
Estudos de caso de advocacy

Grupos de autoajuda mantidos
durante a pandemia de Covid-19
na Etiópia

País:
Etiópia

Temas:
Meios de vida

Abordagens de advocacy:
Mobilização de igrejas e comunidades; construção de relacionamentos; demonstração de boas

práticas; funcionários do governo: reuniões com; funcionários do governo: lobby

O parceiro da Tearfund, Ethiopia Kale Heywot Church Development Commission (EKHCDC), criou quase 15

mil grupos de autoajuda (GAA) em toda a Etiópia. Esses GAA reúnem-se para discutir questões da

comunidade, fornecer empréstimos e muito mais. A EKHCDC também forneceu treinamento em advocacy

(defesa e promoção de direitos) a seus GAA ao longo de muitos anos. Devido a esse treinamento, os GAA

vêm construindo estrategicamente relacionamentos de longo prazo com funcionários do governo. O

governo também está bem ciente do importante papel que os GAA desempenham em suas comunidades.

A propagação da pandemia na Etiópia e as medidas de lockdown do governo afetaram muito os GAA e suas

atividades. As medidas de lockdown na Etiópia interromperam as fontes de sustento de muitas pessoas,

colocando-as em risco de pobreza extrema. Assim, o país poderia ter voltado a depender de ajuda externa.

No entanto, os GAA da Etiópia desempenharam um papel importante no apoio às suas comunidades

durante o lockdown. Por exemplo, os funcionários do governo viram a importância dos GAA quando esses

foram capazes de fornecer sabão e higienizadores de mãos a milhares de pessoas em Adama Nazareth, na

região de Oromia, na Etiópia. Além disso, devido ao treinamento em advocacy que os GAA haviam recebido

da EKHCDC, os grupos sabiam como verificar se poderiam continuar seu importante trabalho, bem como

desafiar os funcionários do governo em questões em torno da terra, apesar das restrições de lockdown da

pandemia de Covid-19.
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Os líderes dos GAA foram até os funcionários do governo no escritório regional do Ministério de Assuntos

da Mulher, com quem haviam construído relacionamentos por muitos anos, a fim de realizar lobby para

obter permissão para se reunirem mediante o cumprimento de todas as medidas preventivas adotadas

durante a pandemia de Covid-19. Devido ao treinamento em advocacy dos GAA, à construção de

relacionamentos e à demonstração de que os grupos eram necessários em suas comunidades, os

funcionários do governo concederam aos GAA permissão para se reunirem ao ar livre com um número

máximo de 20 pessoas.

No entanto, os GAA tiveram algumas dificuldades em relação à permissão para se reunirem. Em alguns

municípios, os funcionários do governo local proibiram os grupos de se reunirem, apesar da permissão do

Ministério de Assuntos da Mulher. Em resposta a isso, a estrutura abrangente dos GAA notificou o problema

a funcionários do governo de um nível mais alto do que os funcionários municipais e, em seguida, os GAA

afetados receberam um local seguro para suas reuniões. Além disso, o governo regional de Oromia

reconheceu oficialmente os GAA como entidades jurídicas, diferentes de associações ou cooperativas,

sendo que essa era a primeira vez que os GAA da EKHCDC eram reconhecidos como tais. Esse

reconhecimento legal garante aos GAA direitos que protegem seus membros e comunidades.

Os GAA da EKHCDC colheram os frutos do desenvolvimento da sua capacidade de se engajar no trabalho de

advocacy, construir relacionamentos com os funcionários do governo e provar seu impacto positivo nas

comunidades em suas respostas rápidas à Covid-19. Apesar das rígidas medidas de lockdown da pandemia

de Covid-19 na Etiópia, os GAA conseguiram continuar atendendo e apoiando suas comunidades durante a

pandemia.
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