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O Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA) e a Agência Photo VII são os promotores de Too Young to Wed/Novas
Demais para Casar que integra trabalhos das fotógrafas Stephanie Sinclair e Jessica Dimmock e reune mais de 30 fotografias e
infografias, organizadas em 5 áreas temáticas: Expectativas da Comunidade, Viagens, Saúde Materna, Violência e saúde mental,
Esperança e Educação.
A exposição Too Young to Wed/Novas Demais para Casar é sobre os casamentos infantis, precoces e forçados que afetam milhares
de crianças diariamente e visa contribuir para o aumento da consciencialização sobre a temática dos casamentos infantis, apoiar as
raparigas já casadas, desencorajar e eliminar esta prática e salvar cerca de 142 milhões de outras raparigas de igual destino, nos próximos
10 anos.
É preciso fazer mais, é possível fazer melhor, para impedir que por dia 39.000 meninas, em idade de brincar e ir à escola, sejam
noivas e casem. É preciso fazer mais, é possível fazer melhor, para apoiar todas as meninas e raparigas já casadas. O
desenvolvimento, as famílias e os países não podem continuar a abdicar do potencial de tantos milhões de meninas e raparigas, a quem
são negados diariamente direitos com efeitos devastadores ao nível da educação, da saúde, incluindo a sexual e reprodutiva, da igualdade,
da participação, entre outros.
Casadas ou não-casadas, todas as raparigas são dotadas de direitos humanos. Todas nascem iguais, mas nem todas têm
oportunidades iguais.
Too Young to Wed/Novas Demais para Casar chega a Portugal através da P&D Factor - Associação para a Cooperação sobre
População e Desenvolvimento - no âmbito da Campanha Continuamos à Espera com as associações Corações com Coroa,
AJPAS e Oikos, em parceria com o Camões-Instituto da Cooperação e da Língua, IP.
A exposição Too Young to Wed/Novas Demais para Casar, depois de várias cidades europeias, estará em Lisboa, no Átrio Central
Edifício Sede da Caixa Geral de Depósitos, de 1 a 15 de Setembro e das 9 às 19 horas, entrada pela Av. João XXI e /ou pela Culturgest na
Rua do Arco Cego.
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Para mais informações sobre casamento infantil:
www.tooyoungtowed.org
www.unfpa.org
www.popdesenvolvimento.org/continuamosaespera

#endchildmarriage
www.tooyoungtowed.org

EXPOSIÇÃO

ÁTRIO CENTRAL
EDIFÍCIO SEDE DA
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
(Lisboa, Av. João XXI
ou pela Culturgest, Rua do Arco Cego)
1 a 15 de Setembro de 2014
das 9h às 19h

ENTRADA LIVRE

Foto: Stephanie Sinclair/VII Photo/Too Young to Wed

