
 
 
 
Para divulgação imediata 

13 de outubro de 2021 

Ativistas da água da África resistem à privatização corporativa enquanto o Banco Mundial se reúne 

com 

A sociedade civil e os ativistas trabalhistas na plataforma da aliança Nossa Água, Nosso Direito da 

África apelaram aos governos africanos para rejeitar a privatização da água e exigir a devolução dos 

sistemas de água roubaram pela corporações privadas de volta às mãos do povo africano para serem 

financiados publicamente e geridos de forma equitativa.  

A coaligaçao fez este pedido na conferência de imprensa internacional de hoje, onde o relatório - 

Africa Must Rise & Resist Water Privatization foi lançado como parte das atividades planejadas para 

marcar a semana de ação da África contra a Privatização da Água, que começou no dia  11 de Outubro 

de 2021 e vai até 15 de Outubro. Esta semana de ação coincide com as reuniões anuais do Banco 

Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI), instituições que a coligaçao encontrou estão entre 

os maiores impulsionadores da privatização da água na África. 

A Africa deve levantar e resistir a privatização da África demonstra o modo como a privatização se 

tornou a ameaça mais potente ao direito humano dos africano, à água e os fracassos da privatização 

da água nos Estados Unidos, Chile e França como lições para os governos africanos, pressionados pelo 

Banco Mundial e entre as outras instituições financeiras multilaterais para trilhar o caminho da 

privatização. 

Este pedido foi feito pelos ativistas que vêm de paises como Camarões, Gabão, Gana, Quênia, 

Moçambique, Nigéria, Senegal, Tanzânia e Uganda, representando partes do continente atualmente 

sob grave ameaça de privatização da água. Alguns dos grupos são  responsabilidades de  empresas  

eparticipação pubica da África (Corporate Accountability and Public Participation Africa (CAPPA), 

Servico público internacional, Centro de Advocacia da África. Syndicat Autonomes des Travailleurs de 

l'Eau du Sénégal, entre outros. 

Eles insistem que, embora a água continue sendo uma das necessidades básicas da vida, corporações 

gigantes como a Veolia e a Suez, apoiadas por instituições financeiras internacionais como o Banco 

Mundial, estão explorando essa necessidade básica tentando privatizar a água em todo o continente 

africano, ameaçando deixar milhões de pessoas sofrendo sem água.  

Akinbode Oluwafemi, Diretor Executivo da CAPPA, que detalhou a necessidade da comunidade e da 

resistência trabalhista à privatização disse: 

“Não importa de onde você seja neste continente, a ameaça de privatização da água é real. 

Corporações e instituições como o Banco Mundial estão a tentar sugar água e lucros da África como 

se tivessem um canudo enorme. Mas os africanos dizem não - nossa água, nosso direito. Não 

precisamos de instituições financeiras internacionais ou corporações para cuidar de nosso povo ” 

Sobre os impactos da privatização da água sobre os trabalhadores na África e o papel dos  

trabalhadores no movimento que o confronta, Dr. Everline Aketch, Secretário Sub-regional anglofona 

afrivcana PSI disse: 



 
 
 
“Como trabalhadores e cidadãos, somos os guardiões da boa governação. Assim, o movimento 

sindical se junta à sociedade civil ao dizer que água é vida. Quando os governos se movem para 

permitir a privatização da água, isso significa que eles estão tentando matar nosso povo. ” 

Ao conciliar a luta pela justiça da água na África ao movimento pan-africano mais amplo pela 

libertação dos negros, a Dra. Melina Abdullah, do Black Lives Matter Grassroots, disse: 

"É um princípio africano que as pessoas devem compartilhar e ter direito aos recursos do mundo . 

A ideia de que a água poderia ser propriedade privada é uma noção de supremacia branca. O 

acesso à água deve ser um direito humano, não algo mantido pelo capitalismo de supremacia 

branca''. 

"Quando dizemos que as vidas negras são importantes, isso não é apenas uma luta pelo fim 

violência sancionada pelo estado e brutalidade policial contra os negros. É também sobre qualquer 

forma de injustiça contra os negros e pessoas de cor em todo o mundo por meio de políticas 

capitalistas, como a privatização dos serviços sociais, incluindo a água. Portanto, devemos nos 

posicionar contra a privatização em todos os lugaress. " 

Quanto a suas experiências de combate à privatização da água e à injustiça nos Camarões e no 

Senegal, bem como ao poder de organizar, o Centro de Defesa da África, Camarões e Syndicat 

Autonomes des Travailleurs de l'Eau du Sénégal compartilhar ideias: 

Younoussa Abbosouka, oficial de advocacy, ACA, Camarões disse: 

 “Os Camarões já resistiram a uma tempestade provocada pela privatização da água. Agora, nosso 

governo deve nos proteger da pressão do Banco Mundial, que traz fortes ventos a favor dos lucros, 

não das pessoas. Proteja Camarões e garanta céus limpos investindo em água pública ”   

Oumar Ba, engenheiro ambiental (Syndicat Autonomes des Travailleurs de l'Eau du Sénégal) insiste:  

“ Todos precisam de água para viver. No Senegal, testemunhei os impactos da privatização da água 

e sei que o controle da Suez sobre o nosso sistema de água é uma ameaça ao futuro do povo 

senegalês. A água deve ser um recurso público, não uma mercadoria privatizada. ” 

Leonard Shang-Quartey, Coordenador do Alternative World Water Forum, Africa também expôs os 

planos do Banco Mundial para garantir que seus planos de privatização avancem sem contestação na 

África. Ouça-o: 

“A determinação do Banco Mundial em agarrar a água da África é a razão pela qual o Conselho 

Mundial da Água deseja realizar o chamado Fórum Mundial da Água na África em março de 2022 no 

Senegal, um dos poucos países onde é público-privado a parceria na água ainda está funcionando, 

apesar dos enormes fracassos e estragos que causou às pessoas ”. 

A aliança Nossa Água, Nosso Direito na África insiste que os líderes governamentais devem investir 

em sistemas públicos de água que incluam uma participação pública significativa na governança da 

água, com foco particular nas perspectivas daqueles que são tipicamente deixados de fora dos 

processos de tomada de decisão, incluindo, mas não se limitando a mulheres, pessoas de baixa renda 

e comunidades rurais. 



 
 
 
Uma declaração de posição compartilhada pela coalizão reforçando sua oposição à privatização da 

água e expressando demandas a governos, corporações e instituições foi endossada por mais de 100 

organizações de todo o mundo. 
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comercialização  

DECLARAÇÕES DE SOLIDARIEDADEDO SEGUINTE: 

VIRAMProf. Sofiri Joab-Peterside: Universidade de Port Harcourt, Nigéria 

“Se água é vida, então, a mercantilização da água equivale à comercializaçáo da vida. Devemos nos 

levantar e dizer um enfático 'Não' à mercantilização da água na África. O acesso à água é um direito 

e, como tal, os governos africanos devem respeitar, proteger e cumprir o direito à água para todos os 

africanos e fazer os investimentos necessários para desenvolver o setor da água ” 

Anne Le Strat: Ex-vice-prefeita de Paris e presidente da Eau de Paris 

"A gestão privada do sistema de água de Paris pelas multinacionais Veolia e Suez falhou em fornecer 

aos parisienses a qualidade de serviço que eles merecem. A remunicipalização resultou em melhores 

serviços com taxas mais baixas e maior participação pública na governança. Eu concordo com a aliança 

africana 'Nossa agua, nosso direito ', que se opõe à privatização da água em suas próprias 

comunidades ", disse Anne Le Strat, ex-vice-prefeita de Paris e presidente da Eau de Paris, que liderou 

a remunicipalização em 2009 

Philip Alston: Relator Especial das Nações Unidas sobre pobreza extrema e direitos humanos (2014-

2020) 

“A privatização tornou-se um mantra na África e além. Mas se alguém tiver a preocupaçãp  de estudar 

os factos atentamente,  deve ver claramente que na maioria dos casos é mais caro, leva ao serviço 

para muito menos pessoas, coloca o serviço fora do alcance dos atores democráticos e dos tribunais, 

e definitivamente prejudica os grupos de baixa rendimento. Mas a privatização é fortemente 

promovida porque é extremamente lucrativa para o setor privado e permite que os governos se livrem 

das poucas responsabilidades que tinham anteriormente. ” 

Léo Heller: Relator Especial das Nações Unidas para os direitos humanos à água potável segura e ao 

saneamento (2014-2020) 

“A privatização dos serviços de água e saneamento levou a graves riscos de violações dos direitos 

humanos em casos em todo o mundo, impulsionados pelo foco na maximização do lucro e assimetria 

de poder. Os Estados devem fazer tudo o que puderem para cumprir sua obrigação de respeitar, 

proteger e cumprir os direitos humanos à água e ao saneamento, especialmente para as populações 

historicamente marginalizadas. Sou solidário com a Coalizão Nossa Água, Nossa África Direita, 

enquanto eles resistem à privatização e defendem um caminho mais justo para o futuro ”. 

 

https://www.linguee.pt/portugues-ingles/traducao/comercializa%C3%A7%C3%A3o.html


 
 
 
Congressista Gwen Moore: Congresso dos Estados Unidos 

“Esta semana, líderes comunitários e trabalhistas em todo o continente africano estão soando o 

alarme sobre a ameaça generalizada de privatização da água na suas comunidades. Esta questão 

tem estado petinente no meu coração desde que pedi ao Banco Mundial, um dos maiores 

impulsionadores da privatização no Sul Global, para encerrar sua promoção da privatização da água 

em 2016. Como o Banco Mundial inicia suas reuniões anuais esta semana e governos em todo o 

mundo consideram como reconstruir nos próximos anos, o trabalho da Coalizão Nossa Água, Nossa 

África Direita não poderia ser mais crítico. 

Esses organizadores viram em primeira mão o impacto devastador que a privatização teve nas 

comunidades e trabalhadores em todo o mundo, e eu estou com eles na defesa do direito humano à 

água para todos ”. 
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