
Estudos de caso de advocacy

Influência sobre a política
energética em um local sensível na
Ásia

País:
Local sensível, Ásia

Temas:
Governança; sustentabilidade ambiental

Abordagens de advocacy:
Pesquisa e análise; construção de relacionamentos; funcionários do governo: educação;

funcionários do governo: reuniões com

Em um dos países asiáticos em que a Tearfund trabalha, o trabalho aberto de advocacy (defesa e promoção

de direitos) pode ser restrito. No entanto, a Tearfund e seus parceiros nacionais têm utilizado métodos e

ferramentas de advocacy para alcançar mudanças nas políticas e práticas governamentais nesse contexto.

Um dos parceiros da Tearfund tem trabalhado nesse país asiático para promover o uso transparente de

recursos, garantir direitos e fortalecer a justiça econômica. Eles conseguiram fazer isso, em parte, por meio

da pesquisa e da construção de relacionamentos.

O parceiro da Tearfund trabalhou em várias questões, uma das quais foi o consumo de energia. Quanto

mais o parceiro trabalhava nessa questão, mais percebia que havia algumas diferenças no consumo de

energia entre as mulheres e os homens. Assim, a organização decidiu realizar pesquisas para descobrir se

suas suposições estavam corretas. A pesquisa constatou que as mulheres usavam a energia em casa para a

educação dos filhos, o cuidado dos dependentes e a segurança. Os homens usavam a energia para os

negócios e o entretenimento.

Depois de concluída a pesquisa, o parceiro da Tearfund começou a procurar oportunidades para apresentar

suas constatações a funcionários do governo. Ele teve como alvo os funcionários com a autoridade

necessária para implementar mudanças nas políticas e práticas relevantes. Pouco depois, eles ouviram falar

de um evento que estava sendo organizado para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente. Este evento

contaria com a presença do presidente daquela nação asiática. O parceiro da Tearfund imediatamente
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decidiu comparecer ao evento e conseguiu um convite. Durante o evento, eles compartilharam as

constatações da sua pesquisa com o presidente.

Como resultado, posteriormente, a organização parceira conseguiu apresentar formalmente as

constatações da sua pesquisa ao presidente e ao vice-presidente. Eles discutiram questões referentes às

políticas no setor de energia, entre elas, as oportunidades e os obstáculos. O presidente compartilhou seu

interesse por energias renováveis, bem como suas preocupações em relação às questões socioambientais

em torno da energia hidrelétrica de grande escala. Como resultado da pesquisa do parceiro da Tearfund, o

presidente preferiu a energia solar e reconfigurou seu gabinete, inclusive o ministro da energia, para apoiar

seu ponto de vista. Essa mudança nos escalões mais altos do governo nacional desencadeou muitas das

mudanças nas políticas e práticas apoiadas pela pesquisa do parceiro da Tearfund. Esperamos que as

mulheres, as crianças e o meio ambiente desse país se beneficiem com essas mudanças em direção a um

acesso mais equitativo e seguro à energia nos próximos anos.
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