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StreetNet International: Organizando
Vendedores Ambulantes
Impacto: Vendedores ambulantes normalmente enfrentam o assédio da polícia, assim como condições
de trabalho difíceis e inseguras. A capacidade dos
vendedores ambulantes de melhorar sua renda e suas
condições de trabalho aumenta quando eles se unem.
A StreetNet International promove o intercâmbio de informações e idéias sobre assuntos de grande importância
relacionados aos vendedores ambulantes, feirantes e de
porta em porta, e promove organização prática e estratégias de defesa legal. As afiliadas da StreetNet da África,
Ásia e Américas se unem em campanhas internacionais
para promover políticas e ações que contribuam para a
melhoria das vidas de milhões de vendedores ambulantes, feirantes e de porta em porta em todo o mundo.
A seguir estão algumas questões recentes relatadas pelas
afiliadas da StreetNet e o impacto resultante de seu trabalho:

Aliança dos Vendedores Ambulantes de
Eastern Cape (Eastern Cape Street Vendors’
Alliance - ECSTVA), África do Sul

Esta associação lida proativamente com ameaças a vendedores e lojistas imigrantes. A associação se reuniu com
seus membros, vendedores imigrantes e autoridades locais para educá-los a respeito dos ataques xenofóbicos
que ocorreram com vendedores ambulantes em outros estados; e para clarificar procedimentos e padrões para seus
próprios membros. Como resultado, tanto os membros
quanto os vendedores estrangeiros podem apelar para a
ECSTVA e para a polícia se confrontados com situações
potencialmente perigosas. Conseqüentemente, não tem
havido ataques xenofóbicos nas ruas de eMthatha envolvendo vendedores ambulantes como tem acontecido em
um estado vizinho.

foto: Demetria Tsoutouras
negociantes afetados e a municipalidade concordou que
outra área deveria ser disponibilizada para os barbeiros
ambulantes que mantêm suas famílias com o dinheiro que
ganham. Isso reforçou para as autoridades da cidade que
uma abordagem melhor para a resolução de problemas de
planejamento urbano é a consulta aos vendedores ambulantes antes de se tomar medidas unilaterais.

União Nacional de Organizações de
Trabalhadores da Economia Informal
(National Union of Informal Economy
Workers’ Organisations - NUIEWO), Uganda
A NUIEWO organizou uma intervenção para impedir a
venda de terras públicas onde está localizado o mercado
Kampala. A terra seria vendida para construtoras particulares em um projeto de “embelezamento” da cidade. Isso
ameaçou a renda de centenas de comerciantes informais
pobres e suas famílias, os quais ganham a vida no mercado.
Como resultado, os comerciantes informais negociaram
com o governo local a criação de um novo mercado em terras públicas onde ainda mais comerciantes poderiam ser
acomodados. As novas instalações incluirão depósitos, serviços e infra-estrutura melhores.
  
A StreetNet International presta serviços valiosos para associações de vendedores na África, Ásia e nas Américas.
Através da facilitação do compartilhamento e intercâmbio de informações e melhores práticas, cada organização membro aprende novos métodos de negociação com
o governo e com os criadores de políticas para promover
melhores condições de trabalho e direitos profissionais
básicos.

Em outra questão, a ECSTVA se reuniu com autoridades
do conselho local após negociantes informais (barbeiros
ambulantes) terem sido removidos das ruas sem ser
fornecido um local alternativo para suas atividades. A
ação da ECSTVA impediu a perda da subsistência pelos

Projeto Cidades Inclusivas: Cidades Inclusivas tem como meta o apoio e o desenvolvimento a Organizações de Base (MBOs) de trabalhadores
pobres na economia informal. Através da organização, defesa legal e análises de políticas, garante que os trabalhadores informais urbanos tenham as
ferramentas necessárias para serem ouvidos dentro dos processos de planejamento urbano. Os parceiros no projeto Cidades Inclusivas incluem organizações de base (MBOs) de trabalhadores urbanos pobres, alianças internacionais de organizações de base e organizações de apoio técnico comprometidas com a melhoria da situação desses trabalhadores. Para maiores informações e para acessar pesquisas e publicações acerca de planejamento
urbano e ferramentas ligadas ao desenvolvimento de capacidades para as Organizações de Base (MBOs), por favor, visite: www.CidadesInclusivas.org

