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A capital da RDC, Kinshasa, há anos sofre enchentes após chuvas intensas. A situação é problemática,
pois a precipitação tende a estar acima da média durante pelo menos oito meses do ano. Com
sistemas de esgoto inadequados e coleta de lixo deficiente, muitos dos moradores de Kinshasa
enfrentam condições precárias e insalubres sempre que ocorrem inundações.
A Igreja de Cristo em Congo (Eglise du Christ au Congo – ECC), parceira da Tearfund, decidiu
combater o problema e reuniu uma rede de grupos e organizações para fazer lobby junto aos
políticos em prol de ações na área. O que tinham em comum era uma vontade de enfrentar a
questão do saneamento deficiente em Kinshasa. Juntos, se reuniram com o ministro do meio
ambiente, o ministro da saúde, o ministro da energia e parlamentares para obter seu apoio a uma
nova lei visando melhorar o saneamento em Kinshasa. Também fizeram lobby junto ao governador
da província e ao presidente do conselho da companhia nacional de águas e esgotos.
Ao longo de um período de vários anos, foram cultivados relacionamentos que acabaram gerando
uma vontade política conjunta de enfrentar as condições insalubres na capital. Foi adotada uma lei
provincial para regular o saneamento, a disposição final de resíduos, a drenagem pluvial e a limpeza
geral de Kinshasa, e a ECC e outros membros da rede têm trabalhado para garantir a sua aplicação.
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