Estudos de caso de advocacy

LEGISLAÇÃO PARA A TRANSPARÊNCIA NA INDÚSTRIA DE
EXTRAÇÃO NA TANZÂNIA
PAÍS:

Tanzânia

TEMAS:

Corrupção; governança; Terras e propriedade

ABORDAGENS DE ADVOCACY:

Funcionários do governo: lobby; funcionários do
governo: reuniões; mecanismos legais

Anos atrás, uma organização parceira da Tearfund, o Christian Council of Tanzania (CCT - Conselho
Cristão da Tanzânia), trabalhou para promover uma gestão mais aberta, transparente e responsável
dos recursos naturais de seu país (petróleo, gás, metais e minerais). O CCT queria garantir que os
lucros da extração desses recursos não se perdessem com a corrupção, mas levassem ao crescimento
econômico e ao desenvolvimento social. Em particular, o CCT queria que seu governo nacional
criasse leis para que a extração fosse adequadamente gerida – para fortalecer os sistemas de
relatórios do governo e das empresas, reforçar a confiança e aumentar a informação e o debate
públicos, de forma que a riqueza dos recursos naturais beneficiasse a todos os cidadãos do país, e
não apenas a uma pequena elite.
Ao longo de vários anos, o CCT realizou reuniões de diálogo com funcionários do governo e com os
conselhos de empresas de extração, além de aumentar a conscientização sobre a questão no
parlamento da Tanzânia, com a participação de parlamentares e bispos cristãos. A organização foi
persistente quanto às mudanças que queria.
Como resultado do trabalho de lobby do CCT, o ministro do governo responsável pela indústria de
extração pediu à organização que ajudasse a elaborar uma nova legislação para melhor geri-la. Isso
levou à aprovação de várias novas leis: a Lei do Petróleo, a Iniciativa de Transparência das Indústrias
de Extração da Tanzânia e a Lei de Gestão Financeira. O CCT continua monitorando sua
implementação e, quando necessário, exige alterações para garantir que as leis sejam fortes e
eficazes.
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