
Estudos de caso de advocacy

Melhoria de um mercado em
Uganda

País:
Uganda

Temas:
Meios de vida

Abordagens de advocacy:
Funcionários do governo: lobby

No sudoeste de Uganda, a comunidade de Kyanamira tinha um mercado mal organizado, pequeno demais

para sustentá-la. Esse tipo de mercado estava limitando o acesso das famílias locais a alimentos nutritivos e

causando um sério impacto na economia local, pois os comerciantes ficavam limitados quanto aos

suprimentos que conseguiam levar para o local. Essas limitações estavam causando impactos negativos de

longo alcance na vida das pessoas nessa comunidade.

Isso levou os vendedores do mercado e uma organização parceira da Tearfund, a Pentecostal Assemblies of

God (PAG), a trabalharem juntos para encontrar soluções. Depois que a comunidade concluiu o processo de

advocacy (defesa e promoção de direitos) de Mobilização de Igrejas e Comunidades (MIC) com a PAG, foram

realizadas várias iniciativas, uma das quais foi estabelecer um mercado para atender às necessidades de

Kyanamira.

Para isso, a PAG escreveu uma carta ao conselho do sub-condado explicando que o mercado havia sido mal

planejado pela comunidade e precisava de mais bancas e pedindo que o conselho ajudasse a ampliá-lo. O

conselho discutiu a questão durante a reunião e decidiu colocar pequenas lojas no mercado para ampliá-lo

e melhor servir a comunidade. A decisão do conselho do sub-condado, então, foi aprovada pelo conselho

do distrito, que lhe deu sinal verde.

Infelizmente, porém, o conselho do sub-condado não tinha as verbas necessárias para construir as

pequenas lojas. Assim, para gerar recursos suficientes para construí-las, o conselho alugou terrenos a

fabricantes de tijolos, disponibilizando verbas suficientes, provenientes da renda do aluguel, e tijolos

suficientes para que o governo construísse lojas para o mercado de Kyanamira. Isso gerou um benefício

duplo e resolveu o problema identificado pela comunidade.
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