
Estudos de caso de advocacy

Direitos das organizações
religiosas na Colômbia

País:
Colômbia

Temas:
Governança

Abordagens de advocacy:
Construção de relacionamentos; funcionários do governo: reuniões com; mobilização de pessoas

e campanhas

A Colômbia sofreu décadas de guerra civil e lutas até o recente acordo de paz histórico entre as forças

opostas. Os muitos anos de insegurança resultaram em restrições à liberdade civil, inclusive à liberdade

religiosa. Assim, diferentes grupos religiosos sofreram perseguição, ameaças e violência devido à sua crença

de que deviam se manifestar e defender as pessoas inocentes que estão sendo deslocadas e mortas por

atores armados, tais como os guerrilheiros, grupos paramilitares e o exército. A instabilidade também levou

a restrições no envolvimento de grupos religiosos em processos políticos e à recusa do governo em permitir

ou reconhecer a legitimidade do trabalho de advocacy (defesa e promoção de direitos) por parte das

organizações religiosas.

Muitos grupos religiosos na Colômbia passaram mais de uma década fazendo campanha por um maior

reconhecimento por parte do Estado e para garantir seu direito de participar de processos políticos como

membros da sociedade civil. Entre os que buscavam direitos legais para os grupos religiosos, estava Lorena

Ríos, coordenadora de assuntos religiosos no Ministério do Interior, com quem a Tearfund se uniu em uma

coligação para fazer campanha por esses direitos. A Tearfund também queria garantir que a voz dos/as

líderes das igrejas evangélicas fosse ouvida e incentivou sua participação no processo também.

Foi organizada uma reunião de grupo de trabalho em Barranquilla, que reuniu seguidores de várias

denominações, inclusive representantes da Tearfund e líderes de igrejas evangélicas. Devido à sua função

no Ministério do Interior, Lorena liderou o grupo para procurar chegar a um acordo sobre o caminho a

seguir em torno da questão.
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A reunião foi bem-sucedida e resultou na criação da primeira Política Pública Abrangente sobre Liberdade

Religiosa e Culto, que esclarece a relação entre as organizações religiosas e o Estado e garante os direitos

das igrejas e outros de participar de processos políticos como membros da sociedade civil. A Tearfund, a

partir de agora, apoiará os/as líderes das igrejas para garantir que a política seja implementada em âmbito

regional e local em toda a Colômbia.
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