixadora da Boa
Vontade da UNESCO na segunda-feira, 13 de junho, para o Dia
Internacional da Conscientização do Albinismo. Clique aqui para mais
informações. (Foto: amsterdamtimes.com)

Uma Pesquisa Pan-Africana para Grupos de Albinismo 
Precisamos da sua opinião! Entraremos em contato com muitos de vocês em
breve para obter seus insights, experiências, dados e opiniões. O objetivo é
mapear as prioridades das organizações da sociedade civil africana que
defendem os direitos humanos das pessoas com albinismo. Esperamos obter
percepções sobre o cenário do ativismo e, finalmente, pessoas com
movimento concreto mais forte de esperança de albinismo em toda a África.
Um que possa pôr fim à discriminação e aos ataques, inclusive através da
implementação do Plano de Ação da UA sobre o albinismo.

Outras Notícias

Ataques 
Desde nosso último boletim trimestral em abril de 2022, novos casos
de ataques foram relatados nos últimos 4 meses de Madagascar, Malawi,
Moçambique, Tanzânia e Zâmbia. Condenamos estes crimes nos termos mais
fortes e apelamos a medidas de proteção imediatas, incluindo a
implementação do Plano de Ação da UA.

Parabéns!

Baixar: Novos Casos de Ataques

https://actiononalbinism.us5.list-manage.com/track/click?u=372113c15c48e653f82aad8a5&id=3bda8716e1&e=d669a17a00
http://amsterdamtimes.com/
https://actiononalbinism.us5.list-manage.com/track/click?u=372113c15c48e653f82aad8a5&id=f1c7d16843&e=d669a17a00
https://actiononalbinism.us5.list-manage.com/track/click?u=372113c15c48e653f82aad8a5&id=1b5b4a9931&e=d669a17a00
https://actiononalbinism.us5.list-manage.com/track/click?u=372113c15c48e653f82aad8a5&id=b6e7796584&e=d669a17a00
Free Hand

Free Hand

Free Hand



12/2/22, 2:11 PM Gmail - Atualizações de advocacia

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=858c9d31d9&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1751098738252136569&simpl=msg-f%3A175109873825213… 8/9

Desejamos parabenizar Martin Wanyonyi Pepela pela conquista do assento
parlamentar de Webuye East nas eleições gerais do Quênia realizadas em
agosto de 2022. Dirigindo-se à imprensa após ser declarado vencedor, Pepela
declarou: “Esta eleição é histórica porque é a primeira vez que um pessoa com
albinismo foi eleita através do voto. Quero assegurar ao povo de Webuye East
que cumprirei minhas promessas” (por Notícias importantes). Elogiamos esses
esforços do governo do Quênia e de sua sociedade em geral.

Siga-nos nas Redes Sociais!

Copyright © 2022 Africa Albinism Network, todos os direitos reservados. O centro
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