O envolvimento da igreja na defesa de direitos

Os líderes de igreja exercem influência. Os líderes de igrejas nacionais geralmente gozam de um
reconhecimento nacional, ou até mesmo internacional, além do que têm os líderes de uma ONG
cristã, que lhes dá um significativo poder de influenciar políticas. Na verdade, a igreja “agora é aceita
como um ator válido e valioso na formação de políticas nacionais” pela comunidade internacional de
desenvolvimento. Particularmente em partes do mundo onde a igreja é numericamente forte, tais
como na África e América Latina, os líderes de igrejas exercem uma influência política significativa.
As igrejas representam grandes números. As igrejas têm a capacidade de mobilizar um grande
número de pessoas para pressionar mudanças. Líderes de igrejas nacionais podem erguer sua voz
com alguma credibilidade, devido ao número de pessoas que eles representam.
As igrejas têm uma voz moral reconhecida. Em muitos países, os líderes de igrejas são
reconhecidos como tendo um papel legítimo de pronunciar-se sobre questões morais. Quando isso é
informado através das experiências dos membros de igrejas de comunidades de base, isso se torna
particularmente poderoso.
O envolvimento amplia a visão da igreja. Capacitar a igreja a se pronunciar sobre questões e
influenciar aqueles que têm o poder de decisão nos âmbitos nacional e internacional, ajuda a garantir
que as respostas da igreja às questões relacionadas à pobreza não sejam apenas no nível micro –
comunitário – mas também estejam relacionadas em tratar das causas estruturais e políticas dessas
questões.
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