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Estudos de caso de advocacy 

MELHOR IRRIGAÇÃO PARA TERRAS 
AGRÍCOLAS NO NEPAL 

PAÍS: Nepal 

TEMA: Terras e propriedade; meios de vida 

ABORDAGENS DE ADVOCACY: Mobilização da comunidade; educação dos membros 
da comunidade; funcionários do governo: lobby  

 

No distrito de Surkhet, nas colinas do centro-oeste do Nepal, fica a comunidade de Lekhgaun. É aqui 
que a organização parceira da Tearfund, International Nepal Fellowship (INF), ajudou a formar um 
grupo de autoajuda, um dos 24 grupos criados por ela na região. Seus membros, muitos dos quais 
são pobres e marginalizados, reúnem-se todos os meses para discutir os principais problemas 
enfrentados por eles e a comunidade em geral. 
 
Um desses problemas era a falta de irrigação para suas terras agrícolas. As pessoas da comunidade e 
de muitas das comunidades próximas dependiam da água de um canal mal construído e que 
frequentemente ficava obstruído para irrigar seus campos. Assim, elas sofriam atrasos frequentes no 
plantio de suas culturas em épocas críticas do ano e tinham dificuldades para manter os campos 
adequadamente irrigados. Embora todos reconhecessem o problema, ninguém havia tomado a 
iniciativa de abordá-lo, pois as pessoas achavam que não conseguiriam acessar os recursos 
necessários. 
 
Os facilitadores comunitários da INF acompanharam o grupo de autoajuda durante suas reuniões nos 
estágios iniciais. Eles informaram ao grupo sobre as leis que os habitantes dos povoados 
desconheciam, leis que davam direito a apoio do departamento do governo local a grupos como o 
deles. Assim, o grupo decidiu realizar uma reunião com todas as três comunidades que usavam o 
canal para elaborar um plano de ação e um pedido formal de apoio do governo. 
 
O grupo de autoajuda conseguiu ajudar a comunidade a identificar quais recursos ela já tinha à sua 
disposição para resolver o problema: tempo e materiais locais (areia e pedras). Todos os membros da 
comunidade concordaram em participar oferecendo tempo e uma contribuição financeira acessível 
de cada família. Eles prepararam pedidos formais para o departamento governamental (pedindo um 
técnico e apoio financeiro) e para a INF (40 sacos de cimento). A INF continuou a orientá-los ao longo 
do processo de planejamento. 
 
Depois de receber o pedido, o departamento governamental enviou uma equipe de técnicos para 
realizar um estudo do local. Eles produziram um relatório, que fez com que o departamento 
governamental liberasse as verbas para a construção de um canal de irrigação permanente. Da 
mesma forma, a INF concordou em fornecer os 40 sacos de cimento. Os membros do grupo de 
autoajuda mobilizaram pessoas nas três comunidades para coletar pedras e cerca de 9 toneladas de 
areia. Os membros da comunidade, então, passaram a trabalhar juntos para construir um novo canal 
de 120 metros de comprimento, durante 14 dias. 
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Agora, todos na comunidade têm acesso contínuo a água para a irrigação. Eles podem alcançar o 
enorme potencial do cultivo de diferentes culturas e legumes em seus campos. O governo e a 
comunidade em geral reconheceram a iniciativa do grupo de abordagem de um problema que 
afetava a todos. 
 
Um membro do grupo, Netra Bahadur Sunar, disse: “Agora, o problema de irrigação de nossos 
campos é coisa do passado. Antes, tínhamos que esperar nossa vez para irrigar nossos campos, 
preparar o arrozal, etc. Mas agora todos nós podemos começar a plantar na hora certa, sem nos 
preocuparmos com a escassez de água. Não brigamos mais pela água. Temos harmonia total e agora 
estamos pensando em plantar legumes fora da estação para ter uma renda extra. Com este canal, 
agora temos muitas possibilidades de aumentar nossa renda!” 


