Estudos de caso de advocacy

OBTENÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO NEPAL
PAÍS:

Nepal

TEMA:

Crianças e educação; governança; saúde; água,
saneamento e higiene

ABORDAGENS DE ADVOCACY:

Mobilização da comunidade; funcionários do governo:
lobby

No distrito de Surkhet, no Nepal, fica a aldeia de Gadi. Como muitas outras aldeias da região, Gadi
tinha seu próprio Comitê de Desenvolvimento da Aldeia, mas era uma das aldeias menos
desenvolvidas na região. Assim, a comunidade tinha dificuldades para satisfazer suas necessidades
básicas, sendo que um dos maiores desafios que enfrentava era a obtenção de água potável.
A organização parceira da Tearfund, International Nepal Fellowship (INF), começou a trabalhar com
saúde e desenvolvimento comunitário em Gadi, com o objetivo de ajudar a melhorar as condições de
vida dos moradores. Como parte de seu trabalho, a INF ajudou a estabelecer vários grupos de
autoajuda, que se reuniam para discutir os problemas em sua comunidade uma vez por mês.
O grupo de autoajuda de Pariwartansil identificou a água potável como sua prioridade. Durante a
maior parte do ano, os habitantes da aldeia gastavam de duas a três horas por dia buscando água
contaminada de um córrego próximo. Como resultado do consumo de água suja, os moradores
frequentemente contraíam doenças transmitidas pela água. A frequência escolar também era baixa,
já que os pais costumavam mandar os filhos buscar a água.
O grupo de autoajuda desenvolveu um plano para resolver a situação. Através de contribuições
regulares, o grupo recolheu 2.000 rúpias nepalesas (NPR) de cada agregado familiar e, então,
abordou organizações governamentais e não governamentais para obter apoio financeiro e
aumentar seu fundo.
Com o dinheiro recolhido, o grupo começou a construir uma tubulação desde uma fonte de água
limpa (um riacho a 7 km de distância) até sua aldeia. No entanto, antes que o projeto pudesse ser
concluído, o dinheiro acabou. Decepcionado, mas irredutível, o grupo fez visitas regulares ao
escritório do Comitês de Desenvolvimento da Aldeia para apresentar seu caso e tentar obter mais
financiamento.
Depois de perseverar em seus esforços de advocacy, o grupo de autoajuda finalmente obteve 54.000
NPR do Comitês de Desenvolvimento da Aldeia, bem como 600 metros de tubos de água plásticos do
Comitê de Desenvolvimento do Distrito. A INF também contribuiu com 900 metros de tubos e quatro
sacos de cimento para construir um tanque de água.
Ao contrário das expectativas de muitas pessoas, o grupo de autoajuda atingiu sua meta de levar
água limpa diretamente até o povoado, fornecendo água potável para 17 famílias, com água de
sobra suficiente para seu gado também. Assim, as crianças da comunidade puderam começar a
frequentar a escola regularmente, e a saúde dos habitantes da aldeia melhorou significativamente.
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