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PLENÁRIA FINAL –ÁFRICA SUBSAARIANA 

ITAI RUSIKE – 001009 

1. A região Africana concorda que a seguridade social universal é um direito 

humano e que é preciso alcançá-lo. 

2. Como países africanos, estamos dando passos pequenos, mas reconhecemos 

que os recursos que temos na África ainda não se encontram organizados no 

sentido da seguridade social global – por isso vamos, todos os países, 

desenvolver um roteiro para atingir esse objetivo. 

3. O passo fundamental é o de incorporar os direitos das diferentes dimensões da 

seguridade social universal no nosso quadro constitucional, jurídico e político. 

4. Isso se conecta com debates políticos existentes na nossa região, tais como os 

debates orçamentais e financeiros, os debates sobre comércio justo e 

investimentos, sobre parcerias com a comunidade global, nossos debates 

sobre a PHC e os determinantes sociais da saúde. 

5. Vamos mobilizar em nível nacional e regional os nossos governos, sindicatos, 

sociedade civil, empresários e acadêmicos para realizar o nosso roteiro de 

Universalização da Seguridade Social. 

6. Nós nos comprometemos a ter uma unidade em cada país africano para 

informar, debater e organizar a ação para a seguridade social universal. 

7. Vamos nos conectar e tirar proveito do arranjo continental, regional, 

econômico e político sob a União Africana. 

8. Reconhecemos também que reorganizar nossos modelos sociais e econômicos 

para tornar possível a Seguridade Social não é da responsabilidade de um 

setor do governo ou da sociedade, mas da responsabilidade de todo o 

governo e de toda a sociedade, e exige grande mobilização. 

9. Também reconhecemos que nossas economias têm sido pilhadas para fora da 

região – nós, portanto, iremos nos envolver com a comunidade global no 

sentido de tornar claro que a Seguridade Social Universal não é somente uma 

obrigação nacional mas uma obrigação global, e esperamos construir alianças 

para atingir a mesma reorganização dos modelos sociais e econômicos em 

nível global, a fim de tornar a seguridade social universal possível. 

10. Por fim, queremos dar boas vindas (…) a vocês ao Fórum Mundial Social e ao 

Fórum Mundial da Saúde, a ser realizado em Dakar, Senegal, em 2011. 

Gostaríamos que vocês viessem, desfrutassem da hospitalidade Africana e 

partilhassem experiências sobre os passos que estamos dando na abordagem 

da Seguridade Social Universal. 


