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Em Bangladesh, o trabalho de lobby junto ao governo local para destinar recursos à redução do risco 

de desastres pode ser um desafio. Uma vila no norte de Bangladesh queria reforçar os diques de 

terra próximos à vila para protegê-la contra as cheias anuais do rio. Esses diques estendem-se por 

muitos quilômetros ao longo do rio, mas raramente são robustos o suficiente para proteger as vilas 

que cercam. 

Colaboradores da Health, Education and Economic Development (HEED), uma organização parceira 

da Tearfund, acompanharam o Comitê de Gerenciamento de Desastres (DMC) da vila em visitas ao 

conselho de desenvolvimento de recursos hídricos para apoiá-lo na defesa da causa. No entanto, em 

toda visita, diziam-lhes que o conselho não dispunha de recursos. Diante disso, a HEED e o DMC, 

sabendo que normalmente era possível disponibilizar recursos para obras de contenção de 

enchentes, mobilizaram outros moradores da vila e entraram em contato com um jornalista de um 

jornal com circulação nacional para acompanhá-los em mais uma reunião com o conselho de 

desenvolvimento de recursos hídricos. 

O jornalista escreveu um artigo no jornal após a visita, e o conselho, querendo evitar uma maior 

publicidade negativa, resolveu investir mais tempo e recursos no planejamento da recuperação dos 

diques. A HEED, em seguida, articulou os DMCs em muitas vilas afetadas às margens do rio e difundiu 

informações sobre a disponibilidade de recursos. Com isso, outros DMCs obtiveram acesso a 

recursos e o governo passou a dar maior apoio às obras de reforço dos diques. 


