Estudos de caso de advocacy

CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE OS DIREITOS
BÁSICOS NO BRASIL
PAÍS:

Brasil

TEMA:

Meio ambiente e mudança climática; segurança
alimentar; direitos humanos; meios de vida

ABORDAGENS DE ADVOCACY:

Mobilização da comunidade; educação dos membros
da comunidade; funcionários governamentais: reunião
com; uso dos direitos humanos

No nordeste do Brasil, a organização parceira da Tearfund, Diaconia, vem realizando um projeto que
ajuda as pessoas a defender seu direito a alimentos e água suficientes, bem como os direitos das
mulheres. Eles também têm oferecido aos pequenos agricultores orientação técnica sobre
agroecologia, ajudando-os a cultivar a terra de maneira mais sustentável do ponto de vista
ambiental.
Os funcionários da Diaconia treinaram líderes, mulheres e jovens para participarem ativamente da
negociação de políticas públicas, ajudando-os a tomar parte em conselhos e fóruns para defender os
direitos de suas comunidades. Através deste projeto, as famílias pobres ganharam um melhor acesso
à água e aos alimentos, resultando em melhores padrões de saúde, especialmente entre crianças e
idosos. Os beneficiários agradeceram a Deus pela oportunidade de aprender que a água e os
alimentos são direitos universais e que não devem ser negados a ninguém, além de se regozijarem
com a oportunidade de aprender como garantir que seus direitos a essas necessidades básicas sejam
atendidos.
Maria Pinheiro, presidente de uma Associação Comunitária do Rio Grande do Norte, considera
relevante a participação em reuniões como o Programa de Aquisição de Alimentos, pois isso permite
que as famílias de agricultores comercializem sua produção com os governos. "Essas reuniões são
muito importantes para a comunidade, porque esclarecem e mostram que, de fato, temos direitos –
trata-se apenas de saber como encontrá-los", disse ela. "Aqui, as pessoas estão muito desacreditadas
em várias coisas; foi depois que Diaconia chegou à comunidade que as coisas melhoraram, mas ainda
temos muito pelo que lutar."
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