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Estudos de caso de advocacy 

CONSTRUÇÃO DA PAZ NA REPÚBLICA 
CENTRO-AFRICANA 

PAÍS: República Centro-Africana 

TEMA:  Governança; migração e refugiados; construção da paz 
e conflito 

ABORDAGENS DE ADVOCACY: Construção de relacionamentos; demonstração da boa 
prática; funcionários governamentais: educação; 
funcionários governamentais: lobby; trabalho com 
alianças e coligações 

 

A equipe da Tearfund para a África Ocidental e Central foi a anfitriã da visita parlamentar da 
Baronesa Berridge e Lord McConnell à República Centro-Africana (RCA). A viagem incluiu visitas a 
campos de deslocados internos e reuniões com líderes políticos, entre eles, a presidente interina, 
Catherine Samba Panza; a Chefe Adjunta da força de paz da ONU, Diane Corner; e a delegação inter-
religiosa, composta pelo Arcebispo de Bangui, o Imame Chefe e o Líder da Igreja Evangélica. 
 
Ao regressarem ao Reino Unido, ambos os membros da Câmara dos Lordes queriam agir para 
promover a paz na RCA. Mais tarde naquele ano, eles tiveram a oportunidade de fazê-lo. A missão de 
manutenção da paz da ONU, MINUSCA (Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para 
a Estabilização da República Centro-Africana), estava assumindo o lugar da força da paz da UE em 
Bangui, mas ainda não havia atingido sua capacidade total. Assim, foi considerada necessária a 
prorrogação da missão da UE (EUFOR) para garantir a proteção dos civis e a restauração em longo 
prazo da segurança na RCA. A presença das tropas de manutenção da paz da UE havia sido crucial 
para conter e evitar que o impacto dos incidentes violentos se espalhasse em Bangui. Ambos os 
pares apoiaram o pedido de uma coligação de ONGs (que incluía a Tearfund) à UE e às Nações 
Unidas para a prorrogação da missão de manutenção da paz da UE na RCA por três meses. 
 
Através do seu apoio e do apoio de outros membros da Câmara dos Lordes e da Câmara dos 
Comuns, o pedido foi aprovado rapidamente, resultando em uma prorrogação provisória da missão 
de manutenção da paz da UE. Essa é uma pequena, mas importante vitória no contexto de uma 
emergência política complexa na RCA. Nosso trabalho de advocacy consiste em desenvolver os 
passos para um futuro melhor. Há um longo caminho a percorrer, mas a Tearfund está empenhada 
em alcançar a paz e a estabilidade na RCA. 
 
 

 

 

 


