RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA PROTECÇÃO #14
4 a 6 de junho 2019
Localidades visitadas: Estaquinha sede, Bandua II (Chilemba), Begaja, Inhanjou km 37, Chingamidze (Injamita), Bandua
sede I (Pavo), Mussocossa (Guara-Guara), no distrito de BUZI.
Discussões: Mulheres, Homens, Meninas e Meninos, Líderes comunitários.
Participantes: UNICEF (WASH), IOM (Planeamento do local), ACNUR, INGC e Ministério da terra.

Principais descobertas e problemas comuns:
GERAL: nos sites visitados, as necessidades mais básicas não são atendidas. Mais longe de Guara Guara, menos
presença de agências e serviços. Bandua e Estaquinha são os principais pontos onde a comunidade tem acesso a
serviços como saúde e ensino médio.
Abrigo: Algumas famílias deslocadas receberam lonas e mosquiteiros do governo. Este tem sido o único apoio prestado
em termos de abrigo, contudo as famílias construíram habitação improvisada com material local. A maioria da
população dorme no chão sem qualquer colchão. Expressaram ser frios na noite e na necessidade de cobertores; a
chuva também penetra nas pequenas habitações. A maioria das famílias tem falta de material de construção. A
precariedade das condições de abrigo provoca preocupações de proteção entre a população, pois as casas
improvisadas não podem ser fechadas e temem o roubo do pouco que têm.
Alimentos: Na maioria dos sítios visitados, as pessoas entrevistadas explicaram que receberiam distribuição de
alimentos a cada duas semanas do governo, embora algumas famílias entrevistadas consideraram essa distribuição
insuficiente. Eles explicaram que a distribuição de alimentos não leva em consideração a composição da família. Além
disso, nem todas as famílias têm o material de cozinha adequado que lhes permitiria cozinhar o alimento que recebem.
Lavar: O acesso à água difere do entre os locais. Em alguns locais, a água é acessível em escolas primárias próximas
através de bombas manuais. Em outros, os poços foram criados e as pessoas entrevistadas explicaram que iriam cavar
buracos no chão até a obtenção de água. Além disso, em algumas comunidades, a população construiu algumas
latrinas improvisadas por seus próprios meios; em outros, eles defecam no arbusto. Para crianças, idosos e pessoas
sofrendo de diarreia que não pode ir fundo no mato, eles recorrem para defecar perto das áreas habitáveis. As pessoas
entrevistadas estão preocupadas com as questões de higiene e saúde que esta situação está causando. A falta de
sabão foi mencionada em vários FGD (grupo de discussão focada).

Saúde: Os principais problemas de saúde expressos pelas comunidades entrevistadas são: diarreia (poderia estar
associada à falta de acesso à água potável), tosse (pessoas entrevistadas explicou isto é devido às suas condições de
sono – no chão cheio de poeira e são frias em noite), malária, HIV, tuberculose e cólera. Nenhum dos sites visitados
tem instalações de saúde nos assentamentos. A grande maioria considerou o acesso às instalações de saúde a ser
comprometida devido à distância. Este último cria importantes questões de protecção para as mulheres grávidas,
idosos e pessoas que necessitam de tratamento a longo prazo.
Sustento: Antes do ciclone, a maioria das pessoas entrevistadas mencionou que a agricultura era sua principal
ocupação. Desde o ciclone, eles não têm sido capazes de reiniciar suas atividades, embora o governo lhes forneceu
sementes. O obstáculo encontrado foram os insetos e os solos secos.
Educação: A maioria dos sites visitados tem um acesso justo à escola primária em termos de distância. No entanto,
alguns dos impedimentos mencionados pelas pessoas entrevistadas incluíram: falta de material escolar, falta de meios
financeiros para comprar material escolar, fome, capacidade limitada da escola para absorver crianças adicionais, e
falta de documentação. Em relação ao ensino médio, a distância foi mencionada como uma das principais questões
que colocam em risco o acesso à educação, juntamente com a falta de documentação. Este último foi identificado pela
Comunidade como provocando o casamento precoce. Além disso, as crianças entrevistadas mencionaram que estão
sofrendo de valentão na escola devido às suas condições precárias (falta de roupas e sapatos foram mencionados
como fonte de valentão).
PROTEÇÃO DA CRIANÇA: A Comunidade nos informou que há um número importante de crianças separadas nos
assentamentos. A partir das discussões mantidas, eles foram separados antes do ciclone. Além disso, as crianças são
esperados para se envolver na agricultura com seus pais por longas horas e em uma idade precoce (ou seja, 10 anos
de idade). Não está claro qual é a extensão das actividades agrícolas empreendidas por estas crianças – é necessária
uma avaliação mais aprofundada que possa ser qualificada como trabalho infantil/piores formas de trabalho. As
crianças ainda estão traumatizadas com os efeitos do ciclone em suas vidas, eles estão com fome, dormem no chão,
e não têm roupas suficientes. Na maioria dos sites, nenhuma atividade de proteção à criança está ocorrendo.
PROTEÇÃO E SEGURANÇA:
- Em nenhum dos sítios a Acção social foi vista;
- Algumas das comunidades elegeram a sua própria polícia comunitária, que lida com pequenas questões e prepara
relatórios para a polícia local sobre os incidentes que merecem maior atenção. Todos os membros da polícia
comunitária são homens;
- Nenhum dos locais tem iluminação;
- A violência doméstica foi mencionada por grupos de mulheres como norma em sua comunidade.

ESTAQUINHA SEDE
População: 200 HH, 853 indivíduos
Fonte de água: bomba de mão 700m do local
Facilidade de saúde: em Estquinha
Distância para a escola primária (km):
Distância ao ensino secundário (km):

Parcelas demarcadas: 150
Latrinas: nenhum (defecação no arbusto)
Chefe de sítio: Alberto Filipi (877216527)

Saúde: A unidade de saúde é considerada muito distante do local (em Estaquinha), embora as pessoas entrevistadas
afirmava estarem satisfeitas com a qualidade dos serviços de saúde. As principais condições de saúde mencionadas
pela população são: tosse e malária devido às condições de abrigo. Em relação às gestantes, a distância para a unidade
de saúde está impedindo que eles recebam acompanhamento adequado; Eles vão para uma instalação de saúde um
mês antes de dar à luz. No entanto, há uma enfermeira no local da Comunidade.
Lavar: Não foram construídas latrinas. A população defeca no arbusto. Há uma bomba de mão a 700m de distância do
local. A população mencionou que seus meios financeiros os impedem de comprar a água da localidade próxima e o
uso da bomba está criando o relacionamento conflitante com a comunidade local. O chefe menciona que há uma
grande fila na bomba de mão na manhã. A população mencionou estar precisando de sabão. Tomam seu banho na
noite que cria interesses da segurança para mulheres.
Abrigo: As condições de abrigo são muito precárias. Algumas famílias receberam lonas (não puderam dizer quem os
forneceu) e foram capazes de erguer pequenos abrigos improvisados construídos com material local. As pequenas
casas improvisadas são consideradas pequenas à luz da composição familiar. Alguns deles têm furos no material
utilizado; as pessoas entrevistadas explicaram ser frias à noite. A precariedade das condições de abrigo provoca
preocupações de proteção entre a população, pois as casas improvisadas não podem ser fechadas e temem o roubo
do pouco que têm.
Alimentos: De acordo com as pessoas entrevistadas, a última vez que receberam comida foi até o final de abril. Além
disso, eles são incapazes de se envolver na agricultura como a temporada terminou.
Subsistência: Antes do ciclone, a agricultura e a pesca foram a principal ocupação desta população. Venderiam os
produtos em um mercado local; Esta era sua principal fonte de renda. No entanto, durante o ciclone eles perderam
os materiais que lhes permitiria continuar cultivando.
Educação: Uma escola pública está situada "perto" do local. As crianças afirmaram que andam "muito" (cerca de 2
horas) para chegar à escola-as mulheres disseram que a distância não é um obstáculo como as crianças se
acostumaram com isso. Os principais obstáculos mencionados pela Comunidade para o acesso à educação são: fome
e materiais escolares. As crianças mencionaram querer ter uniformes da escola, porque não têm bastante roupa para
cada dia na semana.
PROTEÇÃO DA CRIANÇA: Não há atividades recreativas para as crianças que estão ocorrendo no local. As pessoas
entrevistadas afirmaram que são algumas crianças da Comunidade que não têm pais, ambos faleceram (não devido
ao ciclone). O grupo de mulheres entrevistadas afirmou estar preocupado com as questões de higiene no local à luz
das necessidades das crianças; Eles também mencionaram estar precisando de roupas para seus filhos. Crianças
explicou que iria cultivar durante os fins de semana em uma idade precoce (ou seja, 10 anos de idade). Esta
necessidade deve ser avaliada mais como poderia qualificar-se como trabalho infantil/piores formas de trabalho.
Segurança: Não há polícia comunitária neste site. A delegacia é considerada muito distante.
PREOCUPAÇÕES DE PROTEÇÃO PARA AS MULHERES: As pessoas entrevistadas afirmaram que um número importante
de mulheres chefe de família vivia no local. Um WFS foi visto na entrada do estabelecimento na frente dos escritórios
das autoridades. Uma atividade estava em andamento no momento da visita.

BANDUA II (CHILEMBA) 1
População: 92 HH
Fonte de água: 2 bombas manuais (escola e Igreja)
Facilidade de saúde: em Bandua
Distância para a escola primária (km):
Distância ao ensino secundário (km):

Latrinas: feitas localmente
Chefe de sítio: Joaquim manjar

Saúde: A facilidade de saúde é considerada estar longe. As principais questões de saúde mencionadas pelas mulheres
entrevistadas são tuberculose, HIV, cólera e asma. Eles afirmaram que alguém veio para registrar pessoas doentes
(eles não têm certeza de quem foi e qual é o acompanhamento fornecido). Eles não estão satisfeitos com os serviços:
para um grande problema de saúde que iria fornecer um analgésico e enviá-lo para casa.
Lavar: Eles acessam a água na escola vizinha.
Abrigo: As lonas foram vistas no local. As pessoas entrevistadas afirmaram estar frias à noite devido à precariedade
de suas condições de acomodação.
Alimentos: A cada 15 dias o governo forneceria comida, embora as mulheres entrevistadas afirmava que não vinham
mais. Eles também afirmaram estar precisando de material de cozinha para ser capaz de cozinhar o alimento que foi
fornecido. A população se envolveria na agricultura e venderia seus produtos no mercado local. Eles são incapazes de
fazer o mesmo após o ciclone como eles mal têm comida para si. Receberam sementes do governo.
Subsistência: Algumas pessoas cortariam madeira para vendê-las fora da Comunidade.
Educação: O material escolar foi a principal questão abordada pelas pessoas entrevistadas. As crianças frequentariam
a escola primária perto do local, mas para adolescentes a escola secundária está situada em Bandua. A distância para
este último é um problema.
PROTEÇÃO DA CRIANÇA: A principal preocupação para as mulheres entrevistadas é o acesso às instalações de saúde
para seus filhos, que é considerada muito distante (ambas as mulheres entrevistados tiveram uma criança de 1 ano
de idade). As pessoas entrevistadas mencionaram que o casamento precoce era um problema em sua comunidade.
Meninas com 15 anos de idade se casariam como não vão à escola; as mulheres entrevistadas afirmaram que os
adolescentes necessitam de conscientização sobre as conseqüências do abandono escolar e do casamento precoce.
Segurança: Não há polícia comunitária no site. Quando surge um problema, eles abordam-no com o chefe local. Se
não pode ser resolvido ou insatisfeito, eles vão para a polícia Bandua.
Comunidade: Não há nenhuma estrutura da Comunidade (à excepção do chefe do local).
PREOCUPAÇÕES DE PROTEÇÃO PARA AS MULHERES: As pessoas entrevistadas afirmaram que um número importante
de mulheres chefe de família vivia no local.
Outros: Eles receberam comida, baldes de plástico e roupas de uma organização. Eles foram incapazes de dizer qual
organização.
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Devido às condições meteorológicas (chovendo), O ACNUR só pôde se reunir com duas mulheres.

BEGAJA
População: 206 HH, 1609 indivíduos
Pop. antes de idai: 33 HH
Facilidade de saúde: em Estaquinha
para a escola primária (km):
Distância ao ensino secundário (km):

Parcelas demarcadas: 206
Fonte de água: 1 bomba manual no Distância local
Latrinas: nenhum (defecação no arbusto)
Chefe de sítio: joao Bejo Javier (877383431)

Segurança: As minas foram encontradas na área e foram demarcadas. Há uma polícia comunitária no local (6 homens
escolhidos dentro da Comunidade à luz de sua Corpulence). A Comunidade estaria aberta para ter paridade de gênero
dentro da polícia comunitária; Eles entendem que os incidentes são de várias naturezas e para algumas mulheres que
se reportam a outra mulher, a polícia seria mais apropriada. O gov. Police está situado em Estaquinha. As pessoas
entrevistadas afirmaram que nenhum incidente foi relatado até o momento.
Saúde: A unidade de saúde mais próxima está em Estaquinha (2h30 de bicicleta de acordo com o chefe). Durante a
noite, não há maneira de transporte para a unidade de saúde, que é uma preocupação para a Comunidade. A distância
provoca riscos de proteção para mulheres grávidas no local. As mulheres entrevistadas mencionaram que há um lugar
onde mulheres grávidas ficariam quando no seu 7-8 mês de gravidez em Estaquinha, mas algumas mulheres não
aceitam deixar sua comunidade. As principais questões de saúde mencionadas pela população são: cólera, malária,
diarreia, HIV e tuberculose.
Lavar: Não há latrinas neste site. Somente as famílias que já partiam nessa área tiveram suas latrinas (33 famílias). A
população deslocada, portanto, recorrer a defecar no mato. As pessoas entrevistadas preocupam-se com a higiene
como crianças, idosos e pessoas que sofrem de diarreia não podem ou não ir muito longe no mato e estão defecando
perto das áreas habitáveis; estão preocupados com o impacto da sua saúde. Eles têm uma bomba de mão no local. No
entanto, as pessoas entrevistadas afirmaram que não estava funcionando bem e que o tempo de espera para obter
água é importante (bomba lotado em certas horas do dia).
Abrigo: Todas as famílias receberam lonas e construíram abrigos improvisados e precários com eles.
ALIMENTOS E MEIOS DE SUBSISTÊNCIA: Antes do ciclone, a Comunidade se envolveria na pesca e na agricultura.
Agora, eles iriam voltar para o seu lugar de residência habitual antes do deslocamento, a fim de cultivar. Eles foram
fornecidos sementes, mas o processo não é bem sucedido devido a insetos. Eles não podem pescar mais devido a
crocodilos. Eles também estão fazendo cerveja artesanal tradicional. Eles receberam comida da Cruz Vermelha 4 vezes
e foram informados de que o governo iria fornecer alimentos a cada duas semanas (isto foi mencionado em 1 de
junho). A distribuição de alimentos até o momento não tomou em consideração a composição da família.
Educação: O material escolar foi perdido durante o ciclone e foi identificado como um grande obstáculo para o acesso
à educação pela Comunidade, pois eles não têm os meios financeiros para comprá-los novamente. A escola primária
é acessível (40 min a pé de acordo com o chefe), a escola secundária está em Estaquinha (2h30 de distância de
bicicleta). Portanto, os adolescentes não frequentam a escola; Eles não têm os meios financeiros que lhes permitam
permanecer na Estaquinha durante a semana, a fim de frequentar as aulas. A falta de capacidade para absorver as
novas crianças também foi mencionada como um Obstáculo. Alguns adolescentes foram identificados como
separados, portanto sem o apoio parental adequado que lhes permitiria frequentar a escola.
PROTEÇÃO DA CRIANÇA: As principais preocupações das pessoas entrevistadas são as condições de abrigo
(facilmente recebendo malária) e roupas. Além disso, as pessoas estão preocupados com crianças separadas que
saem com seus pais-grandes que têm capacidades limitadas para prover suas necessidades. As crianças separadas
foram identificadas como na necessidade do apoio mais adicional do doador do cuidado.
Comunidade: Há uma Comissão de mulheres que se reúne uma vez por mês; Eles acham que é muito útil. Antes do
ciclone, 33 famílias viveria nesta área. Após o ciclone, o chefe identificou 173 famílias no total. Hoje são 206 famílias
e o número mantem-se flutuar.

INANJOU KM 37
População: 421 HH, 1877 indivíduos
Centro de saúde: em Bandua ou Estaquinha
Latrinas: sem latrinas (defecação no mato)

Chefe de sítio: castigue Jean
Fonte de água: sistema de água na escola local

Saúde: A unidade de saúde está situada em Bandua ou Estaquinha (a mais de 10km de distância). Costumava haver
um "hospital de emergência" que foi desativado e não há enfermeiro dentro da Comunidade. As principais questões
de saúde mencionadas são: tosse, diarreia e malária.
Lavar: Não há latrinas; a população tenta ir em locais distantes para defecar. Eles obtêm água do poço no local ou do
Rio (embora tenham medo de crocodilos). As pessoas entrevistadas mencionaram que não têm sabão. Nenhuma das
pessoas mencionou o sistema de água na escola local.
Abrigo: As condições de abrigo são muito precárias. Algumas famílias receberam lonas (não puderam dizer quem os
forneceu) e foram capazes de erguer pequenos abrigos improvisados construídos com material local. Os abrigos
improvisados são pequenos, alguns deles têm buracos no material utilizado e as pessoas entrevistadas explicou para
ser frio à noite
Alimentos: A população vai para Estaquinha ou Bandua para obter comida. As pessoas entrevistadas afirmaram ter
recebido sementes, mas não encontraram um desfecho bem-sucedido devido a insetos; esse problema já foi levantado
e o governo lhes disse que receberiam inseticida.
Subsistência: Agricultura – embora tenham perdido os materiais que os ajudariam a se envolver nesta atividade e não
há excedentes a serem vendidos no mercado local. Eles também estão fazendo cerveja artesanal tradicional com o
milho que eles foram capazes de recuperar após as inundações (não é a melhor opção, mas eles tinham a escolha
como a agricultura não foi bem sucedida). As mulheres gostariam de ser produtivas, mas a falta de recursos está
impedindo-os de iniciar uma pequena empresa. Os homens gostariam de participar dos projetos em andamento na
região, a fim de ter uma fonte de renda.
Educação: O acesso à escola primária não é um problema em termos de distância: a escola primária é contígua ao site.
Quanto ao ensino médio, está situado em Estaquinha ou Bandua. Os adolescentes vivem em casas alugadas ou
residências escolares durante a semana, a fim de frequentar o ensino secundário. Um grupo de adolescentes
mencionou que muitos de seus pares abandonariam a escola devido ao casamento precoce e aos meios financeiros:
alguns não têm escolha senão trabalhar para participar das finanças da família, alguns não podem comprar material
escolar. Além disso, as crianças entrevistadas mencionaram que estão sofrendo de valentona na escola devido às suas
condições precárias (falta de roupas e sapatos foram mencionados como a fonte de valentona, juntamente com a pele
seca que se torna branco)-o valentona começou após o ciclone.
PROTEÇÃO DA CRIANÇA: O vestuário foi mencionado como um problema para as pessoas entrevistadas. Um CFS está
situado no local. No momento da nossa visita, alguma atividade educacional para adolescentes estava em andamento.
Crianças mencionadas para se envolver na agricultura com seus pais durante os fins de semana e depois da escola
(acompanhamento necessário). O casamento adiantado foi mencionado como uma edição durante os FGDs, causado
principalmente pela distância ao ensino secundário (os adolescentes são desmotivados) e devido à falta do apoio
parental/do doador apropriado do cuidado (isto é. os pais/doadores do cuidado não estão fornecendo a motivação
necessária e importância para a educação do adolescente).
Segurança: Há uma polícia comunitária no site; as pessoas são escolhidas à luz do seu bom comportamento. Nenhum
incidente de abusos sexuais foi relatado até agora.
Comunidade: Não há comissões. As pessoas entrevistadas mencionadas há um bom relacionamento com a
comunidade local.
Outros: Algumas mulheres abordaram o UNHCR para saber se estávamos aqui para fornecer documentação para
crianças; Disseram que o registro e a provisão da documentação aconteceriam naquele dia.

CHINGAMIDJE (INHAMITA)
População: 444 HH, 2020 indivíduos
Facilidade de saúde: em Bandua
Latrinas: feitas localmente

Pop. antes de idai: 60 HH
Fonte de água: poços escavados à mão
Chefe de sítio: Augusto Macuancha (867358977)

Saúde: A população menciona que não há hospitais nas proximidades. Eles vão para a unidade de saúde em Bandua.
Os principais problemas expressos pelas pessoas entrevistadas são: tuberculose, hipertensão e HIV. Mulheres grávidas
precisam ir para Bandua receber assistência e acompanhamento adequados; alguns iriam por pés. No 8º mês de
gestação, eles precisam ficar em Bandua. Alguns deram à luz em condições precárias.
Lavar: O acesso à água foi mencionado como um grande problema para a Comunidade. As pessoas entrevistadas
durante a FGD mencionaram que há um poço no local escavado pela Comunidade, mas que muitas vezes é seco.
Alguns mencionar que cavar outros buracos para obter água ou ir para o rio; Eles também afirmaram que tentariam
coletar água da chuva. Eles começaram a construir algumas latrinas improvisadas. Tomam banhos no arbusto ou em
a noite.
Abrigo: A comunidade recebeu lonas. Nem todas as famílias receberam esse apoio (apenas 230 famílias receberam
lonas). Os abrigos que a Comunidade conseguiu construir são precários. As pessoas entrevistadas mencionado para
ser frio durante a noite devido à condição de vida precariedade; a chuva penetraria nas pequenas habitações, que está
causando problemas de saúde (frio, gripe).
Alimentos: Eles recebem alimentos a cada duas semanas (seja do governo ou da cruz vermelha), embora estimam que
seja insuficiente para as necessidades das famílias. Além disso, as mulheres entrevistadas mencionaram que o
alimento é pesado e não possuem capacidade física, nem meios para transportar o que é distribuído a partir do ponto
de distribuição aos seus abrigos. A comunidade recebeu sementes do governo, mas eles não têm sido usados como
eles não sabem onde cultivar: o solo é muito seco e não há água suficiente para irrigar. Mencionaram estar na
necessidade do material da cozinha a fim cozinhar o alimento fornecido.
Subsistência: Antes do ciclone, eles se envolveria na agricultura. Por enquanto, é impossível cultivar como o solo é
muito seco no local ou ainda está inundado em seu lugar de residência habitual. Eles mantiveram de lado as sementes.
Educação: A distância não é um problema para a escola primária. No entanto material escolar e roupas são as
principais questões que impedem as crianças de ir para a escola. A documentação é obrigatória no ensino secundário
e alguns crianças não são capazes de apresentar tais documentos. A distância também foi mencionada como o
principal obstáculo para o acesso ao ensino médio. Um caso foi mencionado sobre um menino que iria frequentar
secundário escola, mas desde que sua bicicleta quebrou, ele desistiu. A documentação e os meios financeiros para
acessar o ensino médio também foram mencionados como um obstáculo.
PROTEÇÃO DA CRIANÇA: O casamento precoce foi mencionado como um problema, principalmente para crianças
separadas. A falta de acesso à escola é a principal causa.
Segurança: Há uma polícia comunitária, mas eles não confiam nele; eles mencionam que está corrompido. Para
grandes problemas ou incidentes, eles precisam ir para Bandua. Nenhum incidente de segurança foi relatado, mas eles
estão preocupados, pois poderia acontecer em qualquer momento e eles não têm sistema adequado garantir a
segurança no site. A violência doméstica também está presente no assentamento.
Comunidade: Há uma boa relação entre a população deslocada e a comunidade local, eles estão felizes em poder
ajudar as vítimas do ciclone. O chefe local toma as decisões entre a Comunidade e há também os comitês dos homens
e das mulheres. Eles recebem informações através do chefe local.
PREOCUPAÇÕES DE PROTEÇÃO PARA AS MULHERES: As pessoas entrevistadas afirmaram que um número
importante de mulheres chefe de família vivia no local.

BANDUA SEDE 1 (PAVO) 2
População: 610 HH, 3050 indivíduos
Facilidade de saúde: em Bandua
Distância para a escola primária (km):
Distância ao ensino secundário (km):

Fonte de água: bomba de mão
Latrinas: feitas localmente
Chefe do site: Tito David Simango (861445303)

Saúde: Principais questões mencionadas: diarreia, tosse e malária. Não há instalações de saúde nas proximidades. Eles
iriam para Bandua, que é considerado muito longe.
Lavar: Eles estão construindo suas próprias latrinas.
Abrigo: Precárias condições de vida que está provocando problemas de saúde como tosse. A população dorme no
chão sem nada entre o corpo e o chão empoeirado.
Alimentos: A Comunidade é fornecida com alimentos a cada 15 dias.
Educação: Os adolescentes não frequentam a escola devido à falta de documentação e falta de material escolar.
PROTEÇÃO DA CRIANÇA: A roupa e a higiene foram mencionadas como as principais preocupações.
Segurança: Não há polícia. Eles precisam ir para Bandua para resolver qualquer incidente.
Comunidade: Não há comissões.
PREOCUPAÇÕES DE PROTEÇÃO PARA AS MULHERES: Um FSM foi visto na entrada do site, mas as mulheres
afirmaram que o lugar foi reservado para mulheres, mulheres com crianças e mulheres grávidas. Alguns não sabiam
o que era o FSM.

O ACNUR não poderia envolver-se em FGD devido à área superlotada e ao tempo limitado para penetrar no local (pôr do sol).

MUSSOCOSSA
População: 43 HH, 143 indivíduos
Fonte de água: mão cavada bem
Distância para a escola primária (km):

Latrinas: 7 latrinas completadas
Distância ao ensino secundário (km):

Saúde: O principal problema de saúde mencionado foi tosse, diarreia e malária. A facilidade de saúde é considerada
muito longe do local, sem meios de transporte. Alguns proprietários de bicicletas ajudam os necessitados.
Lavar: A população mencionou um poço foi escavada, mas é pequena e não fornece água suficiente para as
necessidades da população no local. Eles também mencionaram uma bomba quebrada na localidade. Cada família
tem uma latrina improvisada, mas é difícil para os idosos e doentes para cavar sua própria latrina. 5 latrinas terminadas
foram mencionadas pela Comunidade e 35 buracos abertos.
Abrigo: A comunidade recebeu lonas e conseguiu construir tendas improvisadas. Precárias condições de vida estão
provocando problemas de saúde como a tosse. Eles mencionaram que precisam de cobertores. A maioria das famílias
falta material de construção.
Alimentos: Eles recebem distribuição de alimentos a cada duas semanas, mas afirmaram que é insuficiente à luz das
necessidades da população no local (ex. 2 latas de sardinhas por 15 dias), e não leva em consideração a composição
da família.
Subsistência: Eles não se envolvem em cultivo como eles costumavam fazer devido a insetos.
Educação: As crianças vão para a escola no entanto uma pequena lagoa, por vezes, impede que as crianças acessem
o caminho para a escola. As crianças também mencionaram estar precisando de material escolar, mas isso não impede
o atendimento escolar. As crianças mencionaram estar com fome na escola, pois não têm café da manhã. As crianças
que não vão à escola são aquelas que não têm apoio parental (crianças separadas?). As paradas secundárias próximas
da escola no grau 10, conseqüentemente para aquelas que participariam 11 e 12 classific, saem da escola. Eles
precisam ir para Bandua ou Buzi, o que não é viável devido à distância. Há uma escolinha para as crianças pequenas.
PROTEÇÃO DA CRIANÇA: Os entrevistados mencionaram que 4 crianças desacompanhadas estão vivendo no local. A
Comunidade cuida deles. O UNHCR não poderia encontrá-los como dois estavam na escola e os outros 2, onde nenhum
lugar para ser encontrado. O casamento precoce também foi identificado pela Comunidade como um problema. As
crianças são atividades de cultivo (mais uma avaliação necessária). Este último está impedindo-os de fazer a sua lição
de casa: quando eles voltam para casa não há mais luz do dia e não há luzes que lhes permitam rever o material
mostrado na escola, deixando de lado a sua falta de energia no final do dia.
Segurança: Não há polícia comunitária. A Comunidade está com medo de roubo potencial como o site é um
assentamento aberto. Os problemas de segurança para os idosos foram mencionados: eles seriam roubados por
outros homens jovens no assentamento. O incidente foi relatado e os homens deixaram o local. A população está
preocupada devido à falta de iluminação no assentamento.
Comunidade: Há um chefe de site. Não há comissões. Há duas tribos saindo no local. Há uma convivência pacífica
entre si. Eles recebem informações através do chefe local; Eles costumavam escutar o rádio.
PREOCUPAÇÕES DE PROTEÇÃO PARA AS MULHERES: A violência doméstica foi mencionada na FGD com as
mulheres, incluindo a violência física. As mulheres têm medo de falar. Alguns homens têm problemas de beber e
depois de beber eles são violentos para com suas esposas.
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