L'Assemblea 15-M de Sarrià - Sant Gervasi
t’explica per què és imprescindible

un nou model agroalimentari!
L'actual model agroalimentari es basa en:
Concentració de la propietat del sòl.
La Xina, Regne Unit, Aràbia Saudita, Corea, Japó i transnacionals compren terres arreu per conrear agrocombustibles i aliments per als
seus països. Sovint els camperols són desallotjats i es desplacen a les ciutats.

Concentració de la propietat de l'aigua.
Grans empreses controlen el subministrament de l'aigua, sobreexploten i contaminen els aqüífers i dificulten la remunicipalització de
l'aigua. Els camperols no la poden pagar i abandonen les terres

Empreses de biotecnologia agrària.
Monsanto, Bayer,etc introdueixen paquets tecnològics de llavors transgèniques que cal comprar per a cada sembra i els pesticides i
adobs que funcionen amb aquelles llavors.
Efectes negatius:
 els conreus transgènics necessiten molta aigua i causen pèrdua de biodiversitat.
 cost molt elevat per al camperols, molt dependents i vulnerables respecte les empreses.
 els agrotòxics contaminen els aliments i el sòl. Els transgènics contaminen els conreus tradicionals propers.
 la desforestació per plantar monocultius contribueix al canvi climàtic.
 perill sanitari per manca de garantía absoluta de no consum de transgènics.

Empreses tecnològiques a la ramaderia.
Subministren animals per engreixar en grans explotacions, el pinso (normalment transgènic) i els antibiòtics. Causa la desaparició de
petites explotacions i pèrdua de control per part dels ramaders, la contaminació del sòl i de les aigües freàtiques.

Comercialització i distribució en mans de poques empreses.
Controlen tot el procés de producció, transformació, distribució i venda dels productes. En resulta:
 països productors no controlen els preus.
 imposició de condicions de compra als productors que provoca tancament de petits establiments que no hi poden competir.
 gran impacte ecològic per l'excés d'embalatges i del transport de llarg recorregut de les mercaderies.

Model agroalimentari alternatiu: La Sobirania alimentària (SA)
El concepte de SA sorgeix dels moviments socials bàsicament a Amèrica Llatina, com a oposició al sistema capitalista i a les
teories neoliberals. SA és el dret dels pobles a aliments nutritius i culturalment adequats, accessibles, produïts d'una forma
sostenible i ecològica, i el seu dret a decidir el seu propi sistema alimentari i productiu.
La sobirania alimentària aglutina moltes altres lluites (moviments ecologistes, de justícia social, contra empreses extractives) i
contempla:
Dret a l'alimentació: Consum
productes sense agrotòxics, de
proximitat i de cultura pròpia. Els cultius,
mitjans de producció i dietes han de ser
respectuoses amb els patrons
socioculturals locals i no destruir els
ecosistemes.
Dret als recursos productius:
Distribució i accés més justos als
recursos com terres, aigua, llavors i la
recuperació de formes locals d'ús,
gestió i control democràtic d'aquests
recursos.

Reforma agrària: Descentralització
de la propietat del sòl, repartició justa
del beneficis i accés i control sobre les
llavors.
Consumir productes
de proximitat i
produïts de forma
sostenible i
ecològica.

Eliminació dels transgènics: La
recuperació de varietats locals permetria a
les famílies camperoles decidir els seus
cultius i garantiria la seguretat en el consum.
Producció ecològica sense tòxics:
Reintroducció d'espècies, reciclatge de
nutrients i control de plagues sense
agrotòxics.

Lluita contra tractats de lliure comerç i
grans transnacionals: Aquests tractats
refermen el control de les transnacionals
davant d'experiències productives petites i
mitjanes, afavoreixen l'especulació i
concentració del sòl, els monocultius i que els
estats prioritzin les exportacions en front dels
mercats interiors.

Què podem fer nosaltres
per la SA?

No consumir productes comercialitzats en envasos que no
siguin estrictament necessaris.

Lluitar
contra els
tractats de
lliure
comerç.

No cal consumir productes produïts
molt lluny, com la quinoa, per tenir una
dieta sana i equilibrada. El seu consum
incrementa el preu en origen per a
comunitats que en depenen per a la
seva alimentació.

Xarxes alternatives de distribució:
Promoció de polítiques comercials que
prioritzin la producció i consum locals,
l'activació d'economia agrària de petita i
mitjana escala i xarxes alternatives que
relacionin producció i consum.

Perspectiva de gènere: Igualtat de participació i d'accés als recursos entre homes i
dones.
Joventuts camperoles:Accés a la terra,
creació de llocs de treball i participació en la
presa de decisions per part dels joves.

Agrocombustibles: Són una falsa solució
al canvi climàtic. S'hi dediquen moltes terres
que impedeixen conrear aliments, degraden
el sòl i consumeixen molta aigua.

Consumir productes
de comerç just.

Donar suport a opcions polítiques que
plantegin ajuts a petits productors que
vulguin sortir del sistema actual, a les
remunicipalitzacions de béns públics com
l'aigua i a l'eliminació dels transgènics.

Donar suport a iniciatives
comunitàries com els horts
urbans, els mercats de
pagès, etc, que relacionen
producció d'aliments i
consum.

Consumir productes
de cooperatives de
consum que
fomenten la
proximitat amb el
productor.

Trobaràs una
versió ampliada
d'aquest text
i bibliografia
a la nostra
pàgina web

http://assembleasarriasantgervasi
.wordpress.com/
correu: assembleasarria@gmail.com
twitter: @sarriastgervasi

