Succes med fortalervirksomhed i sag om jordrettigheder.
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I 2012 blev grupper af frivillige unge udstationeret i henhold til premierministerens direktiv i landsbyen Bous
Tom i Oddar Meanchey- provinsen i det nordlige Cambodia. De unge skulle opmåle og afgrænse bøndernes
jord og udstede konkrete jordlodsbeviser. Imidlertid afbrød en konflikt mellem militæret og bønderne (130
familier) processen, og bønderne udtalte, at militæret havde taget deres jord.
I 2013, hvor CISOM projektet startede, bad bønderne CISOM om at tage sagen op.
CISOM rådede bønderne til at indgive en klage til de lokale myndigheder. Distriktschefen accepterede
klagesagen og lovede at bilægge sagen. Måneder senere var problemet stadig ikke løst.
Måneder efter måned, fortsatte CISOM med at hjælpe bønderne gennem følgende tiltag:
- Undervisning i jordrettigheder og fortalervirksomhedstaktik for landsbyledere (community professionals)
personale og selvhjælpsgruppemedlemmer for at de kunne løse konflikten.
- Juridisk konsultation med CISOM teamet.
- Spørgsmålet blev rejst på Offentligt Forum (Public Forum).
- Spørgsmålet blev rejst i selvhjælpsgrupperne.
I januar 2015 samledes bønderne igen for at mødes med Distriktschefen, for at han kunne gribe ind i
konflikten. Han lovede atter at undersøge sagen, og denne gang besøgte han bønderne og indsamlede
mere information. Han sendte derefter sin rapport og krav op på provinsniveau, mens folk holdt
spørgsmålet oppe blandt selvhjælpsgrupper og holdt samråd med CISOM. Den lokale NGO, CIDO,
koordinerede folk til at organisere sig, og de deltog i forskellige fora såsom Forum af Selvhjælpsgrupper og
Offentlige Forum. Dette er en fortalertaktik om gentagende at fremføre et andragende og presse
regeringen til at fremskynde sit svar.
I august 2015 koordinerede CIDO bønderne til at deltage i det Offentlige Forum, som Guvernør, H. E. Sor
Thavy stod for. Bønderne rejste igen deres sag om jordrettigheder. De modtog et løfte fra guvernøren, som
lovede at løse dette problem så hurtigt som muligt. Han mødtes nogle få gange med landsbyboerne og
militæret, og opfordrede til et møde mellem bønderne og en repræsentant fra hæren, Mr. Mok. Sovann.
Endelig i maj, 2016, blev sagen afgjort med succes, 97 familier fik skøde på deres jord.
Mr. Phin Sophin, leder af en selvhjælpsgruppe sagde: "Dette er en succes for os, selv om processen tog tid.
Vi mistede en lille del af vores jord, men vi fik det meste af jorden tilbage. Succesen var også at bønderne
stod sammen, især indenfor en selvhjælpsgruppe."
Konklusionen er at fortalervirksomhed gennem Offentligt Forum kan betragtes som et effektivt middel til at
hæve og sprede landsbybeboernes stemme bredt. Derudover bør jordkonflikter med militæret løses

strategisk og fredeligt. Det er den bedste taktik at søge regeringsstøtte på øverste niveau for at lægge pres
på dem, der tager jord fra folk uden skøder.

