Cruzando os oceanos
Um estudo de caso resumido das Ilhas Andaman, Oceano Índico
Introdução
Como responder a um desastre que atingiu um pequeno grupo de ilhas a 1.450 km de distância, através
de um imenso oceano? Como se responde quando as autoridades governamentais das ilhas ficam na
defensiva quando se oferece ajuda? No dia 29 de dezembro de 2004, uma equipe de seis pessoas
oriundas de três agências de assistência independentes chegou a Port Blair, a capital das Ilhas Nicobar e
Andaman. Isso aconteceu três dias depois que a onda do tsunami havia atingido suas praias. Um
ativista cristão bem relacionado os recebeu no aeroporto e apresentou a equipe para os altos oficiais da
ilha. Ele organizou um encontro com os líderes das igrejas locais e, acabou criando um vínculo para que
eles trabalhassem juntos, entre outras, com uma igreja evangélica. A igreja não tinha tradição de ação
social, contudo ao longo dos meses seguintes seus membros dirigiram entusiasticamente um centro de
alimentação, ajudaram a construir abrigos temporários para os sobreviventes do tsunami e, como
resultado tiveram modificada sua compreensão do que significa ser “igreja”.

Objetivos
•

Distribuir, com a ajuda de uma igreja local, assistência efetiva para 500 pessoas deslocadas
internamente (PDI) em Port Blair, Sul de Andaman, pelo período de um mês.

•

Construir 350 abrigos temporários em Hut Bay, Pequena Andaman, a 12 horas de distância de
barco.

Passos na implementação
Pré-tsunami
Três ONGs – o Evangelical Fellowship of India Committee on Relief (EFICOR), o Discipleship Centre (DC)
e o Emmanuel Hospital Association (EHA) – têm avaliado suas respostas à devastação causada por um
terremoto alguns anos antes. Eles fizeram reuniões para ver como eles poderiam complementar o
trabalho um do outro de maneira mais efetiva, para alcançar um maior impacto bem como minimizar a
duplicação quando o próximo desastre surgir. Como resultado eles estabeleceram o Comitê de
Coordenação de Desastre (CCD).
Pós-tsunami
a) Auxílio
ONGs: Quando o tsunami aconteceu, um encontro do CCD estava organizado em Delhi e, em 29 de
dezembro, seis funcionários, dois de cada uma das organizações EFICOR, DC e EHA, voaram para Port
Blair. Eles se apresentaram para os oficiais do governo e líderes da igreja como uma única agência de
assistência, em vez de três agências separadas. As igrejas na ilha decidiram que suas escolas e prédios
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deveriam ser abertos para as pessoas que estavam chegando de barco ao porto de Port Blair. O CCD
então procurou voluntários e equipamento para dirigir um centro de alimentação na Middle Point School,
que foi alocada para eles.
A Missão Pentecostal (AMP): O pastor assistente da AMP encontrou a equipe do CCD por acaso e
ofereceu fogões e utensílios de cozinha para a cozinha campal na Middle Point School. Ele não achou
provável que as pessoas de sua igreja iriam se voluntariar, mas no final, seis mulheres o fizeram.
Durante o mês de janeiro de 2005, o número de voluntários da igreja chegou a 50, comprando e
cozinhando alimentos para 500 pessoas a cada dia. Os membros também ofereceram aconselhamento e
oração para as famílias às quais eles estavam servindo.
b) Reabilitação
Foi dada ao CCD a permissão de construir 350 abrigos temporários em Hut Bay, uma viagem de 12
horas de barco de Port Blair, de onde vinha a maioria das pessoas que freqüentavam o centro de
alimentação na Middle Point School. Os membros da AMP foram trabalhar lá, tanto sendo pagos como
voluntariamente, ajudando os moradores da ilha de Hut Bay a construir casas temporárias.

Impacto
•
•
•

Uma resposta maior e mais efetiva foi alcançada pelas três organizações trabalhando como uma
só.
A AMP atendeu as necessidades de alimento e abrigo de 500 pessoas com eficácia e compaixão.
A experiência da AMP no trabalho de assistência aumentou seu entendimento sobre o que
significa ser “igreja”.
“Nossas obras foram a real epístola – nós podemos mostrar o amor de Deus através das
nossas obras – a epístola viva!” “Por estarmos envolvidos como estivemos nós tivemos
um fardo de oração por eles que não tínhamos antes.”

Lições aprendidas
ONGs
•

•

Preparações práticas e psicológicas significativas foram necessárias para as três agências se
sentirem livres para abrir mão de sua independência:
o

É necessário se estabelecer procedimentos claros de pré-operação

o

Os funcionários precisavam se familiarizar com a nova organização e com a estrutura de
gerenciamento de linha.

A eficiência obtida ao se trabalhar juntos como uma unidade provou ser significativa:
o Os custos de estabelecimento e os custos administrativos foram reduzidos
significativamente
o As autoridades locais estavam mais dispostas a negociar com uma organização que
pudesse oferecer uma ampla gama de habilidades, competências e escala de operações,
do que com três pequenas

Igreja
•
•
•
•

A liderança da igreja deve estar disposta a apoiar tal resposta se um esforço de assistência pela
igreja vier a ser sustentado, pois isso causa uma ruptura significativa na rotina normal da igreja.
Deve-se permitir aos membros encontrar seus próprios meios de contribuir para o esforço de
assistência. Criar o ambiente certo para que as mulheres voluntárias trabalhassem é importante.
A igreja local irá descobrir o quanto ela pode complementar o papel de uma agência externa,
quanto mais ela se envolver no trabalho. O conhecimento local é inestimável.
Algumas destas descobertas irão acrescentar uma nova dimensão ao que significa ser “igreja” e
para a compreensão das pessoas acerca de testemunho.
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Conclusão
É possível trazer uma resposta coordenada e abrangente de assistência e reabilitação, envolvendo a
igreja local, para pessoas deslocadas em uma localidade remota e politicamente sensível.

Potencial para reprodução
A abordagem esboçada neste estudo de caso pode ser melhor reproduzida em contextos nos quais:
ONGs
•
As agências de assistência partilhem uma forma de trabalhar similar.
•
Os diretores da ONG se conheçam e confiem uns nos outros.
•
As ONGs tenham experiência anterior em coordenar trabalho conjunto.

Igreja
•
•

Haja um vencedor de dentro da liderança da igreja defendendo o envolvimento em tal trabalho.
As tarefas pedidas à igreja sejam as que se encaixem em suas habilidades e características.

Autor: Andrew Bulmer, 2007

A Tearfund é uma agência cristã de desenvolvimento e assistência em situações de desastre, que está formando uma rede mundial de
igrejas locais para ajudar a erradicar a pobreza.
www.tearfund.org 100 Church Road, Teddington TW11 8QE, UK
Instituição Beneficente nº 265464

