O STRUCTURĂ
DESCENTRALIZATĂ

PARTICIPAȚI
LA ACȚIUNI!

Via Campesina este o mișcare socială de masă a cărei
vitalitate și legitimitate provin din organizațiile sale de
bază. Mișcarea se bazează pe descentralizarea puterii
între regiunile sale. Secretariatul internațional, se mută
periodic, în baza unei decizii colective care se ia la fiecare
patru ani, la Conferința Internațională Via Campesina.
Secretariatul a funcționat mai întâi în Belgia (1993-1996),
apoi în Honduras (1997-2004) și Indonezia (2005-2013).
Din 2013 se află în Harare, Zimbabwe.

8 MARTIE

17 APRILIE

Ziua Internațională
a Femeii

Ziua mondială a
Luptelor Țărănești

10 SEPTEMBRIE

16 OCTOBRIE

Ziua Internațională a
luptei împotriva OMC**
și a acordurilor de
comerț liber

Ziua Internațională pentru
Suveranitate Alimentară
și împotriva companiilor
multinaționale

25 NOIEMBRIE

3 DECEMBRIE

Conferința internațională, care are loc la fiecare patru
ani, este cel mai important forum politic. Sunt luate
decizii cu privire la prioritățile și acțiunile viitoare ale
mișcării. Din 1993, au avut loc șapte conferințe
internaționale.
Munca mișcării este posibilă prin contribuțiile membrilor
săi, donații private și sprijin fnancial din partea ONGurilor, fundațiilor și instituțiilor publice.

Ziua Internațională împotriva Ziua Internațională
violenței împotriva femeilor. împotriva pesticidelor

Cu ocazia acesor date, membrii Via Campesina organizează
acțiuni directe, conferințe, proiecții de filme, dezbateri, adunări
comunitare, împreună cu alte grupuri și organizații susținătoare.
**Pentru comemorarea lui M. Lee Kun Hae, țăran din Coreea, care
și-a sacrificat viața în timpul unei manifestații împotriva Organizației
Mondiale a Comerțului - OMC, în Cancun - Mexic, în 2003.
Lee purta o banderolă pe care scria "OMC omoară țăranii".

Pentru mai multe informații și pentru a ne
susține, vizitați website-ul nostru: www.viacampesina.org
197A Smuts Road Prospect, Waterfalls, Harare,
Zimbabwe
viacampesina@viacampesina.org
+263 4576221
facebook.com/viacampesinaOFFICIAL
@via_campesina
tv.viacampesina.org

LA VIA CAMPESINA
Mișcarea internațională a
țăranilor și țărăncilor

GLOBALIZĂM LUPTA,
GLOBALIZĂM SPERANȚA!
Via Campesina este o mișcare internațională care
reunește milioane de țărani și țărănci, producătorii
mici și mijlocii, a femeilor și tinerilor fără pământ din
mediul rural, indigeni, migranți și muncitori agricol ...
Înrădăcinată puternic într-un spirit de unitate și
solidaritate între aceste grupuri, Via Campesina apără
agricultura țărănească și suveranitatea alimentară ca
mijloc de a promova justiția socială și demnitatea.
Se opune în mod clar agriculturii industriale și afacerilor
multinaționale care distrug relațiile social și mediul.
Femeile au un rol central în Via Campesina.
Mișcarea apără drepturile femeilor și egalitatea de gen.
Luptă și împotriva tuturor formelor de violența
împotriva femeilor. Tinerii de asemenea, au un
loc foarte important și sunt forța care
inspiră mișcarea.
În anul 2016 Via Campesina reunea 164
organizații locale și naționale în 73 de
țări din Africa, Asia, Europa și America
iar de atunci mișcarea a crescut.
Reprezintă aproximativ
200 de milioane de țărani și țărani.
Este autonomă, pluralistă și
multiculturală, politică in esență,
prin reclamarea justiției sociale
dar fără nici o afiliație politică,
economică, religioasă sau
de altă natură.

O mișcare născută in 1993
Un grup de reprezentanți
și reprezentante ale unor
organizații de țărani și
mici fermieri de pe cele
patru continente, au
înființat La Via Campesina
om timpul unei întâlniri
care a avut loc la Mons,
în Belgia, în 1993.

Pe acele timpuri, politicile agricole și industria
agroalimentară intrau într-un proces de globalizare. Micii
producători a trebuit să dezvolte o viziune comună și să
înceapă lupta pentru a o apăra. Organizațiile țăranilor voiau
ca vocea lor să fie auzită și să participe direct la deciziile
care le afectează viața de zi cu zi.

PENTRU CE LUPTĂM:
1. Suveranitatea alimentară, dreptul la pământ
și reforma agrară
La Via Campesina a lansat ideea de "suveranitate
alimentară" la Summitul Mondial al Alimentației în 1996.
Suveranitatea alimentară este dreptul oamenilor la o dietă
sănătoasă și potrivită din punct de vedere cultural,
produsă prin mijloace durabile, și dreptul acestora de a-și
defini propriile sisteme agricole și alimentare.
Suveranitatea alimentară promovează un model de
producție dedurabilă și la scară mică, în beneficiul
comunităților și mediului. Recunoaște dreptul țărilor de
a-și proteja producătorii locali de importuri ie�ine și dreptul
producătorilor de a-și controla producția.
Suveranitatea alimentară include lupta pentru
pământ și pentru o reformă agrară reală care
garantează că drepturile de folosire și gestionare
a terenurilor, teritoriilor, apei, semințelor,
animalelor și biodiversității sunt în mâinile celor
care produc hrana și nu în mâinile companiilor multinaționale.

2. Agroecologie și dreptul la semințe
Via Campesina vede în Agroecologie un element
esențial al rezistenței față de sistemul economic
care pune profitul în detrimentul vieții
.
Micii producători țărani, pescarii, păstorii nomazi
sau popoarele indigene, care reprezintă mai mult de
jumătate din populația mondială, sunt capabili să
producă pentru a-și hrănipropriile comunități și
lumea întreagă, într-un mod sănătos și durabil.
Semințele sunt un pilon de neînlocuit în producția
alimentară și au un rol social și cultural fundamental.
Via Campesina promovează drepturile țăranilor de a
folosi, selecta, reproduce și vinde semințele țărănești
și se luptă împotriva încercărilor sectorului privat de a
controla această moștenire comună.

3. Drepturile țăranilor și problema
criminalizării
La nivel mondial, fermierii și țăranii sunt relocați
de pe pământurile lor, criminalizați, marginalizați sau
chiar uciși atunci când se luptă pentru drepturile lor.
Companiile multinaționale violează drepturile omului.
Via Campesina promovează implementarea
Declarației ONU pentru Drepturile
Țăranilor, Țărăncilor și a altor persoane
care lucrează în mediul rural, ce
include dreptul la viață și la
condiții decente de viață, dreptul
la pământ, teritorii, semințe,
informații, justiție și egalitatea
între femei și bărbați.

