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Táticas de

mídia e lobby
Vinculação das ações de agricultores com os processos nacionais de política
Finalidade:
Ferramenta

Lembre-se

Este Conjunto de Ferramentas, baseado na experiência em Granada,

★ Qualquer trabalho com

introduz uma série de idéias e lições sobre táticas e dicas para fazer

os agricultores deve seguir

com que a política nacional sirva aos interesses dos agricultores e
responda a suas necessidades e aspirações.

os princípios básicos de
comunidade e do bom
senso. Leva tempo para

Atividades:

cultivar a confiança, desen-

Preparações

volver relacionamentos,

• Realize a auditoria das políticas atuais sobre a utilização de terras e fazer uma

estabelecer respeito mútuo

pesquisa do registro de terrenos. Se possível, crie um arquivo de políticas pertinentes
e escrituras de terra, para acesso pelo público.
• Estabeleça contato com a mídia logo no início. Tente obter a atenção da mídia para
o jornalismo investigativo em vez de contentar-se com comunicados à imprensa.

e aprender a equilibrar a
reciprocidade.

★ Faça com que sejam
escutadas as vozes dos
agricultores não garante

Coleta de evidências de agricultores

respostas política apropri-

• Demonstre a utilização de terras. Para os agricultores, a prova real existe no chão e

adas do governo ou de

não no papel – procure meios de se comunicar sobre o uso real de terras.
• Crie um mapa das propriedades reais de terra. A posse na prática freqüentemente é
diferente da escritura de terra – a cartografia formal ajuda os agricultores a planejar
e defender-se.
• Encoraje e apoie os agricultores para manter registros. Ajude os agricultores a desen
volver sistemas simples para registrar as atividades da fazenda – mais evidências para
influenciar o governo.

empresários – tais atividades
fazem parte de um longo
processo de atrito.
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• Articule as alternativas de desenvolvimento dos agricultores. Utilize mapas formais e
discussões de agricultores para preparar os argumentos para o uso sustentável e
eqüitativo da terra, tal como a combinação da agricultura com outros usos da terra.
Ampliação do quadro

• Melhore a conscientização dos agricultores de seu papel na economia nacional. Ajude
os agricultores a desenvolver argumentos para o uso de suas terras dentro do contexto
da política nacional e internacional.
• Inclua as questões dos agricultores nos programas nacionais tais como os da segurança
de alimentos, da redução da pobreza e nos programas de biodiversidade.
• Cultive relacionamentos entre os agricultores e o pessoal técnico agrícola. Facilite a
possibilidade de oficiais de trabalho externo trabalharem localmente e dos agricultores
exigirem o complemento inteiro dos serviços externos.
• Registre e compartilhe a experiência de situações semelhantes para oferecer inspiração
aos agricultores.
• Vincule a produção alimentar ao consumo alimentar. Compartilhe informações sobre
cadeias de produtos com os agricultores, funcionários e consumidores.
Focalizar, comunicar e negociar com grupos maiores

• Ajude os agricultores a prepararem-se para as reuniões importantes e desenvolverem
habilidades de negociação. Realize reuniões antecipadas para discutir as viabilidades e
situações hipotéticas.
• Utilize, de modo tático, os processos políticos tais como as eleições a níveis locais e
nacionais.
• Use a mídia para divulgar sua mensagem e estimular o debate público. Fique atento à
divulgação das opiniões dos agricultores para não comprometê-los.

Informações
adicionais
A ferramenta completa e
outras ferramentas e recursos
podem ser encontradas
no site:
www.policy-powertools.org
Contacto:
Judy Williams
grenco@carbsurf.com

