
ONTRAC 48 © INTRAC 2011  1 
 

ONTRAC 48 Maio 2011      
 
Conteúdo 
Ponto de vista  
Conflito e pos-conflito – qual é o papel da sociedade civil? 
Sociedade Civil e conflito: A experiência do Quirquistão  
O papel da sociedade civil na construção de confiança e reconciliação no Chipre   
Somaliland – sociedade civil, democracia e desenvolvimento  
Demandando segurança para fazer face à necessidade dos mais pobres  
   
 
Neste número  
Tendo como pano de fundo os protestos populares no Oriente Médio e na região Norte da 
África durante a primavera de 2011, este número, trata do papel que a sociedade civil pode 
ter na promoção do desenvolvimento social e na construção de pontes em sociedades 
divididas. 
 
Na seção ponto de vista, Rod MacLeod’s nos apresenta o cenário e proporciona alguns 
marcos específicos sobre a sociedade civil nas regiões do Oriente Médio e norte da África. 
Os outros artigos neste número tratam de outras experiências da sociedade civil em outras 
situações de conflito e pos-conflito, e as lições que podemos retirar destas experiências. 
Charles Buxton analisa os atuais questionamentos a  sociedade civil no Quirguistão, se ela  
é uma forca trabalhando contra o conflito. Os outros artigos, neste numero, trazem as 
experiências da sociedade civil em outras situações de conflito e pos-conflitos,e as lições 
que podem ser tiradas destas situações.   
 
O artigo de Norman Gillespie trata do Chipre, como um exemplo onde existe uma longa 
divisão, destacando alguns pontos resultados da pesquisa do INTRAC sobre como a 
sociedade civil pode construir confiança e promover reconciliação na ilha. Na seqüência, o 
caso de Somaliland é discutido por Michael Walls e Steve Kibble. Eles destacam a 
importância do papel que a sociedade civil tem jogado deste a declaração de independência 
e focalizam em exemplos de sucesso onde a construção de estados ocorreu por iniciativa 
dos habitantes. Finalmente,Thomas Donnelly trata da questão do papel da Cooperação em 
situações de conflito, argumentando que não se trata de apenas como a ajuda é usada, mas 
também de onde ela é usada. 
 

Conflito e pos-conflito – qual é o papel da sociedade civil? 

O mundo tem tido sua atenção atraída para os recentes eventos nas regiões do Oriente 
Medio e no Norte da África (OMNA). Primeiro a Tunísia, depois o Egito, e depois Barein, 
Líbia, Síria, Iêmen e em outros lugares, as pessoas começaram a tomar as ruas 
demandando serem ouvidas em relação ao futuro de seus países.  

Assim como os movimentos que têm desafiado estes governos parecem ser genuinamente 
locais, a natureza dos sistemas e governos que resultarão destes protestos deve ser 
deixada para que estas pessoas decidam. Pessoas de fora não devem buscar impor suas 
soluções. 

No momento, as atenções estão, inevitavelmente, focalizadas no estado e nas lideranças 
políticas, é vital não esquecer o papel que a sociedade civil pode jogar em quaisquer que 
sejam os novos cenários que nasçam nestas regiões.  
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A sociedade civil no Oriente Médio e no Norte da África são diferentes, mas elas são 
geralmente percebidas como particularmente fortes, quando comparadas a outras partes do 
mundo. As razoes para isto são parcialmente históricas, mas, também, devido ao 
autoritarismo dos governos (freqüentemente apoiado por poderes externos), os quais 
consideram uma sociedade civil forte como um potencial foco para oposição e 
“instabilidade”. Mas, seria um erro assumir que o que ocorre hoje seja um ponto zero. A 
sociedade civil tem raízes profundas nestas regiões e têm provado serem 
surpreendentemente fortes face à freqüentemente difíceis circunstâncias.     

Se as energias manifestadas através dos protestos de rua podem ser agregadas a base 
existente da sociedade civil, então existe, sem duvidas, um grande e potencial papel para a 
atuação da sociedade civil  na promoção do desenvolvimento social e na construção de 
pontes entre divisões nestas regiões.   

Mesmo considerando que cada situação é única, é interessante refletir sobre o papel da 
sociedade civil em outras situações de conflito e pos-conflito no mundo. Este número do 
ONTRAC tratará esta questão desde vários ângulos o que pode oferecer algumas lições 
úteis. 

Aprendendo a partir de outras experiências 

Comumente, a ‘Primavera Árabe’ tem sido comparada aos eventos de 1989 quando uma 
revolução varreu o Bloco Soviético, em 1991, e levou ao colapso a União Soviética. 
Democratização e o crescimento da sociedade civil foram  consideradas por muitos como 
inevitáveis levando a um futuro melhor para países como o Quirguistão. Mas Charles Buxton 
mostra, que uma progressão linear nem sempre tem se sustentado e, depois de duas 
“revoluções” nos últimos cinco anos, muitos agora questionam o papel da sociedade civil 
como uma força trabalhando contra a deflagração de conflitos. Ele argumenta que é 
necessário maior apoio a sociedade civil local, para fazer com que ela possam atingir as 
províncias e possam trabalhar por dentro das divisões étnicas.   

Ainda que com menos conflito físico recentemente, o Chipre representa um exemplo de uma 
divisão não resolvida que já dura muito tempo. Norman Gillespie coloca em destaque 
interessantes pontos da pesquisa do INTRAC sobre como a sociedade civil está 
promovendo a confiança e a reconciliação. Enquanto as negociações políticas mostram se 
num impasse, a sociedade civil tem provido contatos e oportunidades para uma integração 
entre gregos e Cipriotas turcos, promovendo melhor entendimento um “do outro”. No futuro 
isso pode levar a construção de confiança e uma apreciação positiva da interdependência 
que transcendam as profundas divisões partidárias ideológicas. Ao mesmo tempo, a 
sociedade civil enfrenta muitos desafios no contexto mais amplo de um Chipre dividido, os 
quais precisam ser ultrapassados. 

Michael Walls e Steve Kibble trazem o caso da Somaliland, como um exemplo bem 
sucedido, de construção de um estado, destacando a importância do papel que a sociedade 
civil jogou desde a declaração da independência, em 1991. Embora muito ainda precisa ser 
feito, tanto pelo governo quanto pela sociedade civil, existe uma base local e internacional 
construída na qual se pode continuar construindo, partindo dos sucessos obtidos até o 
presente momento.     

O papel da ajuda da Cooperação internacional em situações de conflito precisa de 
cuidadosa consideração e dialogo com a sociedade civil, argumenta Thomas Donnelly. 
Não se trata apenas de onde é usada, mas também como em usada. Novas e substanciais 
somas de recursos irão afetar as dinâmicas políticas e econômicas dentro de determinada 
sociedade e podem potencialmente desestabilizar as já frágeis situações. A sociedade civil 
pode jogar um papel valioso, assegurando que a ajuda seja administrada de uma forma 
“sensível ao conflito”, de uma maneira que promova a participação e o sentido de 
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apropriação pelas pessoas diretamente envolvidas na situação e que seja transparente e 
responsável em relação a segurança das pessoas.  

Criando mais espaços para a sociedade civil    

Voltando as regiões do Oriente Médio e Norte da África, existe hoje uma oportunidade para 
criar  um espaço maior para a sociedade civil que leve em consideração o que tem ocorrido 
em outros lugares:  

• Novas constituições estão sendo criadas (ou as existentes constituições estão sendo 
revistas), afirmando que direitos da sociedade civil de existir, funcionar e contribuir e 
que os mesmos podem fazer parte da constituição e serem legalmente  asseguradas 
através de  um judiciário independente. 

• Ministros ou departamentos podem ser instituídos ou fortalecidos, com o mandato 
especifico de apoiar o desenvolvimento de uma sociedade civil forte. 

• Mecanismos podem ser desenvolvidos para assegurar um maior envolvimento da 
sociedade civil nos processos de tomada de decisão. Grupos de consulta podem ser 
formados para questões especificas para permitir que a voz dos mais pobres e 
marginalizados possa ser ouvida quando políticas estão sendo formuladas, tanto em 
nível local quanto em nível nacional. 

• Mais intangível, uma cultura política pode ser encorajada, na qual governos 
entendam e reconheçam que as vozes da sociedade civil, que talvez possam ser 
critica e irritante em certos momentos, no longo prazo fortalecem a governança e a 
estabilidade, ao invés de miná-las. 

Fortalecendo a sociedade civil para fazer face aos desafios 

Ao mesmo tempo, a sociedade civil no Oriente Médio e no Norte da África precisam 
melhorar sua estratégia para tirar proveito de um ambiente potencialmente mais favorável. 
Especificamente, estas sociedades deveriam ter como objetivo: 

• Escutar e transmitir os anseios de suas bases. 
• Fazer um trabalho de alta qualidade e em nível profissional que esteja de acordo 

com as reais necessidades daqueles que eles querem que beneficiar. 
• Avançarem para alem do trabalho de caridade e incluir mais trabalhos na linha de 

desenvolvimento sustentável e de influencia em políticas, baseados em evidencias 
solidas. 

• Fortalecer a governança interna e a prestação de contas em sentido amplo. 

Apoiadores locais e externos da sociedade civil também precisam desempenhar seus 
papeis (por exemplo, aportando recursos, facilitando articulações dentro e fora da região, 
apoiando o desenvolvimento de capacidades) para ajudar a sociedade civil destas regiões a 
atingirem estes objetivos. 

Rod Macleod 
Diretor de Programas do INTRAC  
rmacleod@intrac.org 
 
Sociedade civil e conflito: a experiência do Quirguistão  
 
A visão tradicional da sociedade civil como uma forca trabalhando contra os conflitos na 
sociedade esta sobre ataque em diferentes partes da ex-Uniao Soviética. Primeiramente, do 
lado dos governos, que apontam para as características das revoluções coloridas que estão 
surgindo por toda a região; e segundo, do lado dos militantes radicais, que dizem que  
slogans como “políticas em favor dos mais pobres” e “empoderamento” significam muito 
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pouco se as questões de poder não são enfrentadas. E poder significa uma luta na qual 
conflito não pode ser colocado fora da equação se as regras do jogo não são justas e os 
processos não são transparentes.   
 
Em 2010, a população do Quirguistão, de cinco milhões de pessoas, viveu uma segunda 
revolução no espaço de cinco anos. ONGs reconhecidas estão entre aqueles que 
argumentaram em favor da necessidade de se criar partidos políticos, que criaram uma 
ampla base para o movimento social que foi guiada pela oposição ao “parlamento do povo”, 
e que em instancias chaves ajudou a coordenar a ações de massa (por exemplo os 
protestos contra a privatização da companhia de energia e o aumento das tarifas de 
aquecimento). Estes eventos, “na fronteira entre a ação civil e a ação política” acenderam o 
pavio para a revolução, e a partir daí o que ocorreu foi uma dura resposta do governo que 
matou mais de 80 cidadãos na praça principal do país em abril, e a partir daí, a onda de 
violência política, violência criminosa e inter-etnica no sul que fez com que mais 400 
pessoas fossem mortas.     
 
Em situações onde a sociedade civil assim como outros setores da comunidade estão 
divididos, confusos e desmoralizados pela violência e pela perda do momentum para 
conquistar desenvolvimento social, como as agencias internacionais podem ajudar a re-
construir capacidades? O exemplo do Quirguistão nos mostra alguns caminhos: 
 

1. Escutar a voz das organizações locais que trabalham com uma visão e agenda 
ampla. Logo em abril de 2010 um fórum cívico nacional foi realizado, levantando um 
numero de demandas para o governo provisório em relação a legalidade e a 
observância de valores e princípios cívicos já consolidados. Organizações capazes 
de trabalhar em alianças amplas constituem bons parceiros.  

2. Dar as organizações da sociedade civil um papel de liderança em situações pos-
conflito e em esforços de assistência humanitária. No sul do Quirguistão, as ONGs 
locais foram as primeiras a entrar em ação, mas elas freqüentemente tiveram um 
papel bem menor nos programas de ajuda internacional.   Mas sem o apoio das OSC 
local, os esforços internacionais têm menores chances de trabalhar efetivamente 
com o governo, o que é vital no longo prazo. 

3.  Dar apoio a um amplo setor da sociedade civil. Em uma reunião, em Novembro 
2010, para avaliar as prioridades de capacitação no sul do país, lideres locais 
levantaram que os cortes no financiamento somado o fraco apoio do governo reduziu 
em 1/5 o numero de organizações registradas e ativas em duas províncias mais 
afetadas pela violência em relação a cinco anos atrás.  Um lado positivo, foi que a 
violência levou a que uma nova geração começasse a participar voluntariamente de 
atividades e estas pessoas (freqüentemente jovens) precisam ser treinadas e 
encorajadas a permanecerem ativas. 

4.   Trabalhar com especialistas locais e ONGs qualificadas e com experiência em 
temas sensíveis, como a divisão entre o religioso e o secular, fortalecimento da 
tolerância, desenvolvimento de diplomacia entre os cidadãos e trabalho com 
lideranças tradicionais que podem jogar um papel importante para sair de situações 
de violência. Também é importante dar apoio as associações representando os 
grupos minoritários nacionais. 

O trabalho do INTRAC no Quirguistão mostra um outro fator na prevenção e resolução de 
conflitos – o enorme espaço existente entre capacidade e progresso feito em nível nacional, 
de um lado, e nas províncias (especialmente nas áreas rurais) de outro lado. E um espaço 
ainda pode ser visto no conjunto de toda a região – em relação a adoção de leis, 
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convenções de  direito internacional de todos os tipos e a implementação pratica das 
mesmas.   
 
Os eventos de abril  a outubro de 2010 produziam alguns grandes resultados em nível mais 
“alto“ – o novo governo provisório rapidamente propôs um referendum e conseguiu 
estabelecer uma nova constituição (estabelecendo uma forma parlamentar de governo 
totalmente nova na Ásia Central), criou um canal publico de TV, enquanto militantes de 
direitos humanos (freqüentemente atuando num contexto de perseguição por parte do 
governo) bravamente defendiam a comunidade Uzbeque contra novos ataques legal e 
físicos. Contudo, em nível local, nos vemos apenas poucos resultados, e em termos do bem 
estar das pessoas no dia a dia, as dificuldades econômicas só se aprofundaram.   
 
O que projetos de desenvolvimento podem fazer? Em áreas diretamente afetadas por 
violência, como Osh e Jalalabad no sul do Quirguistão, as propostas feitas por lideranças da 
sociedade civil precisam ser consideradas urgentemente. Elas incluem treinamento em 
resolução de conflitos e diversidade, analise de  necessidades e da conjuntura, mediação e 
capacitação em negociação, apoio as novas e existentes redes e dialogo entre ONGs e 
governo. Um dos maiores desafios para um país que se orgulha de ter boas relações entre 
diferentes grupos étnicos tem sido a de como fazer face quando conflitos étnicos ocorrem. O 
precário equilíbrio do governo de coalizão no Quirguistão encontrara dificuldade em tomar 
decisões sobre o poder e os recursos disponíveis frente aos diferentes grupos étnicos, a 
sociedade civil terá que ajudar o governo a abrir o diálogo sobre estas questões. 
 
Muitas áreas no Quirguistão não foram atingidas pela violência étnica, e nestas áreas o 
desafio de encontrar formas de promover a diversidade e o entendimento é também muito 
difícil. O trabalho do INTRAC com lideranças juvenis no norte do Quirquistão durante 2010 
nos mostrou que é vital entrelaçar estes temas aos programas de capacitação e com uma 
perspectiva de longo prazo (e não como algo abrupto e artificial). Nos observamos que os 
jovens que já tem participado nos diálogos sobre gênero e questões sociais, acharam que 
fica mais fácil, depois destes diálogos, falar sobre nacionalismo e conflito quando 
necessário. E a oportunidade de falar sobre problemas difíceis, com uma boa facilitação e 
novos pontos de vista disponíveis, foi uma importante experiência que nos esperamos possa 
ajudar a reduzir conflitos no futuro       
 
Charles Buxton 
Especialista sênior em capacitação do INTRAC 
charlesb@intrac.kg 
 
O papel da sociedade civil na construção de confiança e 
reconciliação no Chipre  
 
Tem havido muito debate sobre o papel da sociedade civil em ajudar a trabalhar as divisões 
entre as duas principais comunidades na dividida ilha cipriota. No presente as Nações 
Unidas estão mediando o dialogo que já dura 3 anos entre os lideres políticos da ilha, com 
pouco sinal de progresso, a atenção tem se concentrado na questão fundamental de falta de 
confiança entre a comunidade grego-cipriota e a comunidade turco-cipriota. Enquanto tem 
havido numerosas tentativas das organizações da sociedade civil (OSC) de construir a 
confiança e ajudar a promover a reconciliação, tem havido muito pouca analise sistemática 
de como estas tentativas tem feito diferença e, mais importante, como este processo pode 
ser fortalecido no futuro. Este é o coração do atual projeto de pesquisa do INTRAC no 
Chipre. 
   
 

 ‘Você não tem que se concentrar diretamente e só em questões sobre a paz todo o 
tempo, trabalhar juntos em (outras e comuns) questões pode ser uma grande parte 
do trabalho de reconciliação’ representante de uma ONG Turco cipriota. 
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Contribuindo para construir confiança  
 
A sociedade civil vem contribuindo para estabelecer a confiança e a reconciliação no Chipre 
de varias formas. Tem sido central neste processo o desenvolvimento e a manutenção de 
contatos e oportunidades de interação entre as duas comunidades. Isto ajuda a melhorar o 
conhecimento de cada comunidade e o entendimento da ‘outra’ comunidade através de 
experiências de primeira mão, ao contrario de depender da versão ‘oficial’ ou de aprender 
dentro de preconceitos – incluindo o ensino de historia nas escolas e a representação 
errônea da ‘outra’ comunidade largamente difundida pela politizada mídia local.  Neste 
sentido, as organizações da sociedade civil proporcionam uma perspectiva alternativa nas 
questões do ‘nos’ e ‘eles’ objetivando se contrapor as percepções erradas, aos estereótipos 
e as atitudes negativas. Como uma representante de uma ONG observou:  
 

‘Se você tiver paciência e persistência você pode trabalhar com pessoas 
independente do grupo étnico que ela pertence, do idioma e etc. Você pode 
encontrar formas de se comunicar se você tiver respeito e se você desenvolver uma 
relação de confiança e se você trabalhar em prol de um objetivo comum’.    
 

Em nível estratégico, a interação entre OSC Gregos cipriotas e Turcos Cipriotas tem 
levado ao desenvolvimento de alianças e parcerias, em ambas as dimensões, entre 
organizações locais e com parceiros internacionais. Em nível operacional, isso envolve  
compartilhar recursos, organizar e participar em atividades comunitárias e criar 
oportunidades para que o publico em geral possa também participar. Isto também viabiliza 
que membros de ambas as comunidades possam experimentar benefícios tangíveis, seja 
através da oferta de treinamento, ou na provisão de varias outras formas de apoio social, ou 
no melhoramento do espaço físico. Neste sentido a interação entre membros das duas 
comunidades promove a construção de confiança assim como também uma apreciação 
positiva da interdependência. 
  
 
Algumas OSC também contribuem para o fortalecimento de capacidade de outras 
organizações e projetos dentre das próprias comunidades. Este fortalecimento da 
sociedade civil pode somente levar a uma participação mais ativa dos membros da 
comunidade em diferentes formas de engajamento cívico – incluindo possivelmente ter um 
interesse maior em uma abordagem pragmática ao que freqüentemente é chamado de 
“problema cipriota”. Neste sentido a sociedade civil esta jogando um papel crucial em criar  
as condições de reintegração diante da possibilidade de um acordo político, ao mesmo 
tempo que, contribui para o processo de fazer com que este acordo se viabilize. 
 
Sucessos especificos das OSC  
 

‘Colocando as pessoas em uma sala onde elas são oponentes, mas também 
parceiros, com o objetivo de discutir questões com profundidade... não significa que 
(elas) irão resolver os problema do Chipre, mas isso levará a um melhor 
entendimento de quais são os problemas, e de quem são as falhas, um 
entendimento da historia, e de quais são os buracos.. e servirá para pensar  
propostas de ações que sejam relevantes.’   
representante de ONG grego cipriota  
 

Talvez o maior resultado que as OSC tenham chegado em relação a promoção de 
confianças e reconciliação é que elas tem apresentado um modelo de como isto pode ser 
feito independentemente de partidos políticos, criando formas de engajamento que  
transcendem os partidos e as posições ideológicas. Embora os progressos na 
promoção de confiança e  tem sido lento, isto teria sido muito  mais lento sem o trabalho das 
OSC. Um representante de uma agencia doadora colocou que “ o grande sucesso das OSC 
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é que elas têm estabelecido um nível básico de confiança que possibilita pelo menos um 
nível básico de interações e relações a serem desenvolvidas” . Outros têm colocado que 
alguns exemplos concretos de sucesso como as atividades e presença de um numero de 
organizações em e na revitalização de zona de Buffer das Nações Unidas. Em relação a um 
mais efetivo engajamento com os órgãos públicos, alguns têm citado que o envolvimento 
com órgãos profissionais e ONGs com a atividade das OSC, incluindo iniciativas comuns e 
pesquisas, tem aportado maior credibilidade a muitas das atividades realizadas. 
 
Isto tem também sido fortalecido pela cobertura da mídia (principalmente a pedido das OSC) 
e a participação das OSC em redes internacionais e outras. As OSC têm também sido 
importantes na promoção de diálogo com e entre as duas comunidades assim como 
também em criar oportunidades de engajamento cívico em cada uma das comunidades. Isto 
tem permito aos indivíduos se tornarem mais envolvidos em atividades da sociedade civil 
em um contexto não ameaçador, e neste sentido tem contribuído para melhorar o potencial 
para futura cooperação em questões comuns. Ao mesmo tempo, evidencias apontam para 
um maior envolvimento de pessoas de ambas as comunidades em atividades comuns as 
duas comunidades o que é uma novidade no contexto do Chipre.  
  
As evidências também sugerem que, contudo, muito mais precisa ser feito, e que a 
sociedade civil no Chipre, em comparação com outros estados europeus, ainda se encontra 
subdesenvolvida. Este subdesenvolvimento é mais evidente na sociedade civil turco-cipriota 
no Norte. Contudo, o fato de que nos agora temos um melhor entendimento deste 
desenvolvimento desigual e de suas implicações para se pensar as divisões dentro de 
Chipre pode ser  considerado um outro sucesso da sociedade civil.  
 
Desafios 
 
Apesar de todos os esforços das organizações da sociedade civil precisa ser dito que isto 
está tendo lugar em um contexto legislativo, político e social difícil onde estes fatores 
, juntos com uma série de desincentivos culturais – incluindo língua, segregação física, e 
falta de engajamento cívico – combina com um desencorajamento do desenvolvimento da 
sociedade civil, sem falar no envolvimento com processo de construção de paz. Estes são 
os desafios que precisam ser enfrentados para se ter uma saída satisfatória para o 
problema cipriota. A fase atual da pesquisa do INTRAC está estudando como estes desafios 
podem ser melhor tratados de forma a maximizar as contribuições da sociedade civil para 
lidar com as divisões no Chipre.     
 
 
Norman Gillespie 
Pesquisador Senior do INTRAC para o Chipre  
ngillespie@intrac.org 
 
Este trabalho conta com a contribuição de Vasiliki Georgiou e Sevinc Insay, assistentes de 
pesquisa no Chipre  
 
Somaliland – sociedade civil, democracia e desenvolvimento 
 

"as organizações da Sociedade Civil estão emergindo como uma importante força 
social, econômica e política em Somaliland. As OSC são ativas na prestação de 
serviços, estão contribuindo em processos de paz e reconciliação, na promoção de 
direitos humanos, na educação cívica e na conscientização e no fortalecimento de 
valores  de boa governança como transparência e prestação de contas. As OSC tem 
também desempenhado funções tradicionalmente do estado, como a resolução de 
disputas, fazendo com que a lei seja cumprida e prevaleça a  justiça”.  
 
Dr Adan Abokor, Representante de país de Progressio em Somaliland 
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Somaliland fica na ponta ao norte, no chamado Chifre da África, fazendo fronteira com o 
Djibuti, Etiópia, o estado de puntland na Somalia e o Iêmen do outro lado do Mar Vermelho. 
Seus 2.5 milhões de habitantes são etnicamente somalis e religiosamente muçulmanos 
sunitas.  Historicamente eles são em sua maioria pastores nômades. A afiliação política 
tradicional esta baseada no reino, com cultura individual e direitos coletivos, e o acesso a 
meios de vida são mediados pelo pertencimento ao clã. A tomada de decisões era feita 
através da busca de consenso entre os homens adultos, com todas as atividades, incluindo 
o conflito, sujeito ao amplo reconhecimento das normas de comportamento.  A estrutura 
social permanece altamente patriarcal apesar da presença de mulheres com alto nível de 
educação, muitas com envolvimento na política, na sociedade civil e nos negócios     
resultado da diáspora.  
 
A Republica da Somaliland declarou unilateralmente independência da Somália em 1991, 
seguido de uma guerra civil brutal que levou ao colapso do regime de Siyaad Barre. 
Enquanto nas áreas ao sul da Somália se tornaram em áreas de conflito endêmico, apesar 
das tentativas de mediação internacional e das conferencias de paz de tipo “de cima para 
baixo”, em Somaliland se deu um processo deste dentro, um processo domestico de “baixo 
pra cima”  de reconciliação e de construção do estado. Isto ocorreu com pouca intervenção 
e “receitas” estrangeira. O país permanece não reconhecido internacionalmente, mas tem 
tido eleições para o cargo de chefe de governo (por duas vezes), para o parlamento (câmara 
baixa) e para o equivalente a representantes de governos em nível local. 
  
Um caso bem sucedido de construção do estado 
 
Ao contrario do que regularmente vemos, Somaliland oferece um exemplo de sucesso de 
construção de estado a partir da própria população. É verdade que muitos vêem muitas 
lições para a Somália e a região chamada de Chifre da África na experiência de Somaliland.   
O país é tido como o primeiro estado moderno africano onde existe um governo que obteve 
estabilidade através de um regime híbrido empregando sistemas sociais tradicionais dentro 
de um marco democrático. Entretanto, isso falha ao considerar a complexa configuração 
entre a diáspora passada e presente, aos políticos islâmicos, aos grupos de mulheres e a 
sociedade civil doméstica e internacional e freqüentemente a voz da população.   O sistema 
tem definido o seu formato pela cooperação e conflito entre os liberais e as formas 
patriarcais tradicionais. 
 
Somaliland não é um estado em desenvolvimento, mas tem tido significante estabilidade e 
segurança para seus cidadãos. Como estado o país permanece fraco e financeiramente 
pobremente financiado, com uma economia marcada pela pobreza generalizada, pouca 
produção doméstica e uma instável base de consumo financiada pela remessas enviadas do 
exterior pela diáspora. O gerenciamento das finanças pública sofre de falta de 
transparência, com muito pouca fiscalização do parlamento.    
 
Muito do processo de democratização tem sido dirigido pelo desejo da população de evitar 
um retorno a situação de conflito acompanhado por uma pressa de ganhar reconhecimento 
internacional, embora ambos têm se mostrado problemáticos de serem atingidos. Em 1999 
o então presidente Egal pronunciou que o reconhecimento somente se daria através da 
democratização das estruturas do estado. A democracia representativa foi, 
conseqüentemente, vista como instrumental. Na época isso resultou, infelizmente, em um 
foco em elementos formais de um estado-nação democrático, com muito pouca atenção 
dada ao estabelecimento de uma duradoura e construtiva relação entre estado e sociedade 
civil. O parlamento tem lutado para exercer um papel efetivo de monitoramento do poder 
executivo e a mentalidade “securocratica” tem muitas vezes predominado. Os presidentes 
anteriores, em particular, têm grandemente ignorado ou desestabilizado a sociedade civil, 
notavelmente tentando controlar a rede de direitos humanos, SHURONET, entre outras 
ações.      
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Relações entre grupos locais e organizações Internacionais  
 
Os doadores internacionais tem grandemente concentrado em atividades de fortalecimento 
de capacidades, incluindo apoio as redes ( redes guarda-chuva no jargão local) como a 
NAGAAD, rede de mulheres, e SONYO de jovens. Como o a relação entre grupos locais e 
organizações internacionais vem de desenvolvendo, os grupos locais vêem tendo mais voz 
e vêem assumindo papeis no monitoramento do orçamento, fazendo campanhas por direitos 
iguais entre gênero, atacando as praticas de mutilação genital feminina, denunciando e 
respondendo aos casos de abuso dos direitos humanos, reivindicando a liberdade das 
rádios, buscando por um fim aos comitês de segurança extra-legal e lutando por um poder 
judiciário independente, e desenvolvendo educação cívica e eleitoral. Os grupos de 
mulheres estão pressionando por uma forte representação política, com a proposta de 
introdução de uma cota de 30% de assentos reservados para as mulheres no parlamento. 
 
O papel da diáspora tem sido em certa medida contraditório. As remessas e as redes 
criadas a partir da diáspora têm sido bem sucedidas em prover investimento produtivo e na 
captação de recursos para projetos como os de educação e de financiamento dos partidos 
políticos. Por outro lado, este expediente, inter e intra os canais governamental tem minado 
e enfraquecido a já fraca prestação de contas do estado aos cidadãos. 
 
Existe esperança que o governo formado depois das eleições presidenciais de Junho de 
2010 possa produzir uma mudança na “segurançocracia” e nas práticas não transparentes 
do anterior presidente Rayaale, e caminhar em uma direção mais intervencionista e em 
direção a políticas que beneficiem os mais pobres. 
 
O progresso nestes pontos tem sido errático. No primeiro dia do novo regime, o governo se 
comprometeu a com a promessa de abolir os impopulares comitês de segurança. O 
judiciário, entretanto permanece pouco efetivo, corrupto e sujeito a pressões do executivo. O 
novo governo também continua a tratar com suspeição os jornalistas independentes, o que 
é evidenciado pela detenção de jornalistas e editores.  
 
Os ativistas deveram boas vindas ao aumento do numero de mulheres nos gabinetes 
ministeriais de 5% para 20%. Entretanto, os grupos de mulheres querem progressos mais 
tangíveis, incluindo atingir a cota de 30%. Uma nova ONG chamada Act deu proteção legal 
a um numero de novos ministros que vem da sociedade civil. Somando a isso, a criação de 
fóruns tem sido prometida como forma de facilitar o engajamento da sociedade com o 
governo e para monitorar o seu desempenho, incluindo ai consulta sobre orçamento 
participativo. Um programa de expansão de educação gratuita foi prometido e os salários de 
professores e outros funcionários públicos têm dobrado, com o aumento no nível de 
recolhimento de impostos que provêem os fundos necessários.  
 
Entretanto, muito permanece por ser feito tanto pelo governo quanto pela sociedade civil. O 
estado permanece extremamente pobre em termos de recursos, mas o governo, cujo 
sucesso eleitoral foi construído sobre uma base de apoio das mulheres, dos jovens, da 
diáspora e da sociedade civil, tem uma oportunidade de se desenvolver e expandir dentro 
desta base de conhecimento local e das praticas internacionais.   
 
Michael Walls e Steve Kibble  
Coordenadores e observadores internacionais das eleições em Somaliland em 26 Junho de 
2010  
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Demandando segurança para fazer face às necessidades 
dos mais pobres 
 
Os pobres querem se sentir seguros, como todo mundo.  Em situações de violência 
endêmica, como no Afeganistão, ou Somália, ou em países mais estáveis (onde a forca 
policial ou o judiciário são ainda inadequados, injustos e abusivos) segurança e acesso a 
justiça precisam ser objetivos do desenvolvimento como um direito em si mesmo.  
 
Embora nos freqüentemente reconheçamos isto em nossas próprias experiência no terreno, 
como setor, nos da comunidade do desenvolvimento, não temos decididamente nos 
engajado, com a nossa força e potencial, para ajudar a tratar a genuína necessidade de 
segurança e de justiça das pessoas mais pobres . 
 
Segurança de quem? 
 
Segurança é uma palavra pequena com grande implicações. Existe as vezes uma hipótese 
que seguranças se refere primeiramente aos estados e regimes. Entretanto, varias 
abordagens alternativas ( talvez a mais famosa seja a chamada de “segurança humana”) 
tomam a seguranças dos indivíduos e das comunidades como ponto de partida.   
 
O foco na segurança dos indivíduos e comunidades tem ampliado a idéia de segurança para 
alem da segurança física e “da “libertação do medo” e também tem considerado outro 
importante aspecto necessários de “se sentir seguro” como  o bem estar humano – como o 
empoderamento político ou a “libertação da capacidade de agir , de agencia do individuo , 
da comunidade” (por exemplo, ter acesso a saúde e educação).  
 
Entretanto, a segurança do “estado” e a “humana” não são mutuamente excludentes. A 
segurança humana dos indivíduos e comunidades vulneráveis se baseia, pelo menos em 
parte, no funcionamento a contento do estado, que também precisa de segurança. O que 
nos precisamos é uma abordagem inclusiva da segurança, que reconheça tanto as 
necessidades do estado quanto a das comunidades e, para nos da comunidade do 
desenvolvimento, o desafio real é  assegurar que as necessidades dos mais pobres sejam 
atendidas.   
 
Demandando Segurança para o desenvolvimento  
 
As comunidades dever ter a oportunidade de definir a sua própria visão de segurança. Em 
alguns lugares isso pode significar colocar um fim a ataques violentos e a estupros. Em 
outros lugares isso pode significar ter os rebanhos de animais seguro contra roubos, ou não 
destruição das lavouras pelas chuvas, ou não ser injustamente explorado em transações 
comerciais. 
 
Os atores do desenvolvimento podem ajudar de varias formas – apoiando comunidades a 
identificarem suas preocupações com a segurança e desenvolver soluções apropriadas, e 
fazer com que os responsáveis pela segurança e pela justiça prestem contas e engajem em 
dialogo com  os governos nacionais e com os doadores internacionais sobre como fazer 
para fazer face a necessidade de segurança de ambos, do estado e das pessoas.  
 
 
Mas este tipo de abordagem do desenvolvimento em relação à segurança e a justiça esta 
longe de ser assegurado, e este assunto é atual e vivo para ambos, governos e doadores. 
Longe de ver a seguranças como uma imposição na agenda do desenvolvimento, nos da 
comunidade do desenvolvimento, precisamos reclamar o nosso papel central em promover 
à necessidade das pessoas mais pobres a segurança e o acesso a justiça.  
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Nos precisamos de um sofisticada e “articulada” conversa sobre ajuda, desenvolvimento e 
segurança – e como nos podemos traduzir isso em um efetivo e igualmente coerente 
programa. Baseado em nossa própria experiência de trabalhar e promover segurança e 
acesso a justiça em uma variedade de países “afetados por conflitos e frágeis”, Safeworld 
acredita que, seguindo estes pontos, pode-se ter um ponto de partida para discussões nesta 
direção.  
 

1. as pessoas pobres são portadoras de direito a segurança e de acesso a justiça 
assim como eles tem direitos a saúde, educação e outros serviços básicos.  

2. “Segurança” e “Justiça” são indivisíveis: nos não podemos ter um sem o outro,   
3. Uma abordagem inclusiva da segurança esta baseada nas necessidades das 

pessoas e do estado.   
4. … Mas as pessoas devem ser sempre o centro da segurança e da justiça: 

reformas precisam ser processos localmente enraizados e que envolvam uma 
participação significativa daqueles que são afetados,  que precisam estar 
informadas por um bom entendimento da realidade das comunidades no terreno, e 
sempre promover a transparência e a prestação de contas.  

5. O contexto é chave: o que pode ser definido como instituições de Segurança e 
Justiça podem variar de uma sociedade para outra. 

Ajudar a satisfazer a necessidade de segurança e justiça precisara de um desenvolvimento 
coerente e defesa e diplomacia política por parte dos atores internacionais - mas isso não 
significa listá-los nas políticas e objetivos de desenvolvimento. 
 
O papel da sociedade civil  
 
Porque nos não temos tomado os princípios de “Segurança e Justiça” seriamente como nos 
deveríamos, os trabalhos nestas questões tem se desenvolvido sem nos.  Quando nos 
tivermos desenvolvido uma forte e coerente visão de como melhor enfrentar as 
necessidades dos mais pobres de segurança e justiça, nos precisamos advogar para que os 
governos nacionais e doadores internacionais possam adotar esta abordagem. E mesmo 
onde a promoção de segurança e justiça está sendo bom, o envolvimento de parceiros 
certos será critico para que na prática isso possa ter um real significado.   
 
Parcialmente, porque a sociedade civil tem limitado engajamento nesta área, a maioria do 
dinheiro do desenvolvimento dirigido ao trabalho com segurança e justiça tem sido gasto em 
consórcios do setor privado. Estes consórcios são, freqüentemente, bons em prestar serviço 
no lado da “oferta” de segurança e de reforma da justiça (como, por exemplo, provisão de 
treinamento da policia ou formação das cortes de justiça). Entretanto, a sociedade civil tem 
um amplo leque de capacidades e conhecimento – particularmente em áreas críticas como 
engajamento da comunidade, abordagens participativas e fortalecimento de capacidade de 
atores da sociedade civil – que serão cruciais para empoderar as populações pobres 
vulneráveis a efetivamente exigir os serviços que eles querem e exigir que seus governos 
prestem contas na prestação destes serviços.   
 
E, finalmente, se a sociedade civil estiver ausente do debate sobre “segurança e justiça” 
políticas e programas de desenvolvimento não irão parar, mas a voz das pessoas mais 
pobres e vulneráveis no mundo corre o risco de estar ausente.  
 
Thomas Donnelly 
Coordenador de advocacy de Saferworld do Reino Unido  
tdonnelly@saferworld.org.uk 
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