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A lei do povo
Finalidade:
Ferramenta

Lembre-se

De modo geral, as campanhas de direitos a recursos envolvem o enga-

★ As estratégias legais são

jamento com o sistema jurídico. Infelizmente, muitos de nós nos afas-

bem-sucedidas quando são
coordenadas com outras
estratégias. A mobilização da
comunidade e a comunicação
em massa são de igual
importância na gestão de
campanhas.

tamos do poder, da complexidade e do misticismo da lei. Respeitamos
o sistema jurídico como "natural", ou até mesmo "divino" ou, pelo menos,
o aceitamos como "fato da realidade." Presumimos que são válidos a legislação e os
instrumentos que retiram os recursos das comunidades e dão poder às grandes empresas.
Presumimos que a mudança da legislação está fora de nosso poder e que envolve a
dependência de advogados – a troca de uma forma de falta de poder por outra.
Tais suposições estão erradas. Mesmo nas democracias fracas, o sistema jurídico pode
ser uma ferramenta poderosa em prol do progresso. A lei do povo ajuda os defensores
dos direitos a recursos naturais a utilizar sistemas jurídicos nas suas campanhas sem

★ Procure conselhos de
profissionais simpatizantes
ao desenvolver a estratégia
legal.

★ Obtenha acesso e use

Atividades:

planejamento estratégico
básico assim como ferramentas de aprendizagemparticipativa.

A lei do povo propõe três passos para o estabelecimento de um ciclo positivo de

★ A capacitação é um

entendimento, comunicação e práticas no decorrer do tempo que possam habilitar os

processo fortalecido pela
prática e pelo envolvimento
constante.

perder o poder.

participantes de campanhas no seu uso dos sistemas jurídicos.
1

Desmistifique o sistema jurídico. Compreenda as forças sociais que operam

dentro e fora da lei. Entenda como o método jurídico e a mitologia limitam essas
forças sociais e criam espaço para transformar o status quo. A lei do povo oferece
cinco idéias de capacitação para ajudar nisto:
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1. O sistema legal é uma instituição social
2. Apesar de inclinado aos poderosos, o sistema legal não é um simples instrumento
de poder
3. Seres humanos administram o sistema legal
4. O sistema legal é hierárquico
5. Leis fundamentais são tipicamente declarações filosóficas e ideológicas sobre a
sociedade e seus ideais
2

Compreenda as leis que afetam os recursos naturais. A lei do povo oferece

conselhos sobre o que podem ser considerados recursos e o que os defensores devem
exigir dos consultores jurídicos para a melhoria desse conhecimento.
3

Inclua nas estratégias de campanha ações enfocadando nas leis. A lei do

povo explica os processos jurídicos e mostra como os defensores podem trabalhar em
prol de uma estratégia legal coerente que se enquadra na sua estratégia de campanha

Informações
adicionais

geral em vez de prejudicá-la.
Construindo uma Estratégia Eficaz

a mobilização
da comunidade

A ferramenta completa
e outras ferramentas e
recursos relacionados
podem ser encontrados
no site:
www.policy-powertools.org
Contacte:

a estratégia
campanha
a comunicação
em massa

a estratégia legal

Elijah Yaw Danso and
Kyeretwie Opoku
yabdeam@ucomgh.com;
koa@ucomgh.com

