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Resum 

Com és la sobirania alimentària? 

Raj Patel 

Hannah Arendt va observar que el primer dret, sobre tots els altres, és el dret a tenir 
drets. En molts aspectes, la crida a la sobirania alimentària de la Via Campesina 
tracta precisament d'invocar el dret a tenir drets sobre els aliments. Però no està prou 
clar com treure profit d'aquestes idees. Aquesta secció fonamental de Veus d’arran de 
Terra examina algunes de les dificultats que comporta convertir el dret a tenir drets 
sobre els sistemes alimentaris en solucions pràctiques. 

L'etimologia de la sobirania alimentària*1 

Hi ha, entre els que utilitzen el terme, una forta sensació que, tot i que la "sobirania 
alimentària" pot ser difícil de definir, és el tipus de cosa que se sap quan es veu. Això és 
una mica insatisfactori, i aquesta secció marca un intent de posar una mica més de 
contingut a l’ossada, la carcanada del concepte, més enllà de la noció àmpliament 
convinguda que la sobirania alimentària no és el que tenim en aquest moment. Abans 
d'introduir els treballs que conformen la resta d'aquesta secció, cal esbrinar l'etimologia 
del terme 'sobirania alimentària'. 

És, certament, el primer instint d'un erudit sense inspiració el dirigir-se cap a les 
definicions. He saquejat, amb molta més freqüència del que m'agradaria recordar, 
l'Oxford English Dictionary per a una declaració autoritzada de termes contra els quals 
després em vaig inclinar. Amb tot, la qüestió de la sobirania alimentària és una qüestió a 
la inversa. La sobirania alimentària està, en tot cas, sobredefinida. Hi ha tantes versions 
del concepte, que és difícil saber exactament què significa. La proliferació de definicions 
sobreposades és, però, un símptoma de la mateixa sobirania alimentària, filades en el 
teixit de la sobirania alimentària per necessitat. Atès que la sobirania alimentària és una 
crida als drets dels pobles per donar forma i elaborar una política alimentària pròpia, no 
ens pot estranyar que aquest dret no s'utilitzi per a explorar i ampliar la filosofia política 
que cobreix. El resultat d'aquesta exploració de vegades ha sacsejat i emmascarat 
algunes contradiccions difícils dins de la noció de sobirania alimentària, i aquestes són 
contradiccions que val la pena explorar. 

                                                           
(*) Aquesta secció fou considerablement més fàcil d'editar tant pel treball de Hannah Wittman i Annette Desmarais en 
la convocatòria d'una reunió sobre sobirania alimentària a l'octubre de 2008, com pels comentaris d'un crític anònim. 
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Però abans d'entrar en aquestes definicions i contradiccions, val la pena contrastar la 
sobirania alimentària amb el concepte contra el qual tradicionalment s’ha confrontat: la 
seguretat alimentària. L'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i 
l'Agricultura (FAO) ha fet un bon treball per seguir l'evolució de la "seguretat alimentària" 
(vegeu FAO 2003), però és útil recordar que la primera definició oficial de "seguretat 
alimentària" l’any 1974 va ser 

La disponibilitat en tot moment d’un subministrament mundial d'aliments bàsics per 
sostenir una expansió constant del consum d'aliments i compensar les fluctuacions de 
la producció i els preus. (Nacions Unides 1975 citat a FAO 2003) 

La utilitat del terme l’any 1974 derivava del seu context polític econòmic, enmig de la 
fam del Sahel, al zenit de les demandes d'un Nou Ordre Econòmic Internacional, i al cim 
de la puixança del Tercer Món, que ja havia aconseguit establir la Conferència de les 
Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament (UNCTAD) com a bastió de 
l'estabilització dels preus dels productes bàsics (Rajagopal 2000). En aquest context, 
quan els únics autors de la definició eren els estats, i quan hi havia una fe tecnocràtica 
en la capacitat dels mateixos estats per redistribuir recursos si només aquests recursos 
podien estar disponibles, tenia sentit parlar de subministraments mundials suficients, 
perquè radicava en l'estabilització dels preus la principal preocupació dels autors del 
terme. Compareu el llenguatge i les prioritats reflectides en la definició de principis de la 
dècada de 1970 amb aquesta més recent: 

La seguretat alimentària [esdevé] una situació que existeix quan totes les persones, 
en tot moment, tenen accés físic, social i econòmic a aliments suficients, segurs i 
nutritius que satisfacin les seves necessitats dietètiques i preferències alimentàries 
per a una vida activa i saludable. (FAO 2001 citat a FAO 2003) 

La font d'aquesta definició va ser L'estat de la inseguretat alimentària 2001, i aquí rau 
una part del relat en l'ampli gir de la "seguretat alimentària". La definició del 2001 va ser 
molt més contundent. Si bé va marcar l'èxit dels activistes i de les ONG i de la comunitat 
de componedors de polítiques, per ampliar la comunitat d'autors d'aquestes declaracions 

per incloure-hi actors no estatals i fer girar la discussió de les qüestions de producció cap a 
preocupacions socials més àmplies, també va ser una intervenció en un món molt diferent 
i una [altra] sèrie de debats. Ja no hi havia un moviment de països no alineats. Tampoc 
no hi havia, almenys en el món de la diplomàcia estatal, la possibilitat d'una alternativa 
al capitalisme neoliberal a l'estil nord-americà. Va ser una intervenció en un moment en 
què el triomfalisme neoliberal es podia veure en la ruptura d'un compromís amb el ple 
retrobament dels drets humans, amb els diluïts Objectius de Desenvolupament del 
Mil·lenni, que varen proporcionar, sota el paraigües d'"objectius realistes assolibles", un 
període de temps molt més elàstic per a la consecució dels objectius que pretenien els 
autors d'aquests mateixos objectius per a ser lliurats amb totes les presses degudes. A 
principis de la dècada de 2000 també va ser un moment en què les institucions creades 
originalment per lluitar contra la fam, com l'Organització de les Nacions Unides per a 
l'Alimentació i l'Agricultura (FAO), semblaven cada cop més irrellevants i cosmètiques en 

la presa de decisions al voltant de la política de fam. L'ampliació de la definició de 
seguretat alimentària l’any 2001, va ser, en altres paraules, una causa i una 
conseqüència alhora de la seva creixent irrellevància com a concepte rector en la 
conformació de les prioritats internacionals de producció i consum d'aliments. 
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Tot i que és dura, aquesta avaluació no és raonable. Els termes en què els aliments 
són, o no, posats a disposició per a la comunitat internacional, han estat retirats de les 
institucions que podrien estar orientades per preocupacions de "seguretat alimentària", i 
s’han donat al mercat, que es guia per un càlcul completament diferent. És, doncs, 
possible explicar una història coherent de l'evolució de la "seguretat alimentària" utilitzant 
el terme com a mirall de l'economia política internacional. Però aquesta història no és 
aquella en què el capital és dominant: la “seguretat alimentària” va passar de ser 
simplement la producció i distribució d'aliments, a tot un nexe de preocupacions sobre la 
nutrició, el control social i la salut pública. En gran part, aquesta ampliació va ser el 
resultat directe del lideratge de Via Campesina per introduir a la Cimera Mundial de 
l'Alimentació el 1996 la idea de "sobirania alimentària", un terme que es pretenia molt 
específicament concebut com un paper contrari a les nocions imperants de seguretat 
alimentària. La comprensió de la seguretat alimentària el 1996, tal com es reflecteix en la 
declaració de la Cimera Mundial sobre l'Alimentació de les Nacions Unides, va ser aquesta: 

La seguretat alimentària, a nivell individual, domèstic, nacional, regional i global, 
[s’aconsegueix] quan totes les persones, en tot moment, tenen accés físic i econòmic 
a aliments suficients, segurs i nutritius per satisfer les seves necessitats dietètiques i 
preferències alimentàries per a una vida activa i saludable. (FAO 1996 citat a 
FAO 2003) 

Críticament, la definició de seguretat alimentària va evitar discutir el control social del 
sistema alimentari. Pel que fa als termes de seguretat alimentària, és totalment possible 
que les persones tinguin seguretat alimentaria a la presó o sota una dictadura. Des 
d'una perspectiva estatal, l'absència d'especificacions sobre com s'hauria de produir la 
seguretat alimentària era un bon sentit diplomàtic: introduir un llenguatge que 
comprometés els estats membres a acords polítics interns particulars hauria fet que la 
tasca d'acordar una definició fos considerablement més difícil. Però després d'haver 
estat al final del fuet de l'ajust estructural i d’altres polítiques que havien tingut l'efecte 
de "despagesititzar" les zones rurals sota la bandera d'augmentar la seguretat 
alimentària augmentant l'eficiència (Araghi 1995), la posició de Via Campesina era que 
una discussió sobre els acords polítics interns era una part necessària de la substància 
de la seguretat alimentària. De fet, es va declarar la sobirania alimentària com una 
lògica condició prèvia per a l'existència de la seguretat alimentària: 

La seguretat alimentària a llarg termini depèn d'aquells que produeixen aliments i 
tenen cura del medi natural. Com a administradors dels recursos de producció 
d'aliments, considerem els següents principis com a base necessària per aconseguir 
la seguretat alimentària. ... L'alimentació és un dret humà fonamental. Aquest dret 
només es pot fer realitat en un sistema on es garanteixi la sobirania alimentària. La 
sobirania alimentària és el dret de cada nació a mantenir i desenvolupar la seva 
pròpia capacitat per produir els seus aliments bàsics respectant la diversitat cultural i 
productiva. Tenim dret a produir els nostres propis aliments en el nostre propi territori. 
La sobirania alimentària és una condició prèvia per a una genuïna seguretat 
alimentària. (Via Campesina 1996; èmfasi afegit) 

Plantejar preguntes sobre el context de la seguretat alimentària i, per tant, plantejar 
preguntes sobre les relacions de poder que caracteritzen les decisions sobre com s'ha 
d'aconseguir la seguretat alimentària va ser astut. La primera exposició de sobirania 
alimentària va reconèixer això ab initio, que les polítiques de poder del sistema 
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alimentari havien de constar de manera molt explícita en la discussió. En el context 
d'una reunió internacional, en un moment d'hegemonia inqüestionada dels Estats Units, 
i donada la reticència dels estats a discutir els mitjans a través dels quals s'havia 
d'aconseguir la seguretat alimentària, tenia sentit desplegar un llenguatge amb el qual 
els estats ja s'havien compromès. Així, el llenguatge de la sobirania alimentària 
s'insereix en el discurs internacional fent reivindicacions sobre els drets i la democràcia, 
les pedres angulars de la governança liberal. 

Grans envelats i xerrades de drets 

Els contorns de la sobirania alimentària han estat ben assajats en altres llocs 
(McMichael 2008, Rosset 2003, Windfuhr i Jonse’n 2005). El denominador comú en 
aquests relats és la noció que la política de seguretat alimentària és una cosa que 
requereix d’una participació democràtica directa, la fi de l'abocament massiu d'aliments 
per sota del cost local (dúmping) així com de l'ús més ampli dels aliments com a arma 
política, una reforma agrària integral i el respecte per la vida, les llavors i la terra. Però a 
mesura que els exponents de la sobirania alimentària, inclòs jo mateix, han començat a 
explorar el que això podria significar, les coses han començat a semblar cada cop més 
estranyes.  

El terme ha canviat amb el temps, igual que la "seguretat alimentària", però si bé és 
possible escriure un relat de l'evolució de la "seguretat alimentària" amb referència al 
canvi de la política internacional, és molt més difícil fer coherents els canvis amb la 
"sobirania alimentària". Des del nucli de la definició de 1996, en cursiva més amunt, 
considerem-ne aquesta, escrita sis anys més tard: 

La sobirania alimentària és el dret dels pobles a definir la seva pròpia agricultura i 
alimentació; protegir i regular la producció i el comerç agrícola local per tal d'assolir 
els objectius de desenvolupament sostenible; determinar fins a quin punt volen ser 
autodepenents; restringir l'abocament massiu de productes alimentaris (dúmping) als 
seus mercats; i facilitar a les comunitats locals basades en la pesca la prioritat en la 
gestió de l'ús i els drets dels recursos aquàtics. La sobirania alimentària no nega el 
comerç, sinó que promou la formulació de polítiques i pràctiques comercials que 
serveixin als drets dels pobles a una producció segura, saludable i ecològicament 
sostenible. (Xarxa de Sobirania Alimentària dels Pobles-PFSN 2002) 

És una definició cautelosa, que parla del dret a definir la política alimentària, sensible a 
la qüestió de si el comerç podria pertànyer a un món amb sobirania alimentària. Potser 
el més clar és que és una definició escrita en comissió. La diversitat d'opinions, posicions, 
qüestions i polítiques irromp en el text, des de la necessitat àmplia d'objectius de 
desenvolupament sostenible fins a les necessitats específiques dels pobles pesquers 
per gestionar els recursos aquàtics. Aquesta és una fortalesa important. La sobirania 
alimentària és una gran tenda de campanya, i la definició ho reflecteix molt bé. 

La idea d'una política de "gran carpa" és que grups dispars es poden reconèixer ells 
mateixos en l'enunciació d'un programa en particular. Però al nucli d'aquest programa 
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cal que hi hagi un conjunt d'idees internament coherent.2 És un nucli que mai s'ha fet 
explícit del tot, cosa que podria explicar per què en definicions més recents de sobirania 
alimentària es poden trobar nivells creixents d'inconsistència. Considereu aquesta 
afirmació de la Declaració Nyéléni de Via Campesina, reimpresa íntegrament més 
endavant en aquesta secció: 

La sobirania alimentària és el dret dels pobles a una alimentació saludable i 
culturalment apropiada produïda a través de mètodes ecològicament consistents i 
sostenibles, i el seu dret a definir els seus propis sistemes alimentaris i agrícoles. 
Posa les aspiracions i necessitats dels qui produeixen, distribueixen i consumeixen 
aliments al centre dels sistemes i polítiques alimentàries, en lloc de les demandes 
dels mercats i les corporacions. Defensa els interessos i la inclusió de les properes 
generacions. Ofereix una estratègia per resistir i desmantellar l'actual règim de comerç 

corporatiu i d’especulació alimentària, i directrius per a l’alimentació, l’agricultura, els 
sistemes ramaders i pesquers determinats pels productors locals. La sobirania 
alimentària prioritza les economies i els mercats locals i nacionals i faculta i re-apodera 
l'agricultura pagesa i familiar, la pesca artesanal, el pasturatge encapçalat per pastors 
i la producció, distribució i consum d'aliments basats en la sostenibilitat ambiental, 
social i econòmica. La sobirania alimentària promou un comerç transparent que 
garanteixi ingressos justos per a tots els pobles, així com els drets dels consumidors a 
controlar la seva alimentació i nutrició. Assegura que els drets d'ús i gestió de les 
nostres terres, territoris, aigües, llavors, bestiar i biodiversitat estiguin en mans 
d’aquells de nosaltres que produïm aliments. La sobirania alimentària implica noves 
relacions socials lliures d'opressió i desigualtat entre homes i dones, pobles, grups 
racials, classes socials i econòmiques i generacions. (Via Campesina 2007) 

Les contradiccions en això són una mica més fatals.3 La frase "els qui produeixen, 
distribueixen i consumeixen aliments" es refereix, malauradament, a tothom, incloses 
les corporacions transnacionals rebutjades a la segona meitat de la sentència. També 
s’oculta una de les distincions clau en el capitalisme agrari: la que hi ha entre el 
propietari de la granja i el treballador agrícola. Harmonitzar els interessos d'aquests dos 
grups és un esforç molt menys manejable del que podrien esperar els autors de la 
declaració. Finalment, però potser el més contradictori, és l'èmfasi de les "noves 
relacions socials" en el mateix paràgraf que l'agricultura familiar, quan la família és una 
de les fàbriques més antigues per al patriarcat. 

Per descomptat, hi ha maneres d’ablanir algunes d'aquestes arrugues: es podria 
interpretar "aquells qui produeixen, distribueixen i consumeixen aliments" com a 
persones naturals en lloc de legals. Les corporacions no són de carn i ossos, i tot i que 
se'ls podrien donar els mateixos drets que els humans, cada vegada hi ha més crides 
perquè es revoqui el privilegi (Bakan 2004). Fins i tot si s'accepta aquest treball de base 
de definició, ens quedem amb el problema que fins i tot entre els productors humans i 
els consumidors del sistema alimentari, el poder i el control sobre els mitjans de 
producció es distribueixen sistemàticament de manera desigual. 

                                                           
2 Veure Michaels (2008), per exemple, sobre la política de la diversitat de 'big tent' és perfectament compatible amb el 
projecte neoliberal. 
3 En utilitzar aquest terme, em refereixo a la tipologia de contradicció de Mao (Mao 1967). 
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Una manera d'equilibrar aquestes disparitats és mitjançant la introducció explícita d’un 
llenguatge basat en drets. Parlar d’un dret per donar forma a la política alimentària és 
contrastar-lo amb un privilegi. El sistema alimentari modern ha estat dissenyat per un 
grapat de persones privilegiades. La sobirania alimentària insisteix que això és il·legítim, 
perquè el disseny dels nostres sistemes socials no és el privilegi d'uns pocs, sinó el dret de 
tots. Mitjançant la convocatòria d'aquest llenguatge, la sobirania alimentària exigeix que 
aquests drets siguin respectats, protegits i complerts, tal com s'indica a través de dues 
obligacions de conducta i resultat (Balakrishnan i Elson 2008). Ofereix una manera de 
limitar drets particulars, mitjançant la configuració de sistemes de deures i obligacions. 

Hannah Arendt i el dret a tenir drets 

Hannah Arendt és potser la teòrica més escaient per portar-la fins aquí, sobretot perquè 
en els seus Orígens del totalitarisme, fa una observació sobre drets sorprenentment 
semblants als que motiven la sobirania alimentària: 

... Persones privades de drets humans... Estan privades, no del dret a la llibertat, sinó 
del dret a l'acció; no del dret a pensar el que vulguin, sinó del dret a l'opinió. ... Vàrem 
prendre consciència de l'existència d'un dret a tenir drets (i això vol dir viure en un 
marc on un és jutjat per les seves pròpies accions i opinions), a més d’un dret a 
pertànyer a alguna mena de comunitat organitzada, només quan emergiren milions de 
persones que ho havien perdut i no podien recuperar aquests drets a causa de la 
nova situació política global. (Arendt 1967, 177) 

Tot i que es refereix als refugiats jueus europeus arran de la Segona Guerra Mundial, el 
seu argument sobre com els éssers humans en ser expulsats, en aquest cas, de la 
institució de l'Estat (apàtrides, sense drets, estranys en qualsevol territori) es veuen 
incapaços d'efectuar canvis en el món que els envolta, també podria descriure el 
context contemporani de la política alimentària. Bé, potser amb l'advertència que la 
situació política mai no ha estat favorable per als que produeixen aliments, i el seu nou 
context global no fa res més que agreujar una privació de drets mil·lenària. 

Però malgrat la seva aparent aplicabilitat, el llenguatge dels drets no és barat, i potser 
no s'adapta bé a la idea de la sobirania alimentària. Central en la idea de drets hi ha el 
concepte que un estat és el responsable últim de garantir els drets sobre el seu territori, 
perquè n’és sobirà. Com he escrit en un altre lloc (Patel 2006), aquesta comprensió de 
l'agència necessària perquè els drets prossegueixin és una cosa que Jeremy Bentham 
(2002, 330) ha expressat directament: “Els drets naturals són un simple disbarat: drets 
naturals i imprescriptibles, tonteries retòriques, ximpleries retòriques, tonteries sobre 
xanques”. L'argument que fa Bentham és simple: els drets no es poden invocar del no-
res. Perquè els drets signifiquin qualsevol cosa, necessiten un primer i darrer garant, 
responsable d'implementar un sistema concomitant de deures i obligacions. Bentham, 
en altres paraules, assenyalava que la mera declaració d'un dret no vol dir que es 
compleixi –en els seus termes molt més elegants, “els desitjos no són mitjans; la fam no 
és pa" (Bentham 2002, 330). També he argumentat en altres llocs que un dels moments 
més radicals en la definició de la sobirania alimentària és l'estratificació de diferents 
jurisdiccions sobre les quals es poden exercir els drets. Quan la crida és que, de diverses 
maneres, les nacions, els pobles, les regions i els estats elaborin la seva pròpia política 
agrària, hi ha una convocatòria concomitant per a espais de sobirania. La sobirania 
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alimentària té les seves pròpies geografies, determinades per històries i contorns 
específics de resistència. Exigir un espai de sobirania alimentària és exigir acords 
diferenciats per governar el territori i l'espai. Al cap i a la fi, el poder de parlar de drets, 
és que els drets impliquen una càrrega particular per a una entitat específica: l'Estat. En 
trencar la noció que és l'Estat qui té una autoritat primigènia, en assenyalar les jerarquies 
multivalents de poder i control que existeixen dins del sistema alimentari mundial, la 
sobirania alimentària desplaça paradoxalment un sobirà, però roman en silenci sobre 
els altres. Parlar del dret a qualsevol cosa, al cap i a la fi, compendia una sèrie de 
condicions prèvies que la sobirania alimentària soscava, pel seu caràcter radical. 

Que hi pogués haver, en violació de les nocions de sobirania estatal westfalianes, una 
classe de persones que no estaven cobertes pel territori de l'estat era una preocupació 
que amoïnava a Arendt. D'aquí el seu interès analític (i personal) pels refugiats, les 
persones desposseïdes de la pertinença a l'Estat-nació i les persones a les quals se'ls 
va negar, per tant, la capacitat d'apel·lar al poder d'un govern estatal per lliurar i protegir 
els seus drets. No obstant això, com suggereix Bentham, parlar de drets que existeixen 
simplement perquè un o una és humà, com argumenta Arendt, és parlar sense 
substància. Perquè, per exemple, qui garantirà els drets dels que no tenen país? O qui  
garanteix els drets humans dels palestins, un poble que és una nació però sense estat? 

Basant-se en l'obra d'Arendt, Seyla Benhabib ofereix una de les extensions més 
reflexives de la idea de drets humans, en la tradició d'Habermas. Benhabib debat de 
manera útil la noció de "dret als drets" (Benhabib 2002). Sense posar a prova els seus 
arguments, en última instància, argumenta una política kantiana de federalisme 
cosmopolita i universalisme moral (Benhabib 2004). És útil veure que les idees de 
múltiples "annexos democràtics" (terme de Benhabib) es poden connectar a una tradició 
més llarga de teoria política. Però mentre s'amplien els recursos conceptuals 
disponibles per discutir l'existència de diverses sobiranies i en competència, en lloc de 
mútua col·laboració, la crida kantiana pel federalisme cosmopolita i l'universalisme 
moral sembla molt diferent segons la interpretació de Benhabib del que podrien desitjar 
els defensors de la sobirania alimentària. Per a Benhabib, un bon exemple de treball, tot 
i que imperfecte, del tipus de sobiranies jurídiques múltiples i superposades que són 
necessàries per fer front a la nova conjuntura política és la mateixa Unió Europea 
(Benhabib 2005). Dins de la UE, un ciutadà pot apel·lar a un govern a nivell municipal, 
regional, nacional i a escala europea, amb cada nivell successiu superant els que estan 
per sota. I, de fet, això sembla un sistema de provisió de drets molt anti-westfalià. 
L'element del federalisme cosmopolita, amb geografies superposades sobre les quals 
es podrien reclamar drets, sembla familiar en les definicions de sobirania alimentària. 

Però hi ha un problema. La Unió Europea, malgrat les seves sobiranies polièdriques, no 
és un lloc caracteritzat per la sobirania alimentària. Tot i que, en comparació amb els 
Estats Units, ofereix perspectives comparativament millors per als petits agricultors, la 
seva Política Agrícola Comuna és objecte de crítiques mordaces des de dins d'Europa 
per part dels membres de Via Campesina. Els subsidis que sí que arriben als petits 
agricultors són engrunes de la taula d'un repartiment del botí més gran entre els 
agronegocis, i el fet que aquestes engrunes siguin més abundants a la UE que en altres 
llocs no indica, segons La Via Campesina, ni un sistema democràtic, ni cap 
responsabilitat de rendir comptes. Això és més clar en mirar els acords d'associació 
econòmica de la UE, que violen els termes bàsics de la sobirania alimentària al Sud 
Global. Això suggereix que és insuficient considerar només les estructures que podrien 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03066150903143079
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03066150903143079
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03066150903143079


Revista d'Estudis Pagesos 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03066150903143079 

garantir els drets que constitueixen la sobirania alimentària; també és vital tenir en 
compte les polítiques substantives, els processos i la política que conformen la 
sobirania alimentària. Dit d’una altra manera, una simple apel·lació al moll dels drets no 
pot evitar preguntes difícils sobre el contingut i la prioritat d'aquests drets. En altres 
paraules, si bé la sobirania alimentària es podria aconseguir a través del federalisme 
cosmopolita, si volem entendre-la com és, també haurem de mirar la segona part de la 
diàdica de Benhabib: l'universalisme moral. Les múltiples geografies de la sobirania 
alimentària tenen, malgrat la seva varietat, uns quants principis bàsics, i són els que 
deriven de la política a través de la qual es va forjar la Via Campesina. 

El rastre de la universalitat parcial a la Via Campesina 

La història de la Via Campesina ha estat ben documentada en altres llocs 
(Desmarais 2007), però un dels trets centrals que caracteritza l'organització és 
l'absència, en principi, d'una secretaria de formulació de polítiques. En el funcionament 
implícit de Via Campesina hi ha l'absència total d'una autoritat sobirana que dicti el que 
qualsevol organització o país membre pot fer. Aquesta sospita sobre les polítiques 
imposades des de dalt no és sorprenent dins de Via Campesina, una organització 
forjada en resistència a la formulació de polítiques autocràtiques i irresponsables, duta a 
terme en gran part pel Banc Mundial juntament amb les elits locals. No obstant això, cap 
organització pot formar part de Via Campesina sense subscriure's als principis de 
l'organització. Aquests principis proporcionen les condicions prèvies per a la participació 
en la política de Via Campesina, i no és estrany que els principis trobin el seu anàleg en 
la definició de la sobirania alimentària. Un altre retorn a les definicions mostra que hi ha 
una sèrie de condicions prèvies abans que es pugui aconseguir la sobirania alimentària. 
Cal tenir en compte, per descomptat, que la mateixa sobirania alimentària és una 
condició prèvia per a la seguretat alimentària. Amb tot i això, abans que es pugui 
aconseguir res de tot plegat, hi ha una sèrie d'elements innegociables –condicions 
prèvies, si es vol–, per tal què existeixin les ‘condicions prèvies’ per a la pròpia 
seguretat alimentària. 

La Declaració de Nyéléni suggereix que hi ha una sèrie de condicions que són 
necessàries per obtenir la sobirania alimentària, com ara un salari digne, la seguretat de 
tinença i seguretat de l'habitatge, els drets culturals i la fi de l'abocament massiu de 
béns (dúmping) per sota del cost de producció, el capitalisme de desastres (Klein 2007), 
colonialisme, imperialisme i Organismes Modificats Genèticament (OGM), al servei d'un 
futur on, entre altres coses, "la reforma agrària revitalitzi la interdependència entre 
consumidors i productors" (Via Campesina 2007). En concret, aquests canvis inclouen 
un compromís amb els drets de les dones, no només sobre la propietat, sinó sobre tot 
un espectre de béns socials, físics i econòmics. 

És aquí, i suggereixo, que podem utilitzar una anàlisi feminista per obrir un debat sobre 
la sobirania alimentària, concretament al voltant de la priorització dels drets. Sota el 
neoliberalisme, com Monsalve suggereix de forma evocadora (2006, 187), els drets de 
les dones s'han convertit en un cavall de Troia; el projecte de "donar drets a les dones" 
ha estat reclutat per difondre una agenda econòmica particular basada en la primacia 
dels drets individuals de propietat privada. Altres drets, com els de l'educació, la sanitat, 
l'assistència social i la inversió pública, deriven, si és que es donen, com a drets 
secundaris a la propietat privada individual. Tot i que els drets de les dones a la 
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propietat són indiscutiblement importants, la consecució d'aquests drets no es pot 
entendre com un mitjà suficient per "equiparar el terreny de joc per a les dones", en un 
país amb igualtat de drets a la propietat per a tothom, el fet que algunes tinguin més 
recursos que altres, i per tant són capaços de controlar més propietats que altres, 
reflecteix les desigualtats de poder subjacents i persistents que fan que la capacitat de 
comerciar amb la propietat sigui molt menys substantiva del que argumentarien els seus 
promotors neoliberals. Això no és una simple teorització des de la butaca per part meva. 
Aquestes conclusions van ser assolides de forma independent pels membres de Via 
Campesina en la seva cinquena conferència internacional a Maputo el 2008, en la qual 
va sorgir un nou lema: "La sobirania alimentària és la fi de la violència contra les dones". 

Aquesta desigualtat bàsica en el poder és una [qüestió] que la sobirania alimentària, de 
vegades explícitament, pretén abordar. I és aquí, en desafiar les profundes desigualtats 
de poder, on argumento que veiem el nucli de la sobirania alimentària. Hi ha, al cor de 
la sobirania alimentària, un igualitarisme radical en la crida a una sèrie polièdrica de 
"vincles democràtics". Les reivindicacions al voltant de la sobirania alimentària aborden 
la necessitat d'un canvi social de manera que la capacitat de donar forma a la política 
alimentària es pugui exercir a tots els nivells adequats. Per fer substantius aquests drets 
es requereix alguna cosa més que una sofisticada sèrie de sobiranies jurídiques. Fer 
que el dret a donar forma a la política alimentària sigui significatiu és exigir 
que tothom pugui participar substancialment en aquestes polítiques. Però els requisits 
previs per a això són una societat en la qual s'hagin eradicat els efectes distorsionadors 
sobre la igualtat del sexisme, el patriarcat, el racisme i el poder de classe. Les activitats 
que institueixen aquesta mena d'"universalisme moral" radical són el precursor 
necessari del "federalisme cosmopolita" formal que convoca el llenguatge dels drets. I 
és per aquestes activitats que coneixerem la sobirania alimentària. 

Conclusió 

El llenç sobre el qual s'han d'abordar les desigualtats de poder és gegantí. Es podria 
argumentar que en adoptar aquesta visió agressivament igualitària, he obert el projecte 
de sobirania alimentària tan ampli que esdevé un tot i res. En la meva defensa, 
m'agradaria esmentar al teòric polític, advocat i activista de Tanzània, Issa Shivji. A Not 
Yet Democracy (1998), la seva brillant anàlisi de la reforma agrària a Tanzània, aborda 
la qüestió de què es requerirà perquè Tanzània es converteixi en una democràcia 
plenament funcional. Considera la reforma agrària com una de les qüestions centrals, i 
argumenta amb contundència que perquè la prerrogativa tingui sentit, els recursos s’han 
de distribuir de la mateixa manera que el dret a vot. En una commovedora introducció al 
llibre, parla de com creixeran les seves filles en un país que només conté les 

característiques més cosmètiques de la democràcia, i que la seva capacitat de ser 
ciutadans de ple dret i actius estarà circumscrita, a causa de la negativa del govern a 
abordar les difícils qüestions de la distribució dels recursos. El punt de Shivji és el que 
s'aplica a la lògica de la sobirania alimentària, perquè tant ell com els defensors de la 
sobirania alimentària estan preocupats, al cap i a la fi, per la democràcia. 
L'igualitarisme, doncs, no és una cosa que succeeixi com a conseqüència de la política 
de sobirania alimentària. És un requisit previ per mantenir la conversa democràtica 
sobre la política alimentària en primer lloc. 
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En seguir aquesta línia, sembla que estic violant la primera regla de la sobirania 
alimentària. La gènesi del concepte va ser dissenyada precisament per evitar el tipus de 
fixació d'interpretació que intento en aquest assaig. Però la meva interpretació no 
s’anticipa als altres, ni “posa pedra sobre pedra” un programa polític particular. En fer la 
meva interpretació, em limito a identificar i fer explícits alguns dels compromisos que ja 
estan implícits en la definició de la sobirania alimentària. Si parlem de sobirania 
alimentària, parlem de drets, i si ho fem, hem de parlar de maneres de garantir que tots 
aquests drets es compleixin, a través d'una sèrie de geografies, per tothom, de maneres 
substancials i significatives. En prendre aquesta línia, tinc clar que em trobo a un costat 
d'una sèrie de debats més amplis sobre la tensió entre els drets humans individuals i 
col·lectius, argumentant que en els casos en què els drets dels grups amenacen els 
individuals, els individuals haurien de prevaldre. 

No és probable que aquesta sigui una interpretació que provoqui l'acord entre tots els 
grups d’interès. En prendre's seriosament aquest igualitarisme, cal abordar diverses 
relacions socials importants. Via Campesina ja ha identificat la llar com un d'aquests 
llocs de relacions socials; què més pot significar quan la sobirania alimentària reclama 
que es respectin els drets de les dones, sinó que les tradicions patriarcals que 
caracteritzen cada llar i cada cultura han de patir, sense excepció, transformacions. Les 
relacions entre agricultors i treballadors agrícoles, també, es caracteritzen per les 
desigualtats estructurals de poder. La manera com agafen això els membres de Via 
Campesina no és el meu lloc per dir-ho, i també ho és, perquè estic molt lluny d’estar 
segur de la resposta. Però el fet que s'hagi d'abordar la pregunta és, al meu entendre, 
clara. Tot i que els moviments democràtics individuals dins de Via Campesina arriben a 
aquestes qüestions des de diferents punts de partida, tradicions i política, em sembla 
que les preguntes sobre el poder, la complicitat i la profunditat d'un compromís amb 
l'igualitarisme són les que, a força del seu compromís amb la sobirania alimentària, els 
moviments hauran d'abordar finalment. 

És un repte, com demostren els papers d'aquesta secció especial de Veus d’arran de 
Terra, que molts ja han assumit. Per començar el debat, reproduïm la Declaració de 
Nyéléni sobre la sobirania alimentària, seguida de l'entrevista de Hannah Wittman amb 
Paul Nicholson, un dels pensadors més destacats de Via Campesina. En aquest diàleg, 
Nicholson explica la filosofia de la sobirania alimentària, posant l'accent en el seu 
caràcter democràtic i procedimental. La sobirania alimentària no és una cosa que pugui 
ser forjada només per una sola persona, ni, com assenyala Nicholson, pot ser realitzada 
exclusivament pels pagesos, particularment en contextos on els pagesos formen la 
minoria política i social. Això s’explora més endavant amb el relat de Christina Schiavoni 
sobre el Fòrum Nyéléni i sobre les aplicacions de la sobirania alimentària no a l'Àfrica 
rural, sinó a la ciutat urbana de Nova York. Preguntant a activistes i treballadors d’una 
sèrie d’horts comunitaris sobre la sobirania alimentària, assenyala el ric potencial que té 
la sobirania alimentària per als contextos urbans del Nord Global. Marcia Ishii-Eiteman 
afegeix més matisos i abast a la sobirania alimentària mostrant com un grup de 
científics naturals i socials que tenien l’encàrrec d'abordar el futur de l'agricultura global 
van arribar a conclusions sorprenentment semblants a les que van articular els pagesos 
al Fòrum Nyéléni. En reconèixer els costos ecològics de l'agricultura industrial i la 
necessitat d'una política localment flexible per fer front a futures crisis alimentàries, 
l'Avaluació Agrícola Internacional del Coneixement, la Ciència i la Tecnologia per al 
Desenvolupament (IAASTD) ofereix un complement ric i valuós als fonaments polítics 
de la sobirania alimentària construïts pels grups de pagesos. En conjunt, aquests 
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articles ofereixen saviesa pràctica i anàlisi d'activistes d'Amèrica del Nord, Europa i 
Àfrica, recordant-nos les contribucions passades a la justícia i la sobirania alimentària, 
així com les contribucions que encara estan per venir, dels intel·lectuals més orgànics 
del món. 
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Declaració de Nyéléni sobre Sobirania Alimentària 

27 de febrer de 2007, Nyéléni Village, Sélingué, Mali 

Declaració del Fòrum per la Sobirania Alimentària, Nyéléni 2007 

Nosaltres, més de 500 representants de més de 80 països, d'organitzacions de 
pagesos/agricultors familiars, pescadors artesanals, pobles indígenes, pobles sense 
terra, treballadors rurals, immigrants, pastors, comunitats forestals, dones, joves, 
consumidors i moviments mediambientals i urbans ens hem reunit al poble de la Nyéléni 
a Sélingué, Mali, per enfortir un moviment global per la sobirania alimentària. Ho estem 
fent, maó a maó, en cabanes construïdes a mà segons la tradició local, i mengem 
aliments que són produïts i preparats per la comunitat de Sélingué. Donem al nostre 
esforç col·lectiu el nom de "Nyéléni" com a homenatge i inspiració d'una llegendària 
pagesa de Mali que conreava i alimentava bé els seus pobles. 

La majoria de nosaltres som productors d'aliments i estem preparats, capaços i 
disposats a alimentar a tots els pobles del món. El nostre patrimoni com a productors 
d'aliments és crític per al futur de la humanitat. Això és especialment així en el cas de 
les dones i els pobles indígenes que són creadors històrics de coneixement sobre els 
aliments i l'agricultura i estan devaluats. Però aquest patrimoni i les nostres capacitats 
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per produir aliments saludables, bons i abundants estan sent amenaçades i soscavades 
pel neoliberalisme i el capitalisme global. La sobirania alimentària ens dóna l'esperança 
i el poder per preservar-ho, recuperar-ho i bastir-ho sobre la base del nostre 
coneixement i capacitat de produir aliments.  

La sobirania alimentària és el dret dels pobles a una alimentació saludable i 
culturalment apropiada produïda a través de mètodes ecològicament consistents i 
sostenibles, i el seu dret a definir els seus propis sistemes alimentaris i agrícoles. Posa 
les aspiracions i necessitats d'aquells que produeixen, distribueixen i consumeixen 
aliments al centre dels sistemes i polítiques alimentàries, en lloc de les demandes dels 
mercats i les corporacions. Defensa els interessos i la inclusió de les properes 
generacions. Ofereix una estratègia per resistir i desmantellar l'actual règim de comerç 
corporatiu i d’especulació alimentària, i directrius per als sistemes alimentaris, agrícoles, 
ramaders i pesquers determinats pels productors i usuaris locals. La sobirania 
alimentària prioritza les economies i els mercats locals i nacionals i empodera 
l'agricultura pagesa i familiar, la pesca artesanal, el pasturatge dirigit pels pastors i la 
producció, distribució i consum d'aliments basats en la sostenibilitat mediambiental, social 
i econòmica. La sobirania alimentària promou un comerç transparent que garanteixi 
ingressos justos per a tots els pobles, així com el dret dels consumidors a controlar la 
seva alimentació i nutrició. Assegura que els drets d'ús i gestió de terres, territoris, 
aigües, llavors, bestiar i biodiversitat estiguin en mans dels qui produïm aliments. La 
sobirania alimentària implica noves relacions socials lliures d'opressió i desigualtat entre 
homes i dones, pobles, grups racials, classes socials i econòmiques i generacions. 

A Nyéléni, a través de nombrosos debats i interaccions, estem aprofundint en la nostra 
comprensió col·lectiva de la sobirania alimentària i assabentant-nos i aprenent sobre les 
realitats de les lluites dels nostres respectius moviments per mantenir l'autonomia i 
recuperar els nostres poders. Ara entenem millor les eines que necessitem per construir 
el nostre moviment i avançar en la nostra visió col·lectiva. 

Per què lluitem? 

Un món on... 

 ... tots els pobles, nacions i estats tenen capacitat per determinar els seus propis 
sistemes i polítiques de producció d'aliments que ens proporcionen a cadascun de 
nosaltres aliments de bona qualitat, adequats, assequibles, saludables i 
culturalment apropiats; 

 ... hi ha reconeixement i respecte pels rols i els drets de les dones en la producció 
d'aliments, i representació de les dones en tots els òrgans de presa de decisions; 

 ... tots els pobles de cadascun dels nostres països són capaços de viure amb 
dignitat, guanyar-se un sou digne pel seu treball i tenir l'oportunitat de romandre a 
casa seva, si així ho escullen; 

 ... la sobirania alimentària es considera un dret humà bàsic, reconegut i 
implementat per comunitats, pobles, estats i organismes internacionals; 
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 ... som capaços de conservar i rehabilitar entorns rurals, poblacions de peixos, 
paisatges i tradicions alimentàries basant-nos en una gestió ecològicament 
sostenible de la terra, els sòls, l'aigua, els mars, les llavors, el bestiar i tota la resta 
de biodiversitat; 

 ... valorem, reconeixem i respectem la nostra diversitat de coneixements 
tradicionals, d'aliments, llengua i cultura, i la manera com ens organitzem i ens 
expressem; 

 ... hi ha una reforma agrària genuïna i integral que garanteix als pagesos plens 
drets a la terra, defensa i recupera els territoris dels pobles indígenes, garanteix 
l'accés i el control de les comunitats pesqueres sobre les seves zones i 
ecosistemes pesquers, honri l'accés i el control de les comunitats de pastors sobre 
les terres de pasturatge i les rutes migratòries, asseguri llocs de treball dignes amb 
una remuneració justa i drets laborals per a tothom, i un futur per als joves del camp;  

 ... la reforma agrària revitalitza la interdependència entre productors i consumidors, 
assegura la supervivència de la comunitat, la justícia social i econòmica, la 
sostenibilitat ecològica, i el respecte de l'autonomia i la governança locals amb 
igualtat de drets entre dones i homes;  

 ... la reforma agrària garanteix el dret al territori i l'autodeterminació dels nostres 
pobles; 

 ... compartim les nostres terres i territoris pacíficament i equitativament entre els 
nostres pobles, ja siguin pagesos, indígenes, pescadors artesanals, ramaders o 
altres; 

 ... en el cas de desastres naturals i creats pels humans i situacions de recuperació 
de conflictes, la sobirania alimentària actua com una forma d'"assegurança" que 
enforteix els esforços locals de recuperació i alleugereix els impactes negatius;  

 ... es recorda que les comunitats afectades per desastres no estan indefenses, i on 
una forta organització local d'autoajuda és la clau per a la recuperació; 

 ... es defensa el poder de decisió dels pobles sobre el seu patrimoni material, 
natural i espiritual; 

 ... tots els pobles tenen dret a defensar els seus territoris de les accions de les 
corporacions transnacionals. 

Contra què lluitem? 

L'imperialisme, el neoliberalisme, el neocolonialisme i el patriarcat, i tots els sistemes 
que empobreixen la vida, els recursos i els ecosistemes, i els agents que promouen 
l'anterior, com ara les institucions financeres internacionals, l'Organització Mundial del 
Comerç, els tractats de lliure comerç, les corporacions transnacionals i els governs que 
són antagònics als seus pobles; 
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L'abocament massiu d'aliments (dúmping) a preus per sota del cost de producció local 
en l'economia global; 

La dominació dels nostres sistemes de producció d'aliments i dels aliments mateixos per 
part de les corporacions que anteposen els beneficis a les persones, la salut i el medi 
ambient; 

Tecnologies i pràctiques que soscaven les nostres capacitats futures de producció 
d'aliments, danyen el medi ambient i posen en risc la nostra salut. Aquestes inclouen 
cultius i animals transgènics, tecnologia terminator, aqüicultura industrial i pràctiques 
pesqueres destructives, l'anomenada Revolució Blanca de les pràctiques lleteres 
industrials, les anomenades "velles" i "noves" revolucions verdes, i els "deserts verds" 
dels monocultius industrials de biocombustibles i altres plantacions; 

La privatització i mercantilització dels aliments, els serveis bàsics i públics, el 
coneixement, la terra, l'aigua, les llavors, el bestiar i el nostre patrimoni natural; 

Projectes/models de desenvolupament i indústries extractives que foragiten les 
persones i destrueixen els nostres entorns i patrimoni natural; 

Guerres, conflictes, ocupacions, bloquejos econòmics, fams, desplaçaments forçats de 
persones i confiscació de les seves terres, i totes les forces i governs que els ocasionen 
i els donen suport; 

Programes de reconstrucció -posteriors als desastres i conflictes- que destrueixen els 
nostres entorns i capacitats; 

La criminalització de tots aquells que lluitem per protegir i defensar els nostres drets; 

L'ajuda alimentària que dissimula l’abocament massiu d’aliments per sota del cost 
(dúmping), introdueix els transgènics als entorns humans –agraris i naturals–, i en els 
sistemes alimentaris locals i crea nous patrons de colonialisme; 

La internacionalització i la globalització dels valors paternalistes i patriarcals, que 
marginen les dones, i les diverses comunitats agrícoles, indígenes, pastorals i 
pesqueres d’arreu del món. 

Què podem i què farem sobre això? 

De la mateixa manera que estem treballant amb la comunitat local de Sélingué per crear 
un espai de trobada a Nyéléni, ens comprometem a construir el nostre moviment 
col·lectiu per la sobirania alimentària forjant aliances, donant suport a les lluites dels 
altres i ampliant i estenent la nostra solidaritat, fortalesa i creativitat als pobles de tot el 
món que estan compromesos amb la sobirania alimentària. Tota lluita, en qualsevol part 
del món, per la sobirania alimentària és la nostra lluita.  

Hem arribat a una sèrie d'accions col·lectives per compartir la nostra visió de la 
sobirania alimentària amb tots els pobles d'aquest món, que s'elaboren en el nostre 
document de síntesi. Implementarem aquestes accions en les nostres respectives àrees 
i regions locals, en els nostres propis moviments i conjuntament en solidaritat amb altres 
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moviments. Compartirem la nostra visió i agenda d'acció per a la sobirania alimentària 
amb altres persones que no poden estar amb nosaltres aquí a Nyéléni de manera que 
l'esperit de Nyéléni impregni a tot el món i es converteixi en una poderosa força per fer 
de la sobirania alimentària una realitat per als pobles de tot el món. 

Finalment, donem el nostre suport incondicional i indestructible als moviments pagesos 
de Mali i ROPPA en les seves demandes perquè la sobirania alimentària esdevingui 
una realitat a Mali i per extensió, a tota l’Àfrica. 

Ara és l'hora de la sobirania alimentària! 

Versió editada definitiva el 27 de març de 2007. 

Disponible des de: https://viacampesina.org/en/declaration-of-nyi/  

 

 

Entrevista: Paul Nicholson, La Via Campesina 

Hannah Wittman 

Paul Nicholson, de 61 anys, un antic productor de llet del poble d'Ispastan, a la 
província costanera de Bizkaia, al País Basc, és un dels membres fundadors de la 
coalició pagesa internacional La Via Campesina. Va formar part del seu Comitè 
Internacional de Coordinació des de 1993 fins a 2008 com a representant de la 
Coordinació Europea d'Agricultors (CPE). De 1993 a 1996, la CPE va actuar com a 
primera seu administrativa de La Via Campesina. Nicholson també és membre de 
l'Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna (EHNE), un sindicat agrícola d'agricultors i 
ramaders del País Basc. Amb altres 14 famílies, Paul forma part ara d'una cooperativa 
autònoma de processament d'aliments agrícoles especialitzada en sidra, melmelades i 
conserves de fruites i verdures. Com a petit productor lacti durant més de 20 anys, Paul 
va treballar amb una petita cooperativa que venia llet directament a una xarxa de 
consumidors. L'activisme polític i alimentari juga actualment un paper important en la 
vida familiar i professional de Paul. La seva dona, una treballadora social, està 
actualment involucrada en l'organització d'una xarxa agrícola amb suport comunitari a la 
seva comunitat, mentre que les seves dues filles estan involucrades en moviments 
socials locals. Vaig parlar amb Paul Nicholson a Saskatoon, Saskatchewan, Canadà, on 
acabava de participar en un taller internacional sobre teoria i praxi de la sobirania 
alimentària. Vam parlar de la història de l'organització pagesa a Europa, les 
concepcions modernes de la pagesia, i la lluita actual per la sobirania alimentària i una 
Carta internacional pels drets dels pagesos.4  

HW: Parla'm de l'organització pagesa al País Basc. 

                                                           
4 A continuació es tradueix de l'espanyol per HW. 
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PN: Va sorgir de les lluites socials i democràtiques contra el règim franquista, donant 
lloc a una organització social autònoma i independent. ENHE es va legalitzar a finals de 
la dècada de 1970, i avui compta amb 6.500 membres. És una organització majoritària 
al País Basc. Al País Basc, només el 4% de la població és pagesa. Estem reestructurant 
les nostres estratègies de subsistència per sobreviure en el marc d'una economia política 
agrària no competitiva i no liberal. Intentem mobilitzar i aglutinar una veu pagesa al País 
Basc i desenvolupar propostes, especialment en dos àmbits. Un té a veure amb les 
aliances dins del mercat local, on treballem les relacions consumidor-productor que 
condueixen a un model agrícola diferent. En segon lloc, defensem l'agricultura pagesa; 
som majoritàriament petits agricultors, i tenim un paper cultural a jugar al país, que ens 
dóna una dimensió més enllà del simplement econòmic. Per tant, lluitem en la nostra 
relació amb el Govern i les diputacions provincials basques, que pensen en l'agricultura 
únicament en termes de competitivitat. És una lluita, de fet, entre un model industrial 
d'agricultura i un model pagès que vol viure dignament més que sobreviure. 

HW: Com us vau implicar vosaltres i EHNE en el moviment pagès internacional? 

PN: Des de fa més de 15 anys, EHNE ha entès la importància de la política a nivell 
internacional, de com les polítiques neoliberals i la globalització han afectat l'agricultura 
familiar. Juntament amb altres organitzacions d'Europa, vam veure la necessitat, com a 
màxima prioritat, d'ajudar a consolidar la veu pagesa a nivell nacional, així com a Europa, 
i a nivell internacional. Vam crear una articulació europea amb una visió més global, en 
la qual havíem de defensar els nostres interessos i valors dins del marc europeu. Vàrem 
desenvolupar una campanya política basada en els principis de solidaritat per a un 
model d'agricultura pagesa. I amb això ens vam enfrontar al model d’agroexportació de 
la Unió Europea. Vam començar a dialogar amb moltes organitzacions d’àmbit 
internacional i, a poc a poc, vam anar reunint organitzacions d'altres continents per 
formar el que avui és La Via Campesina. Els primers passos van ser molt senzills. 
Primer va ser el desig de ser una veu i representar la realitat pagesa en un context en 
què les ONG s'havien apoderat d'aquesta veu. També volíem ser els protagonistes de 
la nostra pròpia condició present, i responsables del nostre propi futur, de ser el nostre 
propi poble, responsables de la nostra pròpia realitat. Vam articular un moviment 
horitzontal que prengués mesures polítiques. Per exemple, vam desafiar l'Acord sobre 
l’Agricultura de l'OMC des del principi, i ens vam enfrontar directament al neoliberalisme. 
A poc a poc, hem anat construint un moviment que, pel que fa a la seva organització, ha 
continuat sent autònom, independent i horitzontal. És un moviment des de baix. 

La pagesia moderna 

HW: A la IV Conferència Internacional de La Via Campesina, al Brasil, vas parlar de la 
necessitat de treballar per la defensa d'una cultura pagesa, i com també vas dir, La Via 
Campesina és un moviment de cultures diverses. Quina és la teva visió d'una identitat o 
cultura pagesa, en termes d'unitat en la diversitat? Què podem dir d'una cultura pagesa 
moderna? 

PN: Una de les principals característiques de La Via Campesina és la seva cohesió 
social i cultural, dins d'una comprensió de la diversitat. No es tracta de buscar 
diferències per sintetitzar-les o explicar-les. És que la paraula "pagès" [campesino] té un 
significat clar en el context llatinoamericà i la paraula "pagès" té una realitat en el 
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context de l'Índia, per exemple, que no té a Anglaterra, ni als Estats Units ni al Canadà. 
Anomenem al nostre moviment La Via Campesina, entenent que es tracta 
d'un procés de cultura pagesa, un "camí" pagès. El debat no està en la paraula 
"agricultor" o "pagès". El debat és molt més sobre el procés de cohesió, i ho hem 
aconseguit a través del que anomenem la 'mística', que és una expressió oral de la 
nostra realitat cultural i social. És increïble com hem aconseguit una sensibilitat 
d'aquestes diverses cultures, en una base comuna. Aquesta base comuna és que 
entenem que la crisi de l'agricultura familiar rural és la mateixa a tot el món. Les causes 
són les mateixes, ja sigui a Wisconsin o a São Paulo. La realitat és la mateixa, i les 
mateixes polítiques neoliberals, o, més clarament, capitalistes, han provocat aquesta 
crisi. Així que, davant d'aquesta realitat, diem que estem globalitzant la lluita i 
globalitzant l'esperança. Aquesta és una realitat que internament és molt visible dins de 
La Via Campesina. Qualsevol pot parlar en nom de La Via Campesina i representar 
alhora un agricultor a Castella i un pagès sense terra a Bolívia. 

HW: Llavors és l'actual conjuntura política/econòmica la que està definint un concepte 
modern de la pagesia, a diferència de qualsevol tipus de característica ètnica o 
nacional. 

PN: Exactament. Està molt clar que dins de La Via Campesina tenim un objectiu 
principal de cohesió que ens permet lluitar contra determinats models agrícoles. Entenem 
que cal transformar la societat per aconseguir unes condicions socials, econòmiques i 
culturals adequades per a la pagesia, des d'una perspectiva de baix a dalt. 

Una campanya pels drets dels pagesos 

HW: La Via Campesina està treballant en una campanya en defensa d'una Convenció 
de les Nacions Unides pels Drets dels Pagesos. Parla'ns d'aquesta campanya. 

PN: Veiem la necessitat d'una Carta o Convenció sobre els Drets dels Pagesos que 
identifiqui els drets particulars dels pagesos com a valor universal per als pagesos del 
Nord i del Sud. Això seria una expressió universal dels drets, de la mateixa manera que 
la Declaració Universal dels Drets Humans. Hi ha una convenció sobre els drets de les 
dones, una per als nens, per als pobles indígenes. Hauria de ser el mateix per als 
pagesos, perquè no només s'han d’emparar i defensar aquests drets a tot el món, sinó 
que també es mantenen d'una manera diferent a cada lloc. I aquí, els drets individuals 
es disposen, en la seva concepció neoliberal, per davant dels drets col·lectius, socials, 
econòmics i culturals. 

La Via Campesina ha posat en marxa una convenció sobre els drets dels pagesos que es 
basa en el concepte de sobirania alimentària dels pobles i en altres punts principals que 
volem que siguin aprovats per l'Assemblea General de les Nacions Unides. Comptem 
amb el suport, dins de les Nacions Unides, de persones com Jean Zeigler, l'antic relator 
especial de l'ONU sobre el dret a l'alimentació. Aquesta convenció especificaria els 
drets associats a la sobirania alimentària i especificaria els drets culturals, col·lectius i 
individuals, inclosos el paper i els drets de les dones. És una convenció que creiem que 
han de tenir els agricultors i pescadors, que integren més de la meitat dels habitants del 
planeta. També és una estratègia de mobilització. No es tracta simplement de començar 
un procés administratiu molt complicat a les Nacions Unides; és també un procés per 
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identificar els nostres drets i donar-los sentit per a les organitzacions nacionals en les 
seves negociacions i en la seva relació amb el poder. Volem legitimar, d'una manera 
molt visible, de què estem parlant. Quins drets? El dret a la terra, el dret a les llavors, a 
l'aigua, a la biodiversitat, a la relació de l’alimentació en models productius. És una 
proposta de lluita. 

HW: El projecte de convenció esmenta els drets individuals i els drets col·lectius. Com 
navega La Via Campesina en la relació entre els drets individuals i col·lectius, 
especialment al voltant de coses com la propietat, la terra, les llavors i els béns 
materials? 

PN: Certament hem defensat el concepte de "patrimoni de la humanitat" quan es tracta 
de llavors, aigua i per a la terra, també. Venim d'una cultura on la tinença agrària 
tradicional s'ha basat en el principi de "terra per a qui la treballa". Aquesta és també una 
posició on incorporem visions indígenes de la territorialitat, en termes pel que fa a l'ús i 
gestió dels recursos naturals. I, sí, tenim drets col·lectius per sobre d'un model de propietat 
individual de la terra. Ens posicionem en contra de les patents. Considerem que les 
llavors són patrimoni al servei de la humanitat, i creiem que no es pot patentar la vida, i 
que no s'ha de patentar la vida. La biodiversitat és també patrimoni de les persones, al 
servei de la humanitat. Per a la terra, per exemple, hi ha un dret col·lectiu i això no és 
només per a pagesos i pageses. És un dret d’usdefruit. Tenim un bé comú, i cal 
protegir-lo i defensar-lo. L'ús de la terra per a la producció d'aliments ha de tenir prioritat. 
Però la societat urbana també té dret a tenir habitatges. Una cosa és el dret a l'ús col·lectiu 
i a la gestió del territori, i una altra és tenir dret a utilitzar un determinat tros de terra. 

HW: Per tant, els drets individuals en aquest marc estan molt integrats i protegits pels 
drets col·lectius. Pel que fa a les principals estratègies per enfortir els drets dels 
pagesos, on veus que s'apliquen els drets dels pagesos, i a quin nivell es produiria 
això? Com es duria a terme a la pràctica aquesta idea? 

PN: La Convenció sobre els Drets dels Pagesos seria una carta universal, però en 
realitat és una visió estratègica per a la mobilització social al voltant d'aquests drets. És 
evident que una declaració formal no resoldrà res. Però aquest reconeixement ens pot 
donar instruments per utilitzar en el nostre diàleg amb els governs. També pot ser un 
referent a nivell internacional, però és més que això. És una reafirmació de les nostres 
mobilitzacions, i forma part d'una estratègia global: a nivell local, sens dubte, no és 
l'única estratègia. 

Sobirania alimentària 

HW: Vostè ha parlat de la sobirania alimentària com un objectiu i un procés. Quins són 
alguns dels elements més importants d'aquest procés? 

PN: La proposta de sobirania alimentària és la principal alternativa al model neoliberal. 
És evident que això no passarà de la nit al dia, d’un dia per altre. Es tracta d’un procés 
d'acumulació de forces i realitats que vénen de tota la ciutadania del planeta. La 
sobirania alimentària no és només resistències, ja que hi ha milers de resistències, sinó 
també propostes que provenen de moviments socials, i no només de moviments 
pagesos. Dels moviments ecologistes, entre d'altres, provenen moltes iniciatives que 
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desenvolupen propostes de recuperació, de drets, de polítiques. Això també és un 
procés autònom i independent. No hi ha cap comitè central, i la sobirania alimentària no 
és patrimoni de cap organització en particular. No és el projecte de La Via Campesina, 
ni tan sols un projecte de la pagesia. És una proposta, basada en principis de lluita i 
objectius, provinents de moviments socials, no d'institucions o organitzacions. S'està 
construint des de l'àmbit local, i prosseguirem acumulant força cap a una força nacional 
i una expressió internacional. Aquí s'ha de reconsiderar el concepte d'aliances. Moltes 
organitzacions i moviments han treballat en noves formes d'aliances estratègiques en 
els últims deu anys. El que queda clar ara per a La Via Campesina és que cal diferenciar 
entre espais de reflexió i debat, i espais d'articulació orgànica d'aquestes estratègies. 

HW: I algunes d'aquestes aliances estan fora del moviment pagès? 

PN: És clar que sí. Parlàvem d'un dels espais, per exemple, al voltant dels Fòrums 
Socials Mundials, on han anat molts moviments dispars. Donada la definició i la 
naturalesa d'aquest àmbit, és difícil construir estratègies molt concretes. Els Fòrums es 
mantenen com a espais de reflexió i d'elaboració de propostes molt generals. Però hem 
de seguir construint aliances molt més orgàniques i concretes. Això és el que va passar 
en el procés de Nyéléni [Fòrum per la Sobirania Alimentària de Mali 2007], on 
organitzacions i moviments de tot el món i de diferents sectors i posicions van construir 
un procés de diàleg entre diferents –i de vegades antagòniques–, opcions, per construir 
una estratègia definida per a la sobirania alimentària. El nostre posicionament és que 
les plataformes aliades per a la construcció de la sobirania alimentària s'han de 
desenvolupar ara des de l'àmbit local, construint noves propostes i resistint aquells 
punts d'agressió que són més aguts a cada lloc, a cada regió, per tal d'ampliar l'aliança 
internacional. No és una aliança pagesa, en realitat estem parlant de compartir 
estratègies i objectius. Això vol dir que cadascú ha d'assumir els objectius de la resta. El 
moviment pagès ha d'assumir les demandes bàsiques de sobirania alimentària dels 
pescadors per part dels pescadors artesanals, i per part dels treballadors, així com per 
part de les dones i els ecologistes. És un diàleg que no és fàcil perquè, sens dubte, 
portem amb nosaltres una cultura d'elaboració de les nostres demandes dins de 
determinats sectors, sense una visió més global. Pot ser conflictiu. El diàleg entre 
consumidors i agricultors no sempre és fàcil, però almenys hi ha un diàleg. 

Hi ha un altre element important que ara és molt visible. Aquest és la combinació de la 
crisi energètica, la crisi alimentària, la crisi del canvi climàtic, la crisi financera. No es 
tracta de cap mena de crisi parcial, sinó d'una crisi de tot el model econòmic i social. 
Hem de proposar una transformació social. És en aquest marc on la sobirania alimentària 
té rellevància. Però els processos a cada continent, a cada país, són molt diferents. 
L'objectiu no és homogeneïtzar aquests processos. És evident que la velocitat i 
temporalitat a cada regió són molt diferents. Però hi ha regions i països al món on les 
institucions estan assumint la necessitat de la sobirania alimentària i demanen el suport 
pagès per aplicar polítiques de sobirania alimentària. Això és molt nou. La correlació de 
forces està canviant i el nostre discurs té cada dia més capacitat. Hi ha alguns països 
on aquesta correlació de forces ho està fent possible, com a Bolívia, amb Evo Morales, 
o Nepal, o Equador. A l'Equador, La Via Campesina ha participat en l'elaboració de la 
nova constitució. 

HW: Hi ha la sensació en alguns cercles polítics que perquè la sobirania alimentària es 
produeixi a escala regional o més gran, caldrà augmentar la producció de petits 



Revista d'Estudis Pagesos 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03066150903143079 

agricultors familiars per alimentar les poblacions urbanes que actualment viuen de les 
importacions. Aquesta ampliació podria implicar aconseguir més agricultors a la terra a 
través de la reforma agrària, que és el model que defensa La Via Campesina, o, seguint 
la prescripció neoliberal, fusionar les explotacions més petites en empreses més grans. 
Com podria una agricultura pagesa escalada evitar convertir-se en una altra agricultura 
corporativa? Quin tipus d'ampliació i escala seria adequada per a un model de sobirania 
alimentària? 

PN: Quan es diu que l'agricultura familiar a petita escala alimenta el món, això és cert. 
Hi ha una xifra que diu que el 10% de la producció mundial d'aliments és per a 
l'exportació. És a dir, el 90% dels aliments es produeixen i consumeixen a nivell nacional. 
A l'hemisferi nord, hi ha la percepció social que les grans cadenes alimentàries alimenten 
la societat, i no és així. Són els petits agricultors els que realment tenen el control del 
sistema alimentari, de la informació i de la cultura alimentària. Davant d'això, a tot el 
món, però especialment a l'hemisferi nord dels Estats Units, Canadà, Europa, s'estan 
desenvolupant associacions impressionants de consumidors i productors crítics. A 
França, per exemple, hi ha 3.000 associacions de productors i consumidors. I al Canadà 
i als Estats Units, on hi ha un problema comú de reducció del nombre d'agricultors, hi ha 
una enorme demanda dels ciutadans per tenir control sobre el què mengen, com es 
produeix, qui ho produeix. Exigeixen un nou tipus, un nou tarannà d'agricultor, un que 
no estigui format en un model productivista. 

Es tracta d’un gran problema, preparar, assistir, o identificar els nous agricultors. Això 
significa un tipus de formació i educació nou i diferent, i també significa que els 
moviments ciutadans han de participar no només en l'intercanvi d'informació, sinó 
també en la lluita per la terra per facilitar l'entrada del jovent, homes i dones joves, 
directament en el sector. Però en molts casos, partim de situacions concretes en què 
els agricultors més vinculats a les corporacions tenen enormes dificultats per entendre 
el seu paper social. Això és una realitat. Però crec que un dels efectes d'aquestes 
associacions [de productors-consumidors] és donar suport als nous agricultors, que 
cada vegada provenen més de les zones urbanes. A Europa, per exemple, molts 
agricultors, homes i dones, ara es guanyen la vida basant-se en el mercat local. Tenen 
moltes més possibilitats de supervivència que aquells agricultors que depenen de les 
transnacionals per als seus ingressos i vendes. Això és una realitat molt clara. Per 
superar-ho, els moviments socials urbans s’han d'unir amb els moviments pagesos per 
desenvolupar un nou tipus d'agricultura i formació que dignifiqui la professió, per tal 
d'estimular els joves. 

HW: Quin paper podria jugar la teoria, o per tant la ideologia, en la construcció de la 
sobirania alimentària? 

PN: Estem treballant en funció de la situació actual i al mateix temps estem analitzant el 
que ha passat en realitat i proposem alternatives. Aquestes alternatives s'estan 
construint a tot el món. Això per a mi és extraordinari perquè els nostres passos han 
estat, en molts casos, intuïtius. Han estat el resultat de molt debat, i estem fent moltes 
coses per primera vegada, de maneres noves i úniques. 

Estem en un procés únic i en un període de construcció que no es pot replicar. Tot just 
estem començant a tenir una base d'experiències reals que és suficient per dur a terme 
una investigació científica del que ha estat passant i on som. El futur dependrà de la 
dinàmica mateixa dels moviments socials actuals, de la seva capacitat de funcionar de 
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manera autònoma i independent. Però cal que tinguem aquesta investigació perquè 
estem prosseguint de manera extremadament ràpida i imprevisible. Hem d'avançar 
assegurant-nos que les nostres decisions i declaracions es prenen bé. Això requereix 
llargs debats i reflexions perquè les decisions s'han de prendre deliberadament. El 
consens és fonamental, i les oportunitats a curt termini, per a nosaltres, normalment no 
són útils. Tenim una visió a llarg termini i això vol dir que les nostres declaracions i 
principis requereixen molta discussió. Per aquesta raó, el procés intern dins de La Via 
Campesina és molt important. S'ha de basar en el debat i agrupar els nostres punts 
forts. Hem de tenir força i cohesió. 

 

Hannah Wittman és professora adjunta de Sociologia a la Universitat Simon Fraser de 
Vancouver, Canadà. Duu a terme investigacions sobre ciutadania ambiental i agrària, 
moviments socials pagesos i canvi social rural. Correu electrònic: hwittman@sfu.ca 

 

 

La lluita global per la sobirania alimentària: de Nyéléni a Nova York 

Cristina Schiavoni 

A la primavera de 2008, quan la crisi alimentària, covada des de feia molt de temps, va 
irrompre a la llum pública, les empreses agroalimentàries i altres interessos corporatius 
van respondre ràpidament. Pràcticament llepant-se els dits, van oferir una gran quantitat 
de receptes per alimentar els famolencs: més cultius modificats genèticament, més 
cultius de biocombustibles, més comerç "lliure". Els principals mitjans de comunicació 
van regurgitar aquestes respostes al públic, mantenint el missatge que la fam podria 
resoldre’s a través d'un únic enfocament d’impulsar la producció agrícola i ràpides 
solucions del mercat. 

El que els mitjans de comunicació, però, no van esmentar, va ser un tipus de resposta 
molt diferent sorgida de les trinxeres –i dels camps i vies fluvials–, una crida unitària a la 
sobirania alimentària que prové dels milions de persones realment responsables 
d'alimentar el món, representades pel moviment pagès internacional La Via Campesina i 
els seus aliats. La sobirania alimentària, ras i curt, és el dret de les persones a 
determinar les seves pròpies polítiques alimentàries i agrícoles.5 Es tracta de recuperar 
el control sobre l'accés i la producció d’aliments des de les grans corporacions i 
institucions financeres internacionals i restablir-ho a les nacions / tribus / pobles i 
individus i, en última instància, a aquells que produeixen els aliments i als qui se'ls 
mengen. Aquest concepte vola davant el que Via Campesina anomena l'enfocament del 
'fracàs com sempre', que han plantejat els mitjans de comunicació i les agroindústries, 
ja que posa els més afectats per les polítiques alimentàries i agrícoles al centre de la 
presa de decisions. I contràriament a la mentalitat única, la sobirania alimentària, per la 
seva pròpia definició, és localment adaptable. 

                                                           
5 Per una definició completa de sobirania alimentària, tal com es defineix pels participants del Fòrum per la Sobirania Alimen-

tària a Nyéléni 2007, vegeu http://viacampesina.org/main_en/index.php?option=com_content&task=view&id=282&Itemid=38. 

mailto:hwittman@sfu.ca
http://viacampesina.org/main_en/index.php?option=com_content&task=view&id=282&Itemid=38


Revista d'Estudis Pagesos 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03066150903143079 

Llavors, com funciona això? Com pot un concepte unificar milions de persones a tot el 
món sent prou versàtil per adaptar-se a cultures i condicions molt diferents? Per 
explorar aquesta qüestió, comencem a Sélingué, Mali, on el febrer de 2007 va tenir lloc 
el primer fòrum mundial sobre sobirania alimentària, establint un marc comú i una visió 
col·lectiva per a un moviment global en creixement. A continuació, ens dirigirem a la 
ciutat de Nova York per veure com està en joc la sobirania alimentària a nivell local en 
un lloc tan diferent com sigui possible imaginar des de Sélingué. 

Cal una població (global) ... 

El Fòrum per la Sobirania Alimentària de Nyéléni 2007 va rebre el nom d'una llegendària 
pagesa de Mali del segle XIII que va viure sota la maledicció de ser una nena única i 
que va lluitar contra el patriarcat colpejant els homes en el seu propi joc agrícola, 
convertint-se en una reconeguda grangera i cultivadora, i fent-los vergonya als 
agricultors masculins presumits. El fòrum que porta el seu nom no va ser menys 
llegendari, acollint una convergència única de persones, cultures i moviments: La Via 
Campesina, la Marxa Mundial de les Dones, el Fòrum Mundial de Recol·lectores de 
Peix i Pescadors, Amics de la Terra Internacional, i molts més. La ubicació d'aquesta 
convergència a Mali, un país africà que, en molts aspectes, exemplifica les esperances i 
els desafiaments del moviment per la sobirania alimentària, no va ser casual. Tampoc 
va ser un accident que el fòrum no se celebrés en un centre de convencions sense aire, 
sinó al camp, en un poble especial literalment construït, maó de terra per maó de terra, 
per les mans dels pagesos. 

En aquest context, més de 500 líders dels moviments socials de gairebé 100 països es 
van reunir a Sélingué, Mali. Es van reunir a través de continents, cultures i llengües, 
units per un sentit comú d'urgència, així com una solidaritat i un parentiu que només 
prové de la lluita compartida. L'energia a Nyéléni era palpable, amb tambors djembe 
bategant per l'aire, intercalats amb fragments de converses en francès, anglès, 
espanyol i el bambara local, entre moltes altres llengües. Les banderes multicolors de 
les organitzacions pageses i altres moviments onejaven des de totes les superfícies 
disponibles. La gent era igualment acolorida i vibrant, la majoria portava el vestit 
tradicional de les seves respectives terres natals: saris, turbants, embolcalls i perles. 

Moltes històries, una lluita 

Cada persona venia amb una història. Hi havia agricultors palestins que estaven 
organitzant les seves comunitats i distribuïen cistelles d'aliments locals als refugiats, fins 
i tot quan un mur tallava les seves granges i tallava les seves ja limitades fonts d'aigua. 
Hi havia els agricultors coreans que havien liderat una reeixida campanya local 
d'aliments, només per veure que els seus esforços eren soscavats per les normes 
comercials de l'OMC, i que ara s'alineaven amb els moviments dels consumidors per 
amplificar les seves veus. Hi havia les dones pescadores de Tailàndia que havien 
format la seva pròpia cooperativa per protegir-se contra els alts tipus d'interès, vendre 
productes al mercat local i lluitar contra les males polítiques governamentals. Hi va 
haver el jove zapoteca de Mèxic que va dir: "Quan parlem de sobirania alimentària, hem 
de parlar de persones. Els indígenes volen ser reconeguts com a persones amb drets". 
Hi havia un agricultor de l'Iraq que va parlar dels devastadors impactes de la guerra. Hi 
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va haver una dona pastora de Níger que afirmava que "Àfrica vol alimentar-se, sobretot, 
des del seu propi art culinari". Aquestes històries i moltes altres van pintar un quadre de 
supervivència i resistència contra tot pronòstic. 

Aquestes històries també van revelar la sorprenent diversitat de persones presents a 
Nyéléni i van parlar sobre la importància de la inclusió dins del moviment per la 
sobirania alimentària. Això no només va ser una inclusió en un sentit simbòlic, sinó en el 
reconeixement dels rols crítics que exerceixen les dones, els pobles indígenes i altres 
grups marginats en la producció d'aliments, l'estalvi de llavors, la preservació de la 
biodiversitat i la garantia de supervivència per a les generacions futures. Els més 
exclosos i devaluats pel sistema alimentari mundial predominant són els cèlebres 
herois, els Nyélénis, del moviment per la sobirania alimentària. La importància de la 
diversitat i la inclusió com a requisits previs per a la sobirania alimentària va ser 
plasmada per aquestes paraules en una pancarta que penjava a la zona de trobada 
principal: 

• Per una agricultura amb pagesos 

• Per una pesca amb pescadors 

• Per bestiar amb pastors 

• Per territoris amb pobles indígenes 

• Per aliments saludables per a tots els consumidors 

• Per un treball amb drets laborals 

• Per un futur amb joves al camp 

• Per la sobirania alimentària amb dones 

• Per un entorn saludable per a tothom 

Bastir un moviment 

Com va dir un dels organitzadors el dia de la inauguració del fòrum, "estem construint 
un moviment aquí i ara. Es tracta d'un procés orgànic sense patrocini corporatiu". Els 
participants es van prendre aquestes paraules al cor mentre treballaven, al llarg de cinc 
dies, per sectors (per exemple, agricultors/pagesos, pescadors, pastors, treballadors i 
immigrants), així com per grups temàtics (per exemple, mercats locals i comerç 
internacional, accés i control sobre els recursos, el coneixement i tecnologia locals) i, 
cap al final, per regió, per traçar un camí cap endavant com un moviment més unificat. 
A través d'un procés altament democràtic, van arribar a un esborrany complet de 
declaració de sobirania alimentària i un programa d'acció que servís com a marc i 
trampolí per a accions tant immediates com a més llarg termini. En termes poderosos, la 
declaració va establir per [a] què lluita el moviment, contra què lluita i què pot i ha de fer. 
Aquest component final, que abordava les accions col·lectives per aconseguir la 
sobirania alimentària, es va ampliar encara més en l'agenda d'acció que 
l'acompanyava.6  

Una línia particularment significativa de la declaració afirma que "qualsevol lluita per la 
sobirania alimentària en qualsevol part del món és la nostra lluita". El fòrum va reconèixer 

la importància de la solidaritat i que els ambiciosos objectius plantejats només 
s'aconseguiran donant suport a les lluites dels altres. Per exemple, si el moviment per la 

                                                           
6 La Declaració es reimprimeix anteriorment en aquesta secció de Veus arran de Terra. 
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sobirania alimentària ha de posicionar-se en contra de l'Organització Mundial del 
Comerç i la seva mercantilització de l'agricultura, també ho ha de fer el moviment contra 
els acords bilaterals de lliure comerç que representen les mateixes amenaces (per 
exemple, els acords de lliure comerç entre els Estats Units i Corea i els Estats Units i el 
Perú, que estaven en negociació en aquell moment). Si el moviment vol rebutjar 
l'agricultura industrial, la plantació de cultius transgènics i les patents de formes de vida, 
aleshores ha de prestar la seva solidaritat i ajuda a les comunitats que lluiten 
directament contra aquestes i qualsevol altra forma de dominació corporativa. Hi havia 
una comprensió comuna que la plantació de llavors transgèniques en un determinat 
poble té repercussions molt més enllà d'on s'han plantat aquestes llavors. Tothom es va 
comprometre a afegir el seu nombre, veus i força a les lluites dels altres, reconeixent 
que aquestes lluites formen part de les seves pròpies. 

Un altre resultat de Nyéléni va ser el desenvolupament d'aquests sis principis rectors de 
la sobirania alimentària: 

• Centrar-se en l'alimentació de les persones 

• Valorar els proveïdors d'aliments 

• Re-Localitzar els sistemes alimentaris 

• Posar el control en l’àmbit local 

• Construir coneixements i habilitats 

• Treballar amb la natura 

Aquests principis rectors, juntament amb la declaració i altres resultats de Nyéléni, van 
proporcionar la cohesió necessària per al moviment de sobirania alimentària, alhora que 
deixaven un ampli espai per a la interpretació i l'adaptació local. Un punt que es va 
reforçar al llarg de tot el fòrum és que, tot i que és fonamental comptar amb un marc 
comú, no hi ha un únic camí ni prescripció per a aconseguir la sobirania alimentària. És 
tasca de les regions, nacions i comunitats individuals determinar què significa per a ells 
la sobirania alimentària en funció del seu propi conjunt de circumstàncies úniques. Com 
va assenyalar un dels participants, si bé és important definir la sobirania alimentària 
d'una manera comprensible per a la ciutadania, la manera més poderosa de comunicar 
el missatge de la sobirania alimentària és fent-ho, per exemple, involucrant directament 
els ciutadans en la transformació del sistema alimentari. 

Amb aquesta finalitat, les sessions finals de Nyéléni van consistir en reunions regionals 
en les quals els participants van treballar per desenvolupar accions específiques per 
portar a casa. Abans del tancament, tots es van reunir en el seu conjunt per compartir 
les prioritats regionals, que van des d'una campanya per protegir les varietats 
tradicionals de blat a l'Àsia occidental i central; a dies d'acció contra el Tractat de Lliure 
Comerç d'Amèrica del Nord; a la convocatòria d'una moratòria dels acords d'associació 
econòmica a l'Àfrica; dirigir accions contra els transgènics i l'agricultura corporativa al 
sud d'Àsia; a campanyes contra els agrocombustibles (el terme preferit per als 
biocombustibles a escala industrial) i molt, molt més. Els participants van apreciar tenir 
una idea del que els altres estaven planejant per tal d'estar millor preparats per donar 
suport a les accions dels altres en el futur. 

Portar-ho a casa 
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Mentre que Nyéléni va ser un èxit en ell mateix, hi va haver un acord general que la 
major part del treball - l'organització real, l'educació, la divulgació pública i el seguiment 
de l'agenda d'acció - restava per fer a nivell regional. Aquí, als Estats Units, la National 
Family Farm Coalition (NFFC) i el Border Agricultural Workers Project, tots dos membres 
de La Via Campesina i presents a Nyéléni, han estat encapçalant l’encàrrec, juntament 
amb altres grups de grangers i treballadors agrícoles i els seus aliats. La NFFC en 
particular, a través dels seus esdeveniments, publicacions i treballs polítics, ha fet un 
pas important en la presa de consciència del missatge de la sobirania alimentària en la 
consciència dels grups que treballen en temes alimentaris i agrícoles als Estats Units. 

No obstant això, els Estats Units encara estan lluny de tenir un moviment de sobirania 
alimentària de ple dret, tot i que la necessitat ara és més gran que mai. De fet, si les 
crisis alimentàries i financeres ens estan ensenyant alguna cosa, és que necessitem 
sistemes per esmorteir les comunitats de les incerteses del mercat, per construir 
resiliència contra les amenaces econòmiques i ambientals i per garantir que les 
necessitats bàsiques es satisfan en tot moment. Amb la crisi econòmica enviant un 
nombre rècord de persones als bancs d'aliments i als programes de drets, sembla que 
la sobirania alimentària de sobte té el potencial de sortir dels marges de la perifèria i 
entrar cap a l'escena pública, proporcionant un marc viable, urgentment necessari, per 
abordar aquestes i altres qüestions. 

Això no passarà, però, tret que els defensors de la sobirania alimentària s'organitzin i 
s'uneixin més en els nostres esforços. Això requerirà crear noves aliances. Els grups 
d'agricultors i ramaders han fet una feina heroica de demanar la sobirania alimentària, 
però no ho poden fer sols. Els Estats Units simplement no tenen la mateixa base 
"pagesa" que molts altres països, almenys no en el sentit tradicional. Però el que sí que 
tenim són els principals centres urbans, on un moviment per la justícia alimentària ja 
s'està estenent per totes les comunitats que s'enfronten a la fam, així com a l'obesitat i 
altres problemes de salut relacionats amb la dieta que amenacen la vida. Aquestes 
comunitats, predominantment de baixos ingressos i predominantment comunitats de 
color, estan cridant l'atenció sobre les disparitats de salut i l'accés desigual als aliments 
als quals s'enfronten. Estan prenent l'assumpte en les seves pròpies mans, basant-se en 
els seus propis béns comunitaris, les seves tradicions culinàries i els seus coneixements 
culturals per trobar maneres de créixer, accedir i proporcionar aliments saludables. 

Malgrat les diferències entre els contextos rurals i urbans, els paral·lelismes entre 
aquestes lluites i les lluites representades a Nyéléni són sorprenents.7 I és important 
tenir en compte que molts dels agricultors urbans i defensors de la justícia alimentària 
tenen arrels rurals, ja sigui de comunitats del sud dels Estats Units, o d'Àsia, Àfrica o 
Amèrica Llatina i el Carib. Clarament, aquests són aliats crítics per a qualsevol 
moviment de sobirania alimentària als Estats Units i han de ser reconeguts com a tals. 

Colpejant el paviment 

Per poc probable que sembli, la ciutat de Nova York (NYC), amb una població de vuit 
milions d'habitants, està demostrant ser un terreny particularment fèrtil per a un 

                                                           
7 És important tenir en compte, però, que hi havia un petit sector de "moviments urbans / consumidors" representat a 
Nyéléni. I mentre que la majoria del treball de justícia alimentària als EUA se centra en els centres urbans, les 
comunitats rurals i indígenes també formen part d'aquest moviment. 
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moviment de sobirania alimentària. A tota la ciutat, des de Brooklyn fins al Bronx, els 
horts comunitaris i les granges urbanes han estat una eina vital per renovar el teixit dels 
barris marginats i proporcionar aliments frescos allà on d'altra manera escassejaven. 
Molts d'aquests jardins i granges es van originar com a solars abandonats que havien 
estat lliurats al tràfic de drogues i l'eliminació de residus. No obstant això, una vegada 
reclamats per les comunitats com a oasis urbans productius, aquests espais s'enfronten 
a una nova lluita per mantenir el seu ús agrícola, ja que els valors de les propietats 
circumdants s’eleven per l'atenció recentment reviscuda dels promotors. Durant les 
últimes dècades, molts dels jardiners comunitaris de Nova York han hagut de lluitar per 
quedar-se a les seves terres i mantenir els cultius, de vegades fins que la seva última 
tija de fesols ha estat arrasada a terra. Alguns d'aquests espais s'han perdut 
tràgicament, altres s'han salvat, i encara altres romanen als llimbs mentre continua la 
lluita per la terra i els recursos per al cultiu d'aliments a la ciutat de Nova York. 

Durant un intercanvi el setembre de 2007, entre els líders del moviment d'agricultura 
urbana de Nova York i representants de Via Campesina de sis països diferents de les 
Amèriques, els amfitrions locals i els visitants internacionals es van afanyar a reconèixer 
els paral·lelismes entre les seves lluites.8 Aquest intercanvi i els posteriors han revelat 
que per a aquells que han lluitat contra grans obstacles pel dret a conrear aliments per 
alimentar les seves comunitats a la ciutat de Nova York, el significat de la sobirania 
alimentària no és gens difícil d'entendre. De fet, hi ha alguns novaiorquesos que ja han 
abraçat el concepte de sobirania alimentària i fins i tot han adoptat el terme i l'utilitzen 
en el seu treball. Per a Yonnette Fleming, líder de la comunitat, jardinera i autodefinida 

constructora a Brooklyn, el concepte de sobirania alimentària ressona molt més que el 
de "seguretat alimentària". Per Fleming, la sobirania alimentària és "el dret general de 
les persones a tenir un control sobirà sobre els seus propis aliments culturalment 
apropiats". "Hi ha una valoració de l'ascendència que és inherent al concepte de 
sobirania alimentària", diu Fleming, "i una valoració de la terra. La majoria de la gent 
aquí a la ciutat de Nova York no té accés a la terra, i moltes decisions sobre l'ús de la 
terra exclouen les persones reals més afectades per aquestes decisions". 

Fleming ha incorporat la sobirania alimentària en el seu treball d'educació i divulgació 
comunitària, ajudant els seus companys jardiners al Hattie Carthen Community Garden 
de Brooklyn a entendre que, malgrat la naturalesa local del seu treball, "són part 
d'alguna cosa més gran. Tots pertanyem a una família d'agricultors". Per fer-ho el més 
tangible possible, Fleming ha acollit intercanvis entre agricultors internacionals i 
membres de la comunitat local al seu jardí comunitari. Els fa intercanviar històries de les 
seves tradicions alimentàries preferides mentre participen en una demostració de cuina 
interactiva; aleshores, després de compartir un àpat casolà d'aliments locals i de 
temporada, s'uneixen en cercle per compartir reflexions i donar les gràcies a la Mare 
Terra per proporcionar el menjar. Fleming explica l'impacte humanitzant d'experiències 
com aquestes, anivelladores i transcendents alhora, sobre els visitants i membres de la 
comunitat: "Tothom pot trobar el seu terreny comú al voltant del menjar". 

Un altre component important de la sobirania alimentària per Fleming, que és originària 
de Guyana, és la recuperació i celebració de les tradicions alimentàries: "Saps com 
cada cultura té un plat especial que es pot fer per no menys de vint persones?" Aquests 

                                                           
8 Per a la documentació en vídeo d'aquest intercanvi, vegeu http://revolucionalimentaria.wordpress.com/2009/04/13/farmer-
exchange-nyc-907/ 

http://revolucionalimentaria.wordpress.com/2009/04/13/farmer-exchange-nyc-907/
http://revolucionalimentaria.wordpress.com/2009/04/13/farmer-exchange-nyc-907/
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són els plats que se celebren en un 'Festival Internacional d'Alimentació i Música' anual 
que va començar al jardí fa uns quants anys. Originalment purament per a la celebració 
i la diversió, el festival ha evolucionat per incorporar components d'educació i activisme, 
incloent una carpa dedicada a la sobirania alimentària i la justícia alimentària. Fleming 
també assenyala que celebrar les tradicions alimentàries significa celebrar el paper de 
les dones en la seva preservació i afegeix que la valoració de les dones, "moltes de les 
quals encara no tenen veu", és un altre component important de la sobirania alimentària 
per a ella. 

La sobirania alimentària és un concepte igualment important per la reverend DeVanie 
Jackson de la Missió de Rescat de Brooklyn. A més de dirigir un rebost d'aliments, ella i 
el seu marit dirigeixen una granja comunitària, que veuen no només com un mitjà per 
proporcionar aliments frescos molt necessaris, sinó com una eina per construir la 
sobirania alimentària a nivell comunitari, "posant el poder a les mans de la gent: la 
capacitat de veure'l, tastar-lo i tocar-lo". Com diu Jackson, "la gent té dret a menjar 
coses que ja està acostumada a menjar. Aquest procés per a nosaltres ha estat el 
respectar la comunitat i a aprendre a créixer per ella". 

Jackson també ha participat en intercanvis amb líders agricultors internacionals, incloent 
la celebració d'una visita a la seva granja, a més de participar en reunions sobre 
desenvolupament sostenible a les Nacions Unides. En una reunió recent a Nova York 
amb Henry Saragih i Fausto Torres de Via Campesina, va compartir el següent: 

Com a persona de color, és fàcil ser marginat. M'animen els pagesos, quan escolto la 
feina que estan fent per lluitar contra la fam i pels drets humans, que aquí no és tan 
gran, sinó que és gran i poderosa en altres llocs. Aquí, la gent està morint, patint 
tranquil·lament als barris, a les llars. Moren perquè no mengen bé. Les persones de 
color estan sent marginades, i se'ls diu que "deixeu que alguna altre parli per 
vosaltres, que estableixi una política per a vosaltres". No podem posseir la nostra 
terra, i hem d'aconseguir que altres vinguin i protegeixin les nostres terres dels 
promotors. És inspirador veure que la gent defensa els seus propis drets. 

En un altre moment, va afegir, 

Hem trobat totes aquestes persones de tot el món que són com nosaltres, i validen la 
feina que estem fent aquí. La sobirania alimentària és un concepte important per a la 
nostra comunitat. És tan fàcil per a la gent quedar atrapada en el seu propi món i 
acceptar les coses tal com són. El missatge de la sobirania alimentària ens diu: 
"Yeah, no el tenim [control sobre els nostres aliments], però tenim el poder de canviar-
lo". La sobirania alimentària és un toc d'atenció per a nosaltres. 

La reverend Jackson es fa ressò dels sentiments expressats a Nyéléni que la sobirania 
alimentària es veurà diferent en diferents comunitats. Aquest és, fins i tot, el cas entre 
les diverses comunitats que conviuen a Brooklyn, explica. "Els models que existeixen 
són tots molt diferents entre si; estan fets a mida del que cada comunitat necessita". 
També s'afanya a assenyalar els punts en comú que veu: 

En aquesta ciutat i en altres llocs, hem de lluitar per la terra. La gent d'aquí i de tot el 
món està lluitant pel seu dret polític a conrear els seus propis aliments i a accedir a 
llavors, aigua i mercats. La sobirania alimentària és un concepte, que prové del poble, 
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per construir el poder local: la capacitat local de conrear aliments, vendre'ls, accedir-hi 
i comprar-los.9  

La reverend DeVanie Jackson, Yonnette Fleming i altres, demostren la capacitat de les 
comunitats per utilitzar la sobirania alimentària com un marc poderós per fer front a les 
seves pròpies necessitats úniques, fins i tot en una gran metròpoli com la ciutat de Nova 
York. De fet, la sobirania alimentària va ser un tema important de la Conferència 
d'Aliments de Brooklyn, un esforç de base que va atreure més de 3.000 persones al maig 
de 2009 per exigir un millor sistema alimentari i treballar junts per construir-ne un.10 Això 
indica que el moviment per la sobirania alimentària pot tenir molts més aliats sense 
explotar i, per tant, molt més poder, del que fins i tot s'adona. Els moviments de base al 
voltant de l'alimentació i l'agricultura a la ciutat de Nova York i els seus homòlegs a tot el 
món ens mostren que enmig de l'actual crisi alimentària, les comunitats ja tenen moltes 
de les seves pròpies solucions de collita pròpia al seu abast, i aquestes solucions 
requereixen el nostre reconeixement, validació i suport. I com que les comunitats 
reconeixen que no estan soles en les seves lluites, sinó que formen part d'un moviment 
global que no ha deixat de créixer i enfortir-se des de la Declaració de Nyéléni, estan 
enviant un missatge clar als Monsantos, Bunges i ADMs: No tan ràpid! 

Christina Schiavoni és codirectora del Programa de Moviments Globals de WHY (Any 
Mundial de la Fam), amb seu a la ciutat de Nova York. Va participar en el Fòrum per a la 
Sobirania Alimentària de Nyéléni 2007 i ha estat treballant per enfortir les connexions entre 
els moviments alimentaris i agrícoles als Estats Units i el moviment global per la sobirania 
alimentària. Correu electrònic: christina@whyhunger.org 

 

 

La Sobirania alimentària i l’Avaluació Internacional del Coneixement 

Agrícola, la Ciència i Tecnologia per al Desenvolupament (IAASTD)11 

Marcia Ishii-Eiteman 

Les definicions de sobirania alimentària han evolucionat ràpidament durant l'última 
dècada, amb La Via Campesina a l'avantguarda de la mobilització de la societat civil i la 
determinació pels seus principis centrals. El que emergeix de forma més consistent 
d'aquestes definicions és un enfocament decidit en els drets, en particular els drets dels 
pobles i les nacions a definir els seus propis sistemes i polítiques alimentàries, agrícoles 
i comercials per tal d'aconseguir objectius de desenvolupament local i culturalment 
apropiats, socialment justos i ambientalment sostenibles (Via Campesina 1996, 2007, 
Windfuhr i Jonse’n 2005, IIED 2009). 
                                                           
9 A mesura que aquest article s'està imprimint, la granja Bed-Stuy gestionada per la Missió de Rescat de Brooklyn està sota una 
amenaça molt real de perdre's pel desenvolupament, i s'estan fent esforços per salvar-la. Per a més informació, 
consulteu www.brooklynrescuemission.org. 
10 Per obtenir informació sobre la Conferència d'Aliments de Brooklyn, vegeu www.brooklynfoodconference.org. 

11 Aquest article es basa en les observacions de l'autora a la conferència "International Governance Responses to the Food 
Crisis", convocada pel Centre per a la Innovació en Governança Internacional (CIGI) i l'Institut Internacional d'Investigació en 

Política Alimentària (IFPRI) a Waterloo, Canadà del 4 al 5 de desembre de 2008. 

mailto:christina@whyhunger.org
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http://www.brooklynrescuemission.org/
http://www.brooklynfoodconference.org./
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Què pot significar això a la pràctica? Les contribucions al debat sobre la millor manera 
d'aconseguir la sobirania alimentària poden venir, de vegades, de llocs sorprenents. 
L'Avaluació Internacional del Coneixement Agrícola, Ciència i Tecnologia per al 
Desenvolupament (IAASTD) dirigida per les Nacions Unides, proporciona una anàlisi 
exhaustiva de com els sistemes agrícoles existents i emergents, les polítiques, les 
inversions i els acords institucionals poden obstaculitzar o facilitar el progrés cap a un 
desenvolupament equitatiu i sostenible.12 Moltes de les opcions polítiques suggerides 
per la IAASTD inclouen enfocaments, mecanismes i innovacions que es podrien 
considerar útils i rellevants per a la implementació d'una agenda de sobirania alimentària. 

La IAASTD va avaluar el coneixement agrícola, la ciència i la tecnologia (AKST) per les 
seves contribucions -reals i potencials, positives i negatives- cap a un desenvolupament 
equitatiu i sostenible. Co-patrocinat pels Programes per al Medi Ambient i el 
Desenvolupament de les Nacions Unides, l'Organització de les Nacions Unides per a 
l'Agricultura i l'Alimentació (FAO), el Banc Mundial i altres institucions,13 i dirigit pel 
Científic en Cap del Banc Mundial, Robert Watson; la IAASTD representa 5 anys de 
planificació, recerca rigorosa, i anàlisi, duts a terme per més de 400 científics i experts 
en desenvolupament de més de 80 països procedents de múltiples disciplines i sectors, 
inclosos científics biològics, físics i socials, actors del sector públic i privat, i de la 
societat civil. Les seves troballes van ser sotmeses a dues revisions externes públiques, 
en les quals van participar una àmplia gamma d'experts (més de 1000 persones hi van 
contribuir). Al final de l'últim ple intergovernamental a Johannesburg, Sud-àfrica a l'abril 
de 2008, el 95 per cent dels governs participants van aprovar formalment l'informe de la 
IAASTD.14 Tots els governs participants van coincidir que la IAASTD representava "una 
iniciativa constructiva i una contribució important que tots els governs han de fer 
avançar" (IAASTD 2009a, vii). 

Igual que els antecedents de la IAASTD, el Grup Intergovernamental d'Experts sobre el 
Canvi Climàtic (IPCC) i l'Avaluació dels Ecosistemes del Mil·lenni (MA), la IAASTD 
proporciona l'avaluació més completa i autoritzada basada en l'evidència fins a la data 
d'un tema en particular, en aquest cas l'impacte de l'agricultura en el futur del planeta, 
abastant tant les seves dimensions físiques com socials. Mentre que la matèria de 
l'IPCC i el MA tenien un abast relativament circumscrit, la IAASTD –en virtut de la 
complexitat i la multifuncionalitat de l'agricultura (amb les seves moltes facetes 
biològiques, ecològiques, socials, econòmiques, culturals i polítiques)– exigia una 
àmplia gamma d'experiència, amb contribucions de diverses visions professionals, 
culturals i ontològiques del món. Mentre que els informes escrits per un petit nombre 
d'autors d'organitzacions d'afins poden ser escrits en una veu singular perfecta i 
aparentment coherent, aquests informes tendeixen a reflectir de prop els biaixos 
compartits dels seus autors (i organitzacions patrocinadores) i suposicions pre-

                                                           
12 L'informe complet de la IAASTD inclou un informe global i cinc subglobals i els seus respectius resums per als responsables 
de la presa de decisions, així com un informe de síntesi, inclòs un resum executiu. Els resums i els informes d'emissió estan 
disponibles a: http://www.agassessment.org 
13 L'avaluació va ser patrocinada per cinc agències de les Nacions Unides, el Banc Mundial i el Global Environment Facility 
(GEF). Les cinc agències de l'ONU inclouen l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO), el 
Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient 
(PNUMA), l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) i l'Organització Mundial de la 
Salut (OMS). 
14 Cinquanta-vuit governs van aprovar i van acceptar els informes. Només els Estats Units, Canadà i Austràlia s’hi van negar, 
oposant-se principalment a les conclusions de l'informe de l'IAASTD sobre els impactes de la liberalització del comerç i la seva 

avaluació de la contribució potencial de la biotecnologia moderna als objectius de desenvolupament equitatius i sostenibles. 

http://www.agassessment.org/
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analítiques sobre el món. En canvi, la IAASTD va injectar en el debat una gamma molt 
més àmplia de veus, perspectives i fonts d'evidència empírica del que normalment 
s'admet en els cercles de formulació de polítiques convencionals. Les visions 
contradictòries que inevitablement van sorgir van revelar que hi ha múltiples 
explicacions històriques i narratives; L'anàlisi de per què i com certes narratives han 
estat constantment privilegiades sobre altres va requerir que la IAASTD desempaquetés 
la política de l'alimentació i l'agricultura. En fer-ho, va tornar repetidament a qüestions 
d'equitat, poder i influència. 

Una segona característica única de la IAASTD és el seu marc normatiu explícit: el 
mandat de la IAASTD era identificar les opcions i vies de desenvolupament que, basant-
se en l'avaluació de l'evidència empírica, es consideraven més propenses a conduir als 
resultats desitjats de reducció de la pobresa i la fam, la millora de la salut i els mitjans 
de vida rurals, i un desenvolupament més equitatiu i, socialment, econòmicament i 
mediambientalment sostenible. Quan hi va haver "compensacions" percebudes o reals, 
és a dir, quan la implementació d'un rumb particular d'acció o política va avançar un 
conjunt d'objectius, però en va soscavar un altre, els efectes de distribució dels guanys i 
pèrdues desiguals en diferents sectors de la societat es van avaluar i es van fer 
explícits. Així, el IAASTD va examinar no només els impactes directes de l'AKST en els 
objectius de desenvolupament sostenible, sinó també com aquests efectes es 
quantificaven a través de desequilibris socials i geogràfics en el poder, la influència i 
l'accés als recursos entre diferents grups d'actors, estats i acords institucionals. 

Finalment, la IAASTD va introduir en el món de les avaluacions una innovació institucional 
trencadora en el camí de la governança: una Oficina Consultiva Multisectorial de parts 
interessades, en la qual la societat civil –àmpliament definida per incloure representants 
del sector privat, institucions de recerca, grups d'agricultors i organitzacions no 
governamentals– comparteix amb els governs, no només en el procés de recerca, autoria i 
revisió, sinó també en la presa de decisions i supervisió del procés col·lectivament acordat. 

Val la pena assenyalar que la IAASTD també pot ser una de les primeres avaluacions 
d'aquest tipus que va intentar aportar l'experiència i el coneixement dels grups 
comunitaris, les organitzacions de petits agricultors i aquells que treballen directament 
amb ells. Aquest esforç, al seu torn, va plantejar la qüestió de presentar una experiència 
àmplia i representativa (anant més enllà dels casos individuals i anecdòtics) com també 
pel que fa a la documentació. Moltes experiències i coneixements bàsics tendeixen a 
ser documentats en llengües locals, reportats en butlletins com ILEIA (en lloc de 
revistes científiques revisades per parells), o mesurat i analitzat en la documentació 
relacionada amb projectes i els informes de consultors als quals generalment no 
s'accedeix més enllà dels donants, les comunitats governamentals locals i centrals. 
Quan s'estudia en profunditat i amb rigor metodològic, aquest coneixement es pot situar 
en gran part dins de les tesis de màster i doctorat, quedant gran part de les troballes 
inèdites. La IAASTD va reconèixer la validesa d'aquest vast cos d'evidència empírica, 
tot i que accedir-hi amb recursos variables i limitacions de temps va resultar 
extremadament difícil. D'altra banda, la representació científica i acadèmica de la 
sobirania alimentària i tot el que això implica queda fragmentada entre nombroses 
revistes que no són àmpliament llegides més enllà de la disciplina d'origen. Per tant, 
alimentar en el procés de la IAASTD l'experiència de base, les anàlisis i les opcions 
d'acció pertinents no va ser una tasca fàcil; com a mínim, la IAASTD ha obert de bat a 
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bat la porta a una major consideració de les maneres i els mitjans per aconseguir una 
millor integració de l'experiència de base en futures avaluacions d'aquest tipus. 

Aquests atributs de la IAASTD –el seu tema profundament multidimensional, el seu 
mandat normatiu i la seva diversa i multisectorial autoria i supervisió– bé poden ser 
responsables del que per a molts observadors va ser un resultat sorprenent: una avaluació 
que va aprofundir molt més que la contribució d'una determinada tecnologia a la producció 
o al creixement econòmic (l'abast més estret suggerit originalment pel Banc Mundial), 
però que, al seu torn, va explorar la relació de l'agricultura amb qüestions tan transversals 
com la salut, l'educació, el canvi climàtic, el comerç, el coneixement indígena, la ciència 
formal (agroecologia, biotecnologia moderna, etc.), el gènere, la seguretat alimentària, 
l'accés als recursos, els drets i, encara que sigui breument, la sobirania alimentària. 

La IAASTD i la sobirania alimentària 

La IAASTD defineix la sobirania alimentària simplement com "el dret dels pobles i dels 
estats sobirans a determinar democràticament les seves pròpies polítiques agrícoles i 
alimentàries" (IAASTD 2009b, 5). L'informe inclou una breu història i anàlisi del 
moviment per la sobirania alimentària, la seva importància dins dels moviments de 
justícia social i ambiental, i la seva creixent rellevància per als estats i les agències 
internacionals que s'enfronten a les seves responsabilitats i obligacions de protegir i 
complir el dret de cada individu a l'alimentació, la nutrició i la seguretat dels mitjans de 
vida (Armbrecht et al. Nivia et al. 2009). La IAASTD presenta l'enfocament basat en els 
drets que s'integra en la sobirania alimentària com "una empresa explícitament moral 
que contrasta amb els processos econòmics de la globalització impulsada pel mercat", 
assenyalant que "això implica un canvi radical del sistema d'investigació jeràrquic i cada 
vegada més controlat per les corporacions empresarials cap a un enfocament que 
retorna més responsabilitat i poder de decisió als agricultors, pobles indígenes, 
treballadors alimentaris, consumidors i ciutadans per a la producció de coneixement 
social i ecològic" (Dreyfus et al. 2009, 114). S'identifiquen exemples de països que han 
formulat polítiques agrícoles al voltant del dret a l'alimentació i la protecció del patrimoni 
cultural (Noruega, Mali, Brasil). 

Necessàriament, l'informe es queda curt en demanar a les nacions que prenguin 
mesures per assegurar la seva pròpia sobirania alimentària i respectar la sobirania 
alimentària dels altres. L'enfocament infravalorat era una necessitat: pels seus propis 
principis i procediments acuradament definits, es va prohibir a la IAASTD fer qualsevol 
recomanació política; l'informe havia de ser "políticament rellevant", però de cap manera 
"prescriptiu de polítiques". Això no obstant, una mirada atenta a la substància de les 
troballes clau de la IAASTD suggereix que moltes d'elles són, de fet, coherents amb els 
principis subjacents de la sobirania alimentària i que es poden aprofitar útilment en 
l'elaboració d'un enfocament basat en els drets per a la governança justa dels sistemes 
alimentaris i agrícoles. 

Troballa clau de la IAASTD: el negoci com de costum no és una opció 

La conclusió més important de la IAASTD és, de fet, un imperatiu. L'informe va trobar 
que les actuals crisis entrellaçades, pel que fa al clima, l'energia, l'aigua i els aliments 
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exigeixen un canvi immediat (McIntyre et al. 2009). Tot i que les innovacions 
tecnològiques agrícoles del segle XX van contribuir a impressionants augments de 
rendiment, el seu èxit va ser modelat en gran part per immenses inversions en 
agricultura, i una sèrie de suports institucionals i polítics (Dreyfus et al. 2009, 
Hendrickson et al. 2009, Leakey et al. 2009). Al mateix temps, les contribucions 
tecnològiques de la "Revolució Verda" i l'agricultura industrialitzada han tingut uns 
elevats costos mediambientals i socials insostenibles, com ara la degradació dels 
recursos naturals, la salinització i la desertificació, l'augment de l'escassetat d'aigua, la 
contaminació química i la pèrdua de biodiversitat, a causa tant de la concentració de 
germoplasma (per exemple, llavors) en el sector privat com de la incapacitat de valorar 
adequadament la seva conservació in situ. Les persones s'han beneficiat de manera 
desigual dels guanys de rendiment de les últimes dècades, amb beneficis que 
s'acumulen desproporcionadament per als grups socials amb millors recursos i les 
corporacions transnacionals, per sobre dels membres més vulnerables de la societat 
(IAASTD 2009a, 32). Com a resultat, les desigualtats en l'agricultura, de vegades fins i 
tot creades per polítiques i pràctiques agràries, s'han aprofundit durant les últimes 
dècades (McIntyre et al. 2009, 24-5). 

En avaluar els acords institucionals existents, la IAASTD va trobar que la concentració 
corporativa dins de les indústries alimentàries i l’agroindústria, juntament amb la integració 

vertical del sistema alimentari, han tingut conseqüències negatives per a la salut, el medi 
ambient i l'equitat social (McIntyre et al. 2009, Dreyfus et al. 2009, Hendrickson et al. 
2009, Lefort et al. 2009, Lutman et al. 2009). L'evidència demostra, a més, que la 
liberalització del comerç que obre els mercats dels països en desenvolupament a la 
competència internacional massa ràpidament o massa extensament, sovint ha 
perjudicat els països més empobrits, als pobles i als seus entorns, i representa una greu 
amenaça per a la seguretat alimentària (Nathan et al. 2009, Izac et al. 2009, 452-7). 

A l’hora d’identificar "opcions per al futur", la IAASTD va destacar la necessitat d'una 
major investigació i inversions en agricultura, guiades per objectius ecològics, socials i 
econòmics àmpliament acordats i informats per una avaluació exhaustiva, transparent i 
participativa de les contribucions científiques i innovacions tecnològiques per part de 
múltiples parts interessades (McIntyre et al. 2009). La IAASTD va advertir que la 
dependència només de solucions tecnològiques per elles mateixes és poc probable que 
redueixi la fam o la pobresa o que s’avanci en un desenvolupament equitatiu i 
sostenible (Dreyfus et al. 2009). Continuar amb un enfocament fortament tecnocèntric 
podria agreujar les condicions actuals de pobresa i desigualtat, en part perquè aquest 
enfocament tendeix a concentrar el poder i privilegiar un conjunt reduït de visions del 
món a costa dels coneixements locals pertinents i les especificitats socioculturals i 
polítiques. No obstant això, aquests últims contribueixen de manera crucial als sistemes 
agrícoles sostenibles i productius a nivell local (Bajaj et al. 2009). Un canvi més 
fonamental i, en última instància eficaç, suggereix la IAASTD, pot sorgir de nous 
enfocaments polítics, socials, econòmics i culturals a les institucions que donen forma 
no només el desenvolupament de noves tecnologies, sinó també l'evolució dels nostres 
sistemes alimentaris i agrícoles, els marcs de drets intel·lectuals i el comerç 
internacional ( IAASTD 2009c). 

Direcció política clau de la IAASTD: reorientar-se cap a la sostenibilitat 
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La IAASTD estableix un conjunt complet d'opcions de política social, ambiental i 
econòmica per reorientar els sistemes alimentaris locals i globals cap a una major 
equitat social i sostenibilitat. En resum, aquests inclouen 

• Reforçar el sector agrícola a petita escala; 

• Reequilibrar el poder en els sistemes alimentaris a través, per exemple, de la revitalització dels 

sistemes alimentaris locals i regionals i de regular més de prop els sistemes alimentaris globalitzats 

per garantir bons resultats públics. 

• Construir la capacitat local i nacional en una agricultura biodiversa i ecològicament resistent per fer 

front a l'augment de les tensions mediambientals. 

• Mobilitzar inversions del sector públic i privat cap a un desenvolupament equitatiu i sostenible (amb 

un enfortiment concomitant dels mecanismes de rendició de comptes corporatius); i 

• Establir institucions de suport (regles, normes, reglaments, etc.) i nous acords institucionals, 

transparents i democràticament governats per assolir aquests objectius. 

Donar suport als petits agricultors i als vibrants sistemes alimentaris 

locals i regionals 

La IAASTD afirma que l'establiment d'un desenvolupament equitatiu i sostenible en el 
futur requereix donar prioritat a les necessitats de les dones i els agricultors a petita 
escala, i fer-ho, ara (Bajaj et al. 2009, Gana et al. 2009, Izac et al. 2009, McIntyre et al. 
2009). Les opcions institucionals i polítiques per aconseguir-ho inclouen l'augment de les 
inversions públiques a les zones rurals i l'enfortiment de les organitzacions de pagesos, 
dones, indígenes i altres organitzacions basades en la mateixa comunitat; proporcionar 
assistència tècnica als agricultors en l'adaptació i mitigació del canvi climàtic i altres 
tensions ambientals i xocs del sistema (per exemple, a través de la gestió integrada dels 
recursos naturals i els programes d'extensió i educació basats en l’agroecologia); i 
fomentar associacions equitatives i participatives agricultor-científic per respondre més 
adequadament als desafiaments immediats i emergents dels agricultors (exemplificats 
per les escoles de camp d’agricultors, la cria i millora participativa de plantes i les 
clíniques de salut vegetal a Amèrica Central). Els petits agricultors, i les dones en 
particular, també necessiten un accés segur als recursos productius (per exemple, terra, 
aigua i llavors), informació, crèdit i infraestructures de màrqueting, així com acords de 
comerç just i condicions de suport al mercat més favorables. 

La IAASTD observa que les lleis de propietat intel·lectual tendeixen actualment a 
beneficiar els titulars de patents –típicament fabricants de productes corporatius– en lloc 
de les comunitats rurals que han desenvolupat recursos genètics durant mil·lennis 
(Armbrecht et al. 2009, 179-80, Dreyfus et al. 2009, 87–99, Heinemann et al. 2009, Izac 
et al. 2009, 475–81, Lefort et al. 2009, 258–64). La revisió d'aquestes lleis pot prevenir i 
evitar l'apropiació indeguda del coneixement dels pobles indígenes, de les dones i de la 
població local. La revisió de les lleis de propietat intel·lectual cap a un sistema més 
equitatiu que reconegui els drets dels agricultors a custodiar i intercanviar llavors pot 
començar a abordar els objectius d'equitat i els problemes dels recursos genètics i la 
biodiversitat (Armbrecht et al. 2009, 179-80, Heinemann et al. 2009, Izac et al. 2009, 
475–81, Lefort et al. 2009, 258–64, Wen et al. 2009, 82–91). Es necessiten nous acords 
que puguin resoldre de manera més justa les tensions entre els grups vulnerables que 
tenen coneixement tradicional, produeixen innovacions basades en la comunitat i 
posseeixen drets individuals i comunitaris d'una banda, i poderosos interessos del 
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sector privat que fan reclamacions de propietat corporativa sobre l'ADN, el germoplasma, 
les llavors i altres formes biològiques –naturals o sintètiques– per l'altra. 

L'enfortiment dels sistemes alimentaris locals i regionals ofereix un camí convincent cap 
al reequilibri del poder i l'assoliment d'una producció i distribució d'aliments més equitativa 
i energèticament eficient (Armbrecht et al. 2009, Chauvet et al. 2009, Izac et al. 2009, 
459–66, Lefort et al. 2009, Nivia et al. 2009). Els enfocaments prometedors per 
aconseguir-ho inclouen l'establiment de consells democràtics representatius de política 
alimentària locals i estatals15 que permetin una àmplia participació en l'establiment de 
polítiques alimentàries (com al Canadà, l'Índia, els Països Baixos, el Regne Unit i els 
Estats Units); foment de l'agricultura urbana i periurbana (com a municipis del Brasil, 
Xina, Cuba, Kenya, Índia, Uganda, Veneçuela, Vietnam); i la localització o regionalització 
de la transformació, el processament i l’adquisició d'aliments (per exemple, per part 
d’escoles, hospitals, restaurants, agències municipals, etc.). De la mateixa manera, 
confiar tant com sigui possible en els recursos nacionals o regionals per als sistemes de 
distribució d'aliments d'emergència, com a alternativa a l'ajuda alimentària d'origen 
internacional, pot reduir els costos energètics i donar suport als sectors agrícoles locals i 
regionals. 

Suport a l'agricultura multifuncional, biodiversa i agroecològica 

La IAASTD afirma que l'agricultura és multifuncional, proporcionant béns i serveis que 
reflecteixen la interconnexió de les múltiples dimensions i rols de l'agricultura, és a dir, 
no només es produeix queviures i altres productes, sinó que també afecta directament 
els mitjans de subsistència, la salut i el benestar comunitaris, la funció i els serveis dels 
ecosistemes, la conformació paisatgística i els patrimonis culturals (IAASTD 2009b, 4, 
McIntyre et al. 2009, 18, Leakey et al. 2009,146).16 Per tant, les institucions (normes, 
acords, reglaments, etc.) i els ordenaments institucionals (actors, organitzacions, etc.) 
han de ser avaluats de prop per les seves contribucions, tant positives com negatives, a 
aquestes múltiples funcions de l'agricultura i reformulades segons sigui necessari per 
garantir que es compleixin l'interès públic i els objectius de gestió sostenible dels 
recursos naturals i agrícoles. 

El consens emergent reflectit en la IAASTD és que l'èxit de l'agricultura futura vindrà 
determinat en gran mesura per la nostra capacitat d'adaptar-nos als xocs esperats i 
inesperats del sistema. Per tant, les anàlisis d'impacte del sistema alimentari hauran de 
tenir en compte cada vegada més les petjades globals de l'aigua, l’energia i el clima o 
les "empremtes alimentàries". El repte científic i tècnic central al qual s'enfronta avui 
l'agricultura, segons la IAASTD, s'està desplaçant cap a una producció millorada i 
sostenible basada en la salut agroecològica a llarg termini i la resiliència ecològica 
davant d'aquestes tensions. Per tant, la IAASTD demana un augment i enfortiment de les 
inversions en ciències agroecològiques (IAASTD 2009d, 6) i suggereix als governs que 
considerin establir marcs nacionals per a la implementació de la producció agroecològica. 

                                                           
15 NdT: el destacat és nostre. 
16 Exemples i discussió detallada de la multifuncionalitat, El paper de l'agroecologia, l'agricultura ecològica i la producció 
integrada basada en la gestió de recursos naturals es pot trobar a Bajaj et al. 2009, Devare et al. 2009, 160, 169–70, 
Dreyfus et al. 2009, IAASTD 2009d, Gurib-Fakim et al. 2009, Leakey et al. 2009, McIntyre et al. 100-1. 
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Els passos específics que poden construir la capacitat local i nacional en agroecologia 
inclouen l'augment de les inversions en investigació agroecològica, extensió i educació i 
proporcionar incentius professionals i financers per facilitar la redirecció institucional 
dels recursos cap a les ciències agroecològiques, enfocaments integrats de gestió de 
recursos naturals i programes de recerca interdisciplinaris i participatius. La IAASTD 
també suggereix democratitzar els processos de presa de decisions per a la investigació 
científica i la innovació. Això reflecteix la comprensió que l'augment i la participació 
significativa dels petits agricultors, dones, comunitats indígenes i altres grups vulnerables 
en la identificació de problemes, la prioritat i la direcció, la investigació participativa, 
l'assignació de recursos, l'anàlisi i la interpretació de les troballes és una manera eficaç 
de millorar la qualitat i la rellevància de la ciència. 

Els programes d'incentius amb pagament poden fomentar pràctiques que augmentin 
l'agro-biodiversitat, mentre que els impostos sobre els danys a la salut i al medi ambient 
poden ajudar a reduir la dependència dels inputs químics, els combustibles fòssils i la 
producció intensiva en aigua o energia (Beintema et al. 2009, 535–41, Izac et al. 2009, 
459–64). La IAASTD també reconeix la importància de minimitzar els danys ambientals 
causats per les activitats agrícoles a través de la regulació ambiental i la ratificació i 
implementació d'acords ambientals regionals i internacionals (per exemple, sobre 
pesticides sintètics, recursos hídrics, biodiversitat, canvi climàtic, etc.).17  

Establir un comerç equitatiu, incentius basats en el mercat i 

comptabilitat de cost total 

La IAASTD considera l'establiment d'acords comercials regionals i mundials equitatius i 
mercats locals i regionals que satisfacin les necessitats dels petits agricultors de vital 
importància per avançar en els objectius de desenvolupament i sostenibilitat (IAASTD 
2009e, Izac et al. 2009, 452-66, Nathan et al. 2009, Wen et al. 2009). La IAASTD 
conclou que preservar la flexibilitat de la política nacional, d'acord amb un tracte 
especial i diferenciat als països en desenvolupament, pot anar molt més enllà cap a la 
millora de la capacitat dels països i pobles del Sud per beneficiar-se del comerç 
agrícola, perseguir objectius de seguretat alimentària i minimitzar les dislocacions de la 
liberalització del comerç. Proporcionar als països del Sud un accés preferencial (no 
recíproc) als mercats del Nord per a les primeres matèries importants per a la seguretat 
alimentària i els mitjans de subsistència nacionals, i eliminar l'escalada dels aranzels 
d'importació de productes bàsics processats, són opcions que poden permetre als 
països en desenvolupament exportar els seus productes processats i, per tant, obtenir 
una part justa dels beneficis de valor afegit. La crítica de la IAASTD a la liberalització del 
comerç sense restriccions i la seva identificació d'opcions per establir acords comercials 
més equitatius estan en desacord amb l'ortodòxia econòmica imperant, com sovint 
defensen el Banc Mundial i l'Organització Mundial del Comerç, però estan en 
consonància amb els principis fundacionals de la sobirania alimentària. 

Els enfocaments presentats per la IAASTD requereixen necessàriament millorar la 
qualitat i la transparència de la governança en el comerç agrícola, incloent-hi l'enfortiment 
de les capacitats dels països en desenvolupament en l'anàlisi i la negociació del comerç 
internacional. El desenvolupament i la millora d'eines per avaluar les compensacions 

                                                           
17 Vegeu Dreyfus et al. (2009), Izac et al. (2009). 
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socials, ambientals i econòmiques en els acords comercials proposats, com ara les 
avaluacions estratègiques d'impacte, és un pas essencial per assolir aquest objectiu 
(Izac et al. 2009, 466–7). 

Les mesures a curt termini per revertir la pèrdua dels petits agricultors familiars inclouen 
l'estabilització dels preus de les primeres matèries, per exemple, mitjançant el 
restabliment de bandes de preus, reserves estratègiques de gra i altres mecanismes de 
gestió de subministrament. En reduir la volatilitat en els preus dels aliments, aquestes 
mesures també poden animar els agricultors a invertir en estratègies de conservació de 
recursos a llarg termini que donin suport a la resiliència ecològica i, per tant, 
components ambientals dels objectius de sobirania alimentària. 

Les opcions de polítiques públiques per reorientar els sistemes alimentaris cap a la 
sostenibilitat inclouen la provisió d'incentius financers, per exemple, pagaments per 
serveis ecosistèmics i per transicions ecològiques, juntament amb el crèdit, 
l'assegurança de cultius i exempcions fiscals per a pràctiques sostenibles (Izac et 
al. 2009, 459-66). La inversió pública en infraestructures locals d'agroprocessament 
(obradors compartits...) i comercialització permet l'addició de valor i la creació de llocs 
de treball rurals fora de les finques. Les iniciatives de polítiques públiques poden facilitar 
la venda directa d'agricultor a consumidor (és a dir, proporcionant infraestructura per als 
mercats d’agricultors urbans, per exemple). Altres opcions prometedores inclouen el 
foment de les etiquetes geogràfiques, de comerç just i de producció sostenible; 
promulgar lleis que donin suport al dret dels consumidors a conèixer les condicions 
econòmiques, mediambientals i socials que hi ha darrere de la producció i la distribució; i 
garantir la disponibilitat d’una certificació de tercers assequible. Les pràctiques 

insostenibles es poden reduir mitjançant la imposició d'impostos sobre els danys a la 
salut i al medi ambient (per exemple, el principi de qui contamina paga) i els impostos 
sobre el carboni i l'energia basats en anàlisis d'emissions de gasos d'efecte hivernacle i 
pressupostos energètics de tot el sistema. 

Significativament, la IAASTD també va destacar la importància de desenvolupar i 
implementar mesures comptables a cost complet que incloguin tota la gamma de costos 
sanitaris, energètics i mediambientals, o en termes econòmics, les "externalitats" d’un 
sistema (un nom erroni desafortunat, però persistent, ja que aquests costos són 
qualsevol cosa menys "externs" al sistema). Això garanteix una lectura més precisa dels 
veritables costos de les indústries alimentàries i agrícoles (IAASTD 2009c). El càlcul 
dels costos totals d'un sistema de cultiu que es basa en l'ús de químics sintètics, per 
exemple, inclouria necessàriament la quantificació del tractament mèdic, els costos de 
salut pública i la reducció de la capacitat laboral associada a la intoxicació per plaguicides, 
així com els costos mediambientals de la contaminació de les aigües subterrànies i la 
disminució dels serveis ecosistèmics (pol·linització, control biològic natural, etc.). La 
comptabilitat de cost complet és cada vegada més reconeguda com una bona pràctica 
econòmica essencial per informar millor les decisions de política agrícola amb una 
avaluació més exhaustiva dels costos socials, econòmics i ambientals dels diferents 
sistemes de producció. A poc a poc, els "Comptes Verds" nacionals i les "estimacions 
de flux total de materials" locals comencen a informar la formació de polítiques 
públiques. Suècia, per exemple, ha basat la seva política alimentària i agrícola nacional 
en part en els resultats d'una anàlisi a cost complet dels costos energètics, ambientals i 
d’altres serveis ecosistèmics inclosos en el seu sistema alimentari. Com a resultat, 
Suècia té com a objectiu augmentar la proporció de les seves terres productives 
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dedicades a l'agricultura ecològica i la compra d'aliments ecològics per part de les 
agències públiques al 20 i 25 per cent, respectivament, per a l'any 2010. Aquest tipus 
d'anàlisi de costos continua informant les decisions polítiques de Suècia, ja que 
s'esforça per fer la transició cap a una economia neutra en carboni (Johanssen 2008). 

Contribucions i obligacions del sector públic vs. privat 

L'impacte de les polítiques i les inversions públiques es pot reforçar substancialment 
mitjançant una mobilització adequada del sector privat. Recompensar la inversió privada 
en cultius segurs, sostenibles i localment apropiats, sistemes de llavors, tecnologies, 
reserves in situ i mercats d'aliments (a través de rebaixes fiscals, etc.) pot estimular el 
compromís del sector privat. 

Al mateix temps, el sector públic té la responsabilitat de garantir que els impactes de les 
inversions privades beneficiïn en realitat la salut i la seguretat alimentària de tots. Els 
acords institucionals públics poden iniciar una licitació competitiva per al finançament 
públic basada en la demostrada capacitat d'una empresa per complir els objectius 
d'interès públic. També poden establir i fer complir codis de conducta per prevenir 
conflictes d'interessos i enfortir la rendició de comptes corporativa tant als accionistes 
com al públic, quan es tracta de col·laboracions públic-privades (IAASTD 2009a, 7-8). 
Aplicació pràctica de regulacions de competència i antimonopoli pot començar a 
contrarestar alguns dels efectes adversos associats amb l'augment de la concentració i 
la integració vertical del sistema alimentari global (Izac et al. 2009, 465–6, Hendrickson 
et al. 2009). No obstant això, perquè el sector públic sigui eficaç, ha de millorar i 
mobilitzar una participació significativa de la societat civil en el procés. 

La IAASTD va observar que els compradors transnacionals (empreses comercials, 
processadors agroalimentaris, fabricants de productes d'entrada) acostumen a dominar 
les cadenes alimentàries globalitzades (Dreyfus et al. 2009, Hendrickson et al. 2009). 
Com a resultat, els productors primaris capturen només una fracció del preu 
internacional d'un producte comercialitzat. La construcció d’un poder negociador que 
contravingui, per exemple, a través de nous acords institucionals, com ara cooperatives 
i xarxes de pagesos, proporciona maneres importants perquè els agricultors pobres en 
recursos augmentin la seva quota de "valor afegit" o "valor capturat". L'establiment de 
mecanismes perquè les empreses rurals locals augmentin la seva part de valor afegit 
(per exemple, a través d'instal·lacions locals d'agroprocessament) també pot ser eficaç 
(Izac et al. 2009, 459–62, 481–2). 

El dret a l'alimentació 

La IAASTD comparteix gran part de la seva anàlisi i troballes polítiques amb altres 
documents produïts recentment en el sistema internacional, sobretot a causa d'un 
enfocament orientat al respecte dels drets humans. La promoció dels drets humans a 
escala internacional ha creat noves i fortuïtes sinergies en tot l'espectre d'informes 
internacionals. El dret a l'alimentació és un dret humà fonamental consagrat en la 
Declaració Universal dels Drets Humans i en diversos Convenis i Directrius 
Internacionals posteriors. L'Informe del Consell de Drets Humans de l'ONU (HRCR) del 
Relator Especial sobre el Dret a l'Alimentació presenta un marc de drets humans que es 



Revista d'Estudis Pagesos 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03066150903143079 

pot aplicar de manera útil al disseny i priorització de les polítiques que afecten la 
seguretat alimentària i el dret a l'alimentació, amb especial atenció a les obligacions dels 
Estats (OHCHR 2008). Tal com descriu l'informe, la qüestió central per als sistemes 
alimentaris sostenibles en termes de drets humans és: "Qui produirà aliments, com i per 
a benefici de qui?" 

Dins d’un marc basat en els drets, el dret a l'alimentació i al disseny d'un sistema social 
de suport no es percep com el privilegi d'uns pocs, sinó que és reconegut com el dret de 
tots. Els Estats i els organismes internacionals estan obligats a respectar, protegir i 
complir el dret a l'alimentació. Aquestes responsabilitats inclouen l'obligació de garantir 
que no es produeixin violacions de drets, que els actors privats siguin controlats segons 
sigui necessari, i que els Estats i altres actors cooperin internacionalment per fer front 
als impediments estructurals per complir el dret a l'alimentació. 

Respectar, protegir i complir el dret humà a l'alimentació requereix establir una àmplia 
gamma de condicions polítiques, institucionals, econòmiques, socials, mediambientals i 
culturals per garantir la governança democràtica i el manteniment de sistemes alimentaris 
i agrícoles equitatius i sostenibles. En última instància, el HRCR conclou que el dret a 
l'alimentació només es pot realitzar quan es garanteixin les condicions que permeten la 
sobirania alimentària. Com podrien ser aquestes condicions? Tot i que no s'emmarca 
explícitament com una avaluació basada en els drets, la IAASTD va molt lluny en 
començar a respondre precisament aquestes preguntes. Quan el HRCR ha identificat 
obligacions, la IAASTD proporciona una àmplia gamma de "millors opcions" amb les 
quals establir sistemes alimentaris i agrícoles més democràtics, justos i sostenibles. 

Les grans prioritats d'acció inclouen l'enfortiment de les organitzacions pageses, el 
suport al sector agrícola de petita escala, el reconeixement del coneixement local i 
indígena i el valor d'integrar processos científics formals i informals, l’augment de les 
inversions en agricultura agroecològica, crear acords comercials més equitatius i 
transparents i augmentar la participació local –sobretot per part de dones, pobles 
indígenes, grups comunitaris, organitzacions d'agricultors i treballadors agrícoles–, en la 
formació de polítiques i altres processos de presa de decisions. En fer aquests passos , 
–afirma la IAASTD–, podem començar a revertir les desigualtats estructurals dins i entre 
els països, augmentar l'accés i el control de les comunitats rurals sobre els recursos, i 
aplanar el camí cap a la sobirania alimentària local i nacional. Molts exemples 
d'enfocaments reeixits ja existeixen al món, però poques vegades són recolzats 
adequadament pels entorns de política i comerç nacionals i internacionals imperants. 
L'aplicació de les respectives opcions i recomanacions de la IAASTD i el HCRC per a un 
futur sostenible requereix que els governs, els organismes internacionals i les Nacions 
Unides reconeguin les seves obligacions de respectar el dret humà a l'alimentació i 
prenguin mesures decisives per establir un nou rumb per a l'alimentació i l'agricultura 
que compleixi la promesa de sobirania alimentària. 
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