
Menstruação não é uma escolha. Ninguém pode se abster de períodos menstruais. A higiene menstrual é um
direito humano básico. Acesso a informações precisas sobre menstruação e pensos adequados para a higiene
menstruação são essenciais todos os meses . A falta de acesso a pensos higiênicos e um saneamento
decente coloca em risco os direitos das meninas e mulheres a igualdade, dignidade, saúde, educação e um
trabalho decente. 
Em todo o continente africano, meninas faltam à escola e as mulheres faltam ao trabalho durante o periodo
menstrual porque não têm pensos higiênicos adequados. Elas correm o risco de infeções ao usar jornais,
folhas, trapos e outros materiais. Elas arriscam-se a violência, exploração, gravidez indesejada e infecções
sexualmente transmissíveis quando se envolvem em relações sexuais para arrecadar dinheiro para pensos
higiênicos. 
Os tabus e os mitos associados à menstruação causam estigma, estresse, vergonha e constrangimento. Este
prejudica a auto-estima e o bem-estar de milhões de meninas e mulheres na África e em outros lugares. Nós
não queremos caridade, queremos prestação de contas. Queremos líderes que cumpram com seus
compromissos. Nós queremos governos que alocam recursos para cumprir as metas que eles estabeleceram
para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 
Nós queremos ação agora! 

Convocamos os membros da Comissão da União Africana, a Assembleia Legislativa da África Oriental, e Fórum
Parlamentar da SADC para: 
Prometa publicamente o apoio a distribuição gratuita de pensos higiênicos para todos que precisam. 
Acabar imediatamente com as taxas sobre produtos sanitários 
Fornecer pensos higiênicos de qualidade gratuitamente em todas as escolas, instituições terciárias, locais de
trabalho, banheiros e edifícios públicos (onde os preservativos gratuitos estão disponíveis!) 
Garantir o acesso a instalações higiênicas com água potável e bom saneamento  
Obter  pensos higiênicos de qualidade apenas de empresas sociais e ambientalmente responsáveis.   
Criar oportunidades para as comunidades locais se tornarem parceiras na produção e venda de pensos
higiênicos de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades e criando oportunidades de
trabalho  
Investir no desenvolvimento de produtos locais, econômicos e sustentáveis 

PETIÇÃO: PENSOS HIGIÊNICOS GRATUITO EM ÁFRICA 

ASSINE A PETIÇÃO AGORA!

Nós pedimos que você cumpram com as promessas que fizeram  em compromissos internacionais sobre
saúde sexual e reprodutiva ao longo de muitas décadas. 
A menstruação não é um problema. Ninguém estaria aqui sem isso. A saúde menstrual deve ser
priorizada como qualquer outra necessidade de saúde.  


