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În prezent, europenii se confruntă cu primele politici structurale, care până acum au fost impuse oamenilor din alte
regiuni, în special în partea de Sud a Globului; singurul interes al acestor politici este cel de salvare a capitalismului și
a celor care beneficiază de pe urma lui (bănci private, grupuri de investiții și corporații transnaționale). Toate semnele
arată că în viitorul apropiat, aceste politici antisociale vor deveni mai severe și tot mai extinse. Primele mobilizări
generale, pentru a denunța sistemele economice și de guvernare, care ne-au adus în această situație, au început. 

Sistemele  alimentare  au  fost  reduse  la  un  model  de  agricultură  industrializată  controlată  de  câteva  corporații
transnaționale de produse alimentare, împreună cu un grup mic de intermediari. Este un model proiectat pentru a
genera profituri și, prin urmare, eșuează complet în îndeplinirea obligațiilor față de cetățeni. În loc să fie dedicat
producției de hrană la prețuri accesibile și beneficii, se concentrează tot mai mult pe producția de materii prime, cum
ar  fi  agrocombustibili,  hrană  pentru  animale  sau  alte  mărfuri. Pe  de  o  parte, aceasta  a  cauzat  pierderi  enorme
exploatațiilor agricole și persoanele care își câștigă existența din aceste exploatații. Pe de altă parte, promovează un
regim alimentar dăunător pentru sănătate și care conține fructe, legume și cereale insuficiente.

Acest model industrial  al  producției  este  dependent de combustibilii  fosili  și  chimicale;  nu recunoaște limitările
resurselor, cum ar fi terenurile sau apa; este responsabil pentru pierderile drastice ale biodiversității și a fertilității
solului; contribuie la schimbările climatice; forțează mii de oameni în locuri de muncă fără recunoașterea drepturilor
lor  fundamentale;  și  conduce  la  înrăutățirea  condițiilor  de  muncă  pentru  agricultori  și  lucrători,  în  special  a
migranților. Nu respectă natura și nu folosește în mod durabil resursele. Exploatarea și folosirea pământului în acest
fel, reprezintă cauza fundamentală a sărăciei rurale și a foametei pentru mai mult de un miliard de oameni din lume
(de exemplu în Africa). În plus, aceasta provoacă migrația forțată, creând în același timp un surplus de alimente, care
ajung să fie irosite sau aruncate în piețe, atât în interiorul cât și în afara Europei, distrugând producția locală.

Această  situație  este  rezultatul  politicilor  de  produse  alimentare,  financiare,  comerciale  și  energetice,  pe  care
guvernele  noastre,  UE  (în  special  prin  intermediul  Politicii  sale  Agricole  Comune),  instituțiile  multilaterale  și
financiare precum și corporațiile transnaționale le-au impus. Printre exemple se numără politicile de dereglementare
și liberalizare a piețelor agricole și speculațiile privind hrana.

Modificarea  direcției  acestui  sistem alimentar  disfuncțional  va fi  posibilă  numai  printr-o  reorientare  completă  a
politicilor și a practicilor agricole și a produselor alimentare. Este vitală o restructurare a sistemului alimentar, bazat
pe principiile de Suveranitate Alimentară, în special în Europa.

Prin urmare, peste 400 de persoane din 34 de țări europene, începând de la Atlantic la Urali și Caucaz, din Arctica spre
Marea  Mediterană, precum și  reprezentanți  internaționali  din diverse mișcări  sociale  și  organizații  ale  societății
civile, s-au întâlnit între 16-21 august, la Krems, Austria, pentru a face un pas în dezvoltarea unei mișcări europene
pentru  Suveranitate  Alimentară. Pe  fundațiile  Declarației  Nyeleni  2007, construim  Forumul  pentru  Suveranitate
Alimentară, care a reafirmat cadrul internațional al Suveranității Alimentară - dreptul popoarelor de a defini în mod
democratic propria lor hrană și propriile sisteme agricole, care să nu afecteaze oamenii sau mediul înconjurător.

În  prezent,  există  numeroase  experiențe  și  practici  bazate  pe  principii  de  Suveranitate  Alimentară  și  care
demonstrează modul în care pot fi aplicate, atât la nivel local, regional cât și european. Noi suntem oameni care
împărtășim valori bazate pe drepturile omului. Ne dorim o mișcare libera a persoanelor, și  nu libera circulație a
capitalurilor și a mărfurilor care contribuie la distrugerea mijloacelor de existență și, prin urmare, îi obligă pe mulți să
migreze. Scopul nostru este de cooperare și solidaritate, spre deosebire de concurență. Ne angajăm în revedincarea
democrației noastre: toți oamenii ar trebui să fie implicați în toate problemele de interes public și de elaborare a
politicilor publice, de a decide în mod colectiv modul în care ne organizăm sistemele noastre alimentare. Acest lucru
necesită construirea sistemelor și a proceselor democratice, fără violență, influență corporativă, și bazate pe drepturi
egale și egalitatea de gen, ceea ce va conduce, de asemenea, la eliminarea patriarhatului.

Mulți dintre noi suntem tineri, care reprezentăm viitorul societății noastre și a luptelor noastre. Ne vom asigura că
energia și creativitatea noastră face mișcarea mai puternică. Pentru a face acest lucru trebuie să fim în măsură să
participăm la furnizarea de hrană și să fim integrați în toate structurile și deciziile.



Suntem convinși că Suveranitatea alimentară nu este doar un pas spre o schimbare a hranei și a sistemelor noastre
agricole, ci spre o schimbare mai vastă în societate. Astfel, ne angajăm să lucrăm și să luptăm pentru:

Schimbarea modului în care hrana este produsă și consumată
Să lucrăm la sisteme de producție alimentară durabile, care oferă hrană sănătoasă și sigură pentru toți oamenii din
Europa, menținând în același timp biodiversitatea și resursele naturale și asigură bunăstarea animalelor. Acest lucru
necesită modele ecologice de producție alimentară și piscicolă, bazate pe o multitudine de agricultori, grădinari și
pescari la scară mică, care produc hrană locală - ca o coloana vertebrală a sistemului alimentar. Ne luptăm împotriva
utilizării  și  creșterii  organismelor modificate genetic  și  pentru recuperarea diverselor soiuri  de semințe țărănești
precum și a rasele de animale în aceste sisteme. Promovăm forme durabile și diverse ale culturii alimentare, în special
consumul de înaltă calitate al alimentelor locale și de sezon și nu acele produse foarte procesate. Asta include un
consum mai mic de carne și produse de origine animală, care trebuie să fie produsă local, numai prin utilizarea de
furaje  nemodificate  genetic.  Ne  angajăm  în  adoptarea  și  promovarea  de  cunoștințe  culinare  și  de  prelucrare  a
produselor alimentare prin educație și schimburi de competențe.

Schimbarea modului în care este distribuită hrana
Să lucrăm în direcția descentralizării lanțurilor alimentare, promovând piețe diversificate, bazate pe solidaritate și
prețuri  corecte,  precum  și  lanțuri  scurte  de  aprovizionare  și  intensificare  a  relațiilor  dintre  producători  și
consumatori, pentru a contracara extinderea și puterea supermarket-urilor. Dorim să oferim posibilitatea ca oamenii
să își dezvolte propriile sisteme de distribuție a hranei și să permitem țăranilor să producă și să proceseze hrană
pentru  comunitățile  lor. Acest  lucru  necesită  norme  de  susținere  și  siguranță  alimentară  cât  și  o  infrastructură
alimentară locală pentru țărani. De asemenea, lucrăm pentru a ne asigura că alimentele pe care le producem ajung la
toți oamenii din societate, inclusiv la persoanele cu un venit mai mic sau chiar fără venit.

Valorizarea și îmbunătățirea condițiilor sociale și de muncă în sistemele alimentare și în agricultură
Ne luptăm împotriva exploatării și a degradării condițiilor de muncă și sociale, precum și pentru drepturile tuturor
femeilor și bărbaților care produc hrană, precum și pentru cele ale lucrătorilor sezonieri și migranți, muncitori în
procesare, distribuție și comerț și altele. Vrem ca politicile publice să respecte drepturile sociale, cu standarde înalte și
finanțare publică condiționată de punerea în aplicare a acestora. Societatea trebuie să acorde o valoare mai mare
rolului producătorilor de hrană și muncitorilor din societatea noastră. Pentru noi, acest lucru include salarii decente.
Scopul nostru este să construim alianțe între toți oamenii care lucrează în sistemul alimentar.

Revendicarea dreptului asupra bunurilor noastre comune
Ne opunem și luptăm împotriva transformării în marfă, financiarizării și brevetării bunurilor noastre comune cum ar
fi: terenuri; seminte tărănești; rasele de animale și stocurile de pești; copaci și păduri; apă; atmosfera; și informație.
Accesul la acestea nu ar trebui să fie determinat de piețe și de bani. În utilizarea resurselor comune, trebuie să ținem
cont de drepturilor omului și a egalității de gen, dar și de beneficiile societății în ansamblu. De asemenea, ne asumăm
responsabilitatea de a utiliza în mod durabil bunurile noastre, respectând în același timp drepturile naturii. Bunurile
noastre ar trebui să fie gestionate printr-un control colectiv, democratic și comunitar.

Schimbarea politicilor publice care reglementează hrana și sistemele noastre agricole
Lupta noastră include schimbarea politicilor publice și a structurilor de guvernare, care guvernează sistemele noastre
alimentare - de la  nivel  local  la  nivel  național, european și  mondial  - și  pentru  a  legitima puterea  corporativă.
Politicile publice trebuie să fie coerente, complementare, să promoveze și să protejeze sistemele alimentare dar și
tradiția alimentară. Politicile trebuie: să se bazeze pe dreptul la hrană; să eradicheze foametea și sărăcia; să asigure
îndeplinirea nevoilor de bază ale omului; și să contribuie la Justiția Climatică - în Europa și la nivel global. Avem
nevoie de cadre juridice care: să garanteze prețuri stabile și echitabile pentru producătorii de hrană; promoveze o
agricultură ecologică; pună în aplicare reforma agrare. Aceste politici ar duce creșterea numărului de agricultori din
Europa. Pentru a  atinge obiectivele  menționate mai sus, politicile  publice  trebuie  să  fie întocmite prin cercetări
amănunțite. Ele trebuie să asigure că speculațiile privind hrana sunt interzise și nu dăunează sistemelor existente la
nivel local sau regional, că nu dăunează tradiției alimentare - fie prin dumping, fie prin acapararea terenurilor în
Europa, în special în Europa de Est sau în partea de Sud a Globului. Ne îndreptăm spre un alt fel de agricultură, hrană,
semințe, energie  si  comerț  politic  pentru  Suveranitate  Alimentară  în  Europa. În  mod  special  acestea  trebuie  să
includă: un alt fel de agricultură și politici agricole comune; eliminarea Directivei privind biocombustibilii din UE; și
guvernarea globală a comerțului internațional de produse agricole situate în cadrul FAO și nu în cadrul WTO.

Facem apel la oamenii și la mișcările sociale din Europa să se angajeze, împreună cu noi, în toate luptele
noastre, să preluăm controlul asupra sistemelor noastre alimentare și să contruim ACUM Mișcarea pentru

Suveranitate Alimentară in Europa!


