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Estudos de caso de advocacy 

CONSTRUÇÃO DE RELACIONAMENTOS COM O GOVERNO 
LOCAL NO CAMBOJA 
PAÍS:    Camboja 

TEMA:     Terras e propriedade; água, saneamento e higiene  

ADVOCACY APPROACHES: Construção de relacionamentos; mobilização da igreja e da 
comunidade 

 

Aim Chantha vive no povoado de Ro Vieng, na província de Svay Rieng, no Camboja, onde cultiva arroz. 
Ele também é o pastor de uma igreja local. A comunidade vinha enfrentando problemas há muitos anos, 
mas ninguém estava disposto a fazer nada para enfrentá-los, além do Sr. Chantha. No entanto, ele não 
tinha experiência alguma em realizar programas de desenvolvimento comunitário, não tinha como fazer 
lobby junto à autoridade local e não podia contribuir com seus próprios recursos, pois ele mesmo 
possuía muito pouco. Ele, então, abordou o líder do povoado com uma proposta para construir uma 
infraestrutura local muito necessária usando doações financeiras e em espécie dos membros da 
comunidade, mas a proposta foi rejeitada devido à falta de apoio da comunidade.  

“Fiquei muito triste ao ver meu desejo e meus planos de ajudar minha comunidade falharem”, diz ele. 
“Eu sempre quis mobilizar nossos próprios recursos e fazer algo de bom para a comunidade.” 

Uma organização parceira da Tearfund, a Holistic Development Organisation, ofereceu treinamento na 
mobilização da igreja e da comunidade ao Sr. Chantha e à sua congregação. Isso, por sua vez, levou a 
oportunidades de construir relacionamentos com a autoridade local e outras agências a fim de planejar 
e implementar atividades de desenvolvimento comunitário. O Sr. Chantha agora possui um 
relacionamento muito construtivo com o líder do povoado, e eles se encontram frequentemente para 
discutir os problemas e as necessidades da aldeia.  

Por causa da honestidade, do compromisso e da disposição do Sr. Chantha, a autoridade local agora 
está colaborando com ele e, como resultado, vários projetos de desenvolvimento foram 
implementados, tais como a reparação de estradas e a instalação de banheiros e filtros de água. Ele 
conta que os membros da comunidade, o líder do povoado e os membros da igreja agora estão 
trabalhando juntos, e ele tem grandes esperanças para o futuro de sua comunidade. 
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