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Европейците днес за първи път са подложени на такива политики на
преструктуриране, наложени им от техните правителства, каквито досега бяха
налагани на хората в други части на света, по-специално Южното полукълбо.
Това се прави с единствената цел да бъде спасен капитализмът и печелившите
от него частни банки, инвестиционни групи и транснационални корпорации.
Имаме всички основания да смятаме, че в близко бъдеще тези антисоциални
политики ще стават все по-сурови и широко прилагани. Първите общи
мобилизации за
изобличаване
и отхвърляне
на
икономическите
и
управленските системи, които ни доведоха дотук, вече започнаха и в отговор на
модела
на
глобално
земеделие,
който
е
точно
отражение
на
капиталистическата система, която го създаде, ние предлагаме креативния и
енергичен подход на европейските граждански движения.
Хранителните системи днес са сведени до модел на индустриализирано
земеделие, контролиран от няколко транснационални хранителни корпорации в
съглашение с малка група от крупни търговци на дребно. Този модел е
създаден да генерира печалби и следователно тотално се проваля при
изпълнението на своите истински задължения. Вместо да се посвети на
производството на здравословна храна на достъпни цени, която носи полза за
хората, той се фокусира все повече и повече върху производството на суровини
като биогорива, животински фуражи и плантации за стоки. От една страна, това
доведе до огромни загуби на земеделска земя и хора, които се прехранват от
нея, а от друга страна поощрява вредни за здравето хранителни навици с
недостиг на плодове, зеленчуци и зърнени храни.
Този индустриален модел на производство е зависим от невъзобновими
изкопаеми горива и химикали; не се интересува от ограничеността на ресурси
като земя и вода; носи отговорност за драстични загуби на биоразнообразие и
почвено плодородие; допринася за промените в климата; принуждава хиляди
хора да работят в условия на пълно незачитане на изконните им човешки права;
и води до влошаване на условията на труд на фермери и работници, особено на
имигрантите. Той все повече ни отдалечава от устойчива връзка с природата,
основана на уважение. Експлоатирането на земята от индустриалното
земеделие е основната причина за нищетата и глада на над 1 милиард души,
живеещи в селски райони по целия свят (като например Сомалийския
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полуостров в момента). Освен това този модел причинява принудителни
миграции, като в същото време създава излишък от индустриални храни, които
се изхвърлят на боклука или по пазари в и извън Европа, унищожавайки
местното производство.
Всичко това е резултат от хранителните, финансовите, търговските и
енергийните политики, които нашите правителства, Европейският съюз
(особено чрез своята Обща селскостопанска политика), финансовите
институции и транснационалните корпорации налагат. Примери за това са
политиките на дерегулация и либерализация на селскостопанските пазари и
спекулациите с храни.
Промяната на посоката на развитие на тази нефункционираща хранителна
система ще бъде възможна единствено чрез пълна трансформация на
хранителните и селскостопанските политики и практики. Жизнено важно е
хранителната система да се изгради отново на основата на принципите на
продоволствения суверенитет, особено в Европа. Това трябва да се случи още
днес.
С тази цел над 400 души от 34 европейски държави от Атлантика до Урал и
Кавказ, от Арктика до Средиземноморието, както и международни
представители на различни граждански движения и организации, се срещнаха
от 16 до 21 август в Кремс, Австрия, за да направят стъпка напред в
създаването на европейско движение за продоволствен суверенитет. Ние
стъпваме на основите на Декларацията от Форума за Мали през 2007, която
препотвърди международната рамка за продоволствен суверенитет - правото
на народите демократично да определят своите хранителни и селскостопански
системи, без да вредят на останалите народи и околната среда.
Налични са голям брой практики и опит тук и сега, на местно, регионално и
европейско ниво, които се основават на продоволствения суверенитет и
показват как може да бъде приложен.
Ние споделяме ценностите, основани на човешките права. Настояваме за
свободно движение на хора, а не за свободна циркулация на капитали и стоки,
които допринасят за унищожението на прехраната на много хора, които са
принудени да сменят своето местоживеене. Нашата цел е сътрудничество и
солидарност, а не конкуренция и съперничество. Ние поемаме отговорност да
си върнем демокрацията: всички хора трябва да бъдат информирани и
въвлечени във всички въпроси от обществен интерес, както и в създаването на
обществени политики и да решават колективно как да организираме своите
хранителни системи. Това изисква изграждането на демократични системи и
процеси, в които не доминира насилие и корпоративно влияние и които са
основани на равни права и равенство на половете и ще доведат до отмяната на
патриархата.
Много от нас са млади хора, които представляват бъдещето на нашето
общество и нашите борби. Нашата енергия и креативност ще направят
движението по-силно. За да успеем, трябва да можем да участваме в
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осигуряването на храна и да бъдем интегрирани във всички структури и
решения.
Убедени сме, че продоволственият суверенитет е не само стъпка напред към
промяна в хранителните и селскостопанските ни системи, но и първа стъпка
към по-всеобхватна промяна в нашите общества. За да го постигнем ние се
ангажираме да се борим за:
Промяна в начина на производство и консумация на храната
Работим за създаването на издръжливи системи за производство на храна,
които предоставят здравословна и безопасна храна за всички хора в Европа,
като същевременно запазват биоразнообразието и природните ресурси и
осигуряват добри условия на животните. Това изисква като гръбнак на
продоволствената система да бъдат установявани екологични модели на
производство и рибарство, както и поощряването на дребните фермери,
градинари и рибари, които произвеждат местна храна. Ние се борим срещу
употребата на генномодифицирани организми и отглеждаме и възстановяваме
богато разнообразие от свободни от ГМО семена и породи добитък.
Насърчаваме устойчиви и разнообразни форми на култури на хранене, поконкретно консумацията на висококачествени местни и сезонни храни и
ограничаване на консумацията на храни, преминали през множество етапи на
обработка и преработка. Това включва намалена консумация на месо и месни
продукти, които трябва да бъдат произвеждани единствено местно и без
употребата на ГМО фуражи. Ангажираме се чрез обучение и обмяна на умения
да възприемем отново и да популяризираме старите познания за готвене и
преработване на храни.
Промяна на начина на дистрибуция на храна
Ние работим за децентрализацията на хранителните вериги, подкрепяйки
диверсифицираните
пазари
на
основата
на
солидарност
и честно
ценообразуване и късите вериги на доставка, придружени със засилена
комуникация и взаимоотношения между производителите и потребителите на
местни хранителни мрежи, за да можем да окажем отпор на експанзията и
мощта на супермаркетите. Ние искаме да предоставим на хората първите
стъпки, по които да разработят свои системи за дистрибуция на храната и да
дадат възможност на фермерите да произвеждат и преработват храна в
рамките на своите общности. Това изисква подкрепящи правила за безопасност
на храните и местна хранителна инфраструктура за дребните фермери. Също
така работим, за да гарантираме, че храната, която произвеждаме, ще достига
до всички хора в обществото, включително хора с ниски доходи или без доходи.
Оценяване и подобряване на условията на труд и социалните условия в
хранителните и селскостопанските системи
Ние се борим срещу експлоатацията и влошаването на условията на труд и
социалните условия. Борим се за правата на всички, независимо от пол, етност
и възраст, всички, които доставят храна, както и за правата на сезонните и
мигриращите работници, работниците в секторите на преработка, дистрибуция
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и търговия на дребно. Работим за обществени политики, които уважават
социалните права, поставят високи стандарти и предоставят обществени
средства само при изпълнение на тези стандарти. Обществото трябва да цени
повече ролята на производителите на храни и селскостопанските работници.
Това включва и прилично заплащане. Целим да създадем широки коалиции
между всички хора, заети в продоволствената система.
Връщане на правата ни върху общите блага
Ние се противопоставяме и борим срещу превръщането в стока и патентоването
на общите ни блага като: земя; традиционни нехибридизирани семена на
земеделските стопани; породи добитък и рибни запаси; дървета и гори; води;
въздух; познания. Достъпът до тях не трябва да бъде определян от пазарите и
парите. При използването на общите ресурси трябва да гарантираме спазването
на човешките права и равноправието на половете и цялостната полза за
обществото. Ние също заявяваме готовност да носим своята отговорност за
устойчивото използване на общите блага, уважавайки правата на майката Земя.
Нашите общи блага трябва да бъдат управлявани чрез колективен,
демократичен и общностен контрол.
Промяна на обществените политики по управление на хранителните и
селскостопанските системи
Борбата ни включва и промяна на обществените политики и управленски
структури, които управляват хранителните ни системи - на местно, национално,
европейско и глобално ниво - и делегитимизиране на корпоративната власт.
Обществените политики трябва да са последователни и разбираеми, да са
допълващи се и да насърчават и защитават продоволствените системи и
култури. Те трябва: да са основани на правото на изхранване; да доведат до
изличаване на глада и бедността; да гарантират удовлетворяването на
базовите човешки потребности; и да допринасят до климатична справедливост в Европа и по света. Имаме нужда от правни рамки, които: гарантират стабилни
и справедливи цени на производителите на храна; промотират отговорната към
околната среда селскостопанска дейност; включват външните разходи в цените
на храните; и осъществяват поземлена реформа. Тези политики ще имат за
резултат увеличаване на броя на селскостопанските производители в Европа.
Обществените политики трябва да са проектирани с помощта на проучвания,
подлежащи на обществен контрол, за постигането на изброените по-горе цели.
Те трябва да гарантират, че спекулациите с храни са забранени и не се нанасят
вреди на съществуващите местни и регионални хранителни системи и култури било то чрез дъмпинг или крупни придобивания на обработваеми земи в Европа,
особено Източна Европа, и Южното полукълбо. Ние работим за нови политики за
селско стопанство, храни, семена, енергия и търговия за постигане на
продоволствен суверенитет в Европа. По-конкретно те трябва да включват:
различна обща селскостопанска политика и политика за храните; премахване
на Директивата на ЕС за биогоривата; и прехвърляне на глобалното управление
на международната селскостопанска търговия от Световната търговска
организация към Организацията по прехрана и земеделие на ООН.
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Призоваваме хората и гражданските движения в Европа да се
присъединят към нашата борба за връщане на контрола върху
продоволствените ни системи.

Да изградим Движението за продоволствен суверенитет в
Европа СЕГА!
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