Estudos de casos de defesa e promoção de direitos
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A atuação da Evangelical Fellowship of India Commission on Relief (Comissão de Ajuda Humanitária
da Fraternidade Evangélica da Índia – EFICOR), uma entidade parceira da Tearfund, tem como foco a
redução do risco de desastres em vários estados da Índia. O estado de Bihar é um dos mais
populosos da Índia e mais vulnerável a desastres, principalmente enchentes em larga escala, que
causam destruição nas terras e nos meios de sustento da população.
Quando houve a primeira enchente, a EFICOR participou das ações de resposta no distrito de
Madhubani, as quais envolveram, entre outros, um trabalho de redução do risco de desastres.
Posteriormente, quando houve nova enchente, as comunidades atendidas pela EFICOR já estavam
preparadas, com estruturas de mitigação já implantadas. Como resultado, os prejuízos foram
mínimos em relação a outras áreas de Bihar.
Diante das enchentes em Bihar, a Autoridade Nacional de Defesa Civil da Índia decidiu preparar
diretrizes sobre enchentes para agências humanitárias, com foco nas medidas de resposta, preparo,
mitigação e redução de riscos. Pela sua experiência e conhecimentos, a EFICOR foi convidada a
integrar a força-tarefa responsável por elaborar as diretrizes, juntamente com outras ONGs. Dessa
forma, puderam trazer seu aprendizado e influenciar a redação das diretrizes.
Ao mesmo tempo, a EFICOR, ao lado da Sphere India, trabalhou com as autoridades do distrito de
Madhubani e com a Autoridade Estadual de Defesa Civil de Bihar na elaboração de um plano de
contingência para todo o distrito de Madhubani, que agora está em fase de implantação.
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