
Αντιμετωπίζοντας τη συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19, το κλιματικός χάος, την
αύξηση της πείνας και κάθε μορφής υποσιτισμού, την οικολογική καταστροφή και
τις πολλαπλές ανθρωπιστικές κρίσεις, εμείς , κοινωνικά κινήματα, αρθρώσεις
αυτόχθονων λαών, μη κυβερνητικές οργανώσεις και ακαδημαϊκοί/-ες
επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για διατροφική κυριαρχία και απορρίπτουμε τη
συνεχιζόμενη εταιρική αποικιοκρατία των συστημάτων τροφίμων καιτη
διακυβέρνηση των τροφίμων πίσω από τη μάσκα της Συνόδου Κορυφής των
Ηνωμένων Εθνών για τα Συστήματα Τροφίμων (UNFSS). 

Τα βιομηχανικά συστήματα τροφίμων, οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και ο
αυξανόμενος εταιρικός έλεγχος στην διακυβέρνηση των τροφίμων είναι υπεύθυνα
για τις άρρηκτα διασυνδεδεμένες και υπαρξιακές απειλές που αντιμετωπίζουν οι
πληθυσμοί και ο πλανήτης μας, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής κρίσης, της
αποψίλωσης των δασών, την απώλεια της βιοποικιλότητας, την υποβάθμιση της γης
και των ωκεανών, του αέρα και του νερού, την ρύπανση,την πείνα, την
περιθωριοποίηση και τις αμέτρητες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ενα μοντέλο εξορρυκτικής ανάπτυξης με επίκεντρο τον εταιρικό έλεγχο των
φυσικών πόρων, την χάραξη πολιτικής και τις κανονιστικές διαδικασίες έχει
δημιουργήσει ένα παγκόσμιο σύστημα τροφίμων που πρόσφατα άφησε πάνω από
δύο δισεκατομμύρια ανθρώπους υποσιτισμένους και οικονομικά άπορους.
Επιπλέον, τα εξαιρετικά επεξεργασμένα βιομηχανικά προϊόντα προκαλούν
υποσιτισμό, που σχετίζεται με την έλλειψη της θρεπτικής αξίας στα συγκεκριμένα
τρόφιμα, τις σχετικές με διατροφή μη μεταδοτικές ασθένειες και την παχυσαρκία. 

Η πανδημία COVID-19 συνεχίζει να αποκαλύπτει τόσο τις διαρθρωτικές αδυναμίες
όσο και τις παγκόσμιες ανισότητες αυτής της εταιρικής βασιζόμενης στην αγορά
προσέγγισης - ένα αποτυχημένο μοντέλο που συνεχίζεται λόγω της βαθείας
ανισσότητας της εξουσίας και της έλλειψης πολιτικής ανάληψης ευθυνών που θα
διασφάιζε το ότι οι δημόσιοι θεσμοί και οι πολιτικές τους, εξυπηρετούν το δημόσιο
καλό και τις απαιτήσεις και τις ανάγκες τως πιο ευάλωτων ομάδων.
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1 Η Απάντηση των Αυτόνομων Ανθώπων στην Σύνοδο Κορυφής των Συστημάτων Τροφίμων του ΟΗΕ
(UNFSS) είναι μια διαδικασία από τα κάτω που απαρτίζεται από εκατοντάδες διεθνής, περιφεριακόυς,
εθνικούς και τοπικούς οργανισμούς από όλα τα εκλογικά σώματα και περιφέρειες: αγρότισσες και
μικρούς παραγωγούς, θυληκότητες και νέους, ψαράδες, καταναλωτές, αστικά διατροφικά ασταθή
συστήματα και μη κυβερνητικούς οργανισμούς από πολλές περιοχές της κοινωνίας. Περισσότερες
πληροφορίες μπορούν να βρεθούν παρακάτω: Foodsystems4people.org

2    http://www.fao.org/3/cb4474en/online/cb4474en.html
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ΟΧΙ ΣΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΝΑΙ, ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
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Επείγουσες πολιτικές δράσεις, από τοπικό έως διεθνές επίπεδο με βάση
δημοκρατικές διαπραγματεύσεις και οικοδόμηση πολιτικής συναίνεσης, ειναι
απαραίτητες για την συζήτηση και αντιμετώπιση της ανισότητας εντός και εντός
εθνικών συνόρων, της διαρθρωτική αδικίας, της έμφυλης βίας και της εκτόπισης.
Το status quo είναι απλά αβάσιμο για την πλειοψηφία του παγκόσμιου
πληθυσμού, και μη βιώσιμο για τη νεολαία μας και τις μελλοντικές γενιές. Εμείς
δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την συνέχιση της εκτροπής της πλειοψηφίασ των
δημόσιων πόρων και της θεσμικής εξουσίας προς την προώθηση ψευδών λύσεων
που εξυπηρετούν εταιρικά συμφέροντα και τα οποία δεν θα καταφέρουν να
αντιμετώπισουν αυτές τις παγκόσμιες συστημικές προκλήσεις.

Η αναγκαιότητα δικαιο-κετνρικών προσεγγίσεων για την καταπολέμηση της
κρίσης

Ο μόνος δίκαιος και βιώσιμος τρόπος για να προχωρήσουμε είναι να σταματήσουμε
αμέσως και να μεταμοφώσουμε τα εταιρικά, παγκοσμιοποιημένα συστήματα
τροφίμων. Το πρώτο βήμα προς αυτόν τον δρόμο είναι η πλήρης αναγνώριση,
εφαρμογή και επιβολή του ανθρώπινου δικαιώματος σε επαρκή τροφή, η οποία
είναι υποχρέωση των κρατών και των οργανισμών του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα
δικαιώματα. Αν και θεμελιώδες, το δικαίωμα σε επαρκή τροφή είναι αδιαίρετο από
άλλα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην υγεία, τη στέγαση, τις
ασφαλείς συνθήκες εργασίας, τους μισθούς διαβίωσης, την κοινωνική προστασία, τα
γυναικία και ΛΟΑΤΚΙΑ+ δικαιώματα, τα καθαρά περιβάλλοντα και τα αστικά-πολιτικά
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την
πολιτική συμμετοχή, η οποία συλλογικά θα πρέπει να είναι κεντρική για κάθε
μετασχηματισματιστική διαδικασία.
Με αυτήν την κρίσιμη δικαιωματό-κεντρική προσέγγιση, η δημόσια πολιτκή και
διακυβέρνηση για τα τρόφιμα πρέπει να βάλει στο επίκεντρο των τραπεζιών
διακυβένρησης και δημόσιας πολιτικής, αγρότες, αυτόχθονες λαούς, ψαράδες,
κτηνοτρόφους, εργάτριες, ακτήμονες, κατοίκους των δασών, καταναλωτές, αστούς
και χωρικές χωρίς εισόδημα, και μεταξύ αυτών θυληκότητες και νέους/-ες.
Κυβερνήσεις, καθώς και περιφερειακά και διεθνή θεσμικά όργανα, πρέπει να
υποστηρίξουν τα μονοπάτια αυτών των εκλογικών περιφερειών για τον
μετασχηματισμό εταιρικά ελεγχόμενων διατροφικών συστημάτων μέσω της
αγροοικολογίας και της διατροφικής κυριαρχίας. Απορρίπτουμε κάθε κενή
διαδικασία διαλόγου που αγνοεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και αποτυγχάνει ρητά
και ουσιαστικά να αυξήσει την αντιπροσώπευση αυτών των παραγόντων των
διατροφικών συστημάτων.

United Nations Food Systems Summit: παράνομος πολυμετοχισμός που
επιτρέπει την εταιρική εξουσία

Το UNFSS 2021, που ξεκίνησε από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ λίγο μετά την
υπογραφή της συμφωνίας με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (ΠΟΦ), δεν πληροί
αυτές τις θεμελιώδεις απαιτήσεις. Ιδρύθηκε από 1000 από τις μεγαλύτερες εταιρείες 
στον κόσμο, το ΠΟΦ και οι θυγατρικές του έχουν ελέγξει τον σχεδιασμό, τη δομή της
Συνόδου Κορυφής, τις διαδικασίες, τον τρόπο διακυβέρνησης και το περιεχόμενο.
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3  Δες στο http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-
49_agroecology_es.pdf; y https://undocs.org/es/A/RES/73/165 (arts. 2, 15 y 16).
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Οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες διεισδύουν ολοένα και περισσότερο στους
πολυμερείς χώρους των Ηνωμένων Εθνών για την οικειοποίηση της αφήγησης της
βιωσιμότητας και την εκτρωπή της πίσω στα κανάλια της εκβιομηχάνισης με
ψηφιακές και βιοτεχνολογικές προσεγγίσεις, με την εξαγωγή πλούτου και εργασίας
από αγροτικές κοινότητες, και την συγκέντρωση εταιρικής δύναμης σε εθνικό-
παγκόσμια διακυβέρνηση. Η ατζέντα με επίκεντρο το κεφάλαιο και την τεχνολογία
που προτάθηκε από το UNFSS αντανακλά αυτά τα εταιρικά συμφέροντα και είναι
πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά και οικολογικά αποσταθεροποιητική. Καταγγέλλουμε
το UNFSS 2021 για αδιαφορία για την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι
ακαθάριστες ανισορροπίες ισχύος που διατηρούν οι εταιρείες πάνω στα διατροφικά
συστήματα και αυτό σε αυτό το συνέδριο του ΟΗΕ, και απορρίπτουμε ψευδείς λύσεις
που θα συνεχίσουν να καταπιέζουν και να εκμεταλλεύονται ανθρώπους, κοινότητες
και εδάφη. 

Αντί να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, το UNFSS είναι ένα φόρουμ πολλών
ενδιαφερομένων παραγόντων όπου όλοι εξ αυτών, είτε κυβερνήσεις, άτομα,
περιφερειακοί/διεθνείς οργανισμοί, ή εκπρόσωποι επιχειρήσεων/εταιρειών
απεικονίζονται ως ισότιμοι συμμετέχοντες. Αλλά τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν είναι
απαραίτητα κάτοχοι δικαιωμάτων: τα ανθρώπινα και κοινοτικά δικαιώματα και η
αυτοκυριαρχία δεν πρέπει να συγχέονται με τα επιχειρηματικά συμφέροντα του
ιδιωτικού τομέα. Ενώ η πλειοψηφία των τροφίμων στον κόσμο παράγεται από
παραγωγούς και εργάτες μικρής κλίμακας, αυτή η εξατομικευμένη διαδικασία
πολλαπλών συμμετοχών δίνει μεγάλη δύναμη σε λίγες ισχυρές εταιρείες που
ελέγχουν τις αγορές τροφίμων, την γεωργία και το κεφάλιαο. Η λεγόμενη
Επιστημονική Ομάδα του UNFSS εξαθλιώνει την επιστημονική βάση για υπεύθυνη
πολιτική κάνοντας: προωθεί στενές, εταιρικές υποστηριζόμενες αφηγήσεις και
αποκλείει διάφορες μορφές γνώσεων και τομέων εμπειρογνωμοσύνης όπως η
αγροοικολογία, η γηγενής γνώση και ανθρώπινα δικαιώματα. Η έλλειψη επαρκών
διασφαλίσεων σύγκρουσης συμφερόντων στη Σύνοδο Κορυφής οι διαδικασίες
επέτρεψαν στους συνασπισμούς που βασίζονται σε εταιρείες να τοποθετηθούν ως
πράκτορες για την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών με δημόσιους πόρους, αλλά χωρίς
λογοδοσία μηχανισμούς, εντολές και πρότυπα διαφάνειας των δημόσιων ιδρυμάτων.

Δεν θα δεχτούμε αυτή τη διαδικασία από πάνω προς τα κάτω, και τη μη διαφανή και
άνιση διαδικασία διαβουλεύσεων που κατέληξαν σε εταιρικές «Συμμαχίες Δράσης».Οι
εντατιού κεφαλαίου, παντενταρισμένες τεχνολογίες και προϊόντα που προτείνονται
ως «λύσεις που θα αλλάξουν το παιχνίδι» θα είναι οικολογικά καταστροφικές, θα
εμβαθύνουν τον εξορυκτισμό, την αποικιοκρατία, την πατριαρχία και ανισότητα, και
να θα ανοίξουν περισσότερους χώρους για εταιρική επέκταση και έλεγχο. 

Η αποτυχία της δομής διακυβέρνησης του UNFSS έχει αποκαλυφθεί, καθώς πολλά
ενδιαφερόμενα μέρη και στελέχη απομακρύνονται από τη διαδικασία και δεν έχει
επιτευχθείι πολιτική συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών του ΟΗΕ για πραγματικά
μετασχηματιστικά μονοπάτια προς τα εμπρός για την επίτευξη των στόχων της
ατζέντας του 2030. Σε αυτό το πλαίσιο θεωρούμε απαράδεκτο ότι το UNFSS, ως μη
αναπτυξιακή διαδικασία με παράνομη δομή διακυβέρνησης, προσπαθεί να
παραβιάσει και να υπονομεύσει την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την
Παγκόσμια Επισιτιστική Ασφάλεια (CFS), το οποίο είναι ένα διακυβερνητικό σύστημα,
και το κυριότερο και πιο συμπεριληπτικό πολυπαραγοντικό όργανο του ΟΗΕ για τη
διατροφική διακυβέρνηση, με την εξουσία και τη νομιμότητα να καθοδηγεί τους
διαλόγους των διατροφικών συστημάτων και τη σχετική χάραξη πολιτικής.
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Το UNFSS δεν έχει αυτήν την εξουσία και παραβιάζει την εντολή και τις
μεταρρυθμιστικές υποδείξεις του CFS. Απαιτούμε το συμπεριληπτικό όραμα και οι
διαδικασίες του CFS να αναγνωρίζονται και ενισχύονται. Υπενθυμίζουμε επίσης
στην ηγεσία του ΟΗΕ ότι το UNFSS δεν έχει εντολή ή νομιμότητα μετά τις 23
Σεπτεμβρίου, 2021, και παροτρύνουμε τις κυβερνήσεις μας να υπερασπιστούν τον
πολυμερισμό και την δικαιοματοκεντρική και συμμετοχική χάραξη πολιτικής, όπως
καθορίστηκε από τα κράτη μέλη του CFS σχετικά με τους κανόνες συμμετοχής των
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών κινημάτων.

Η διατροφική κυριαρία για τον μετασχηματισμό του συστήματος τροφίμων 

Ο αγώνας για βιώσιμα, δίκαια και υγιεινά συστήματα τροφίμων δεν μπορεί να
απαγκιστρωθεί από τις πραγματικότητες των λαών των οποίων τα δικαιώματα, οι
γνώσεις και τα μέσα διαβίωσης έχουν γίνει αποδεκτά και χωρίς σεβασμό. Έχουμε τις
βιώσιμες λύσεις για την αντιμετώπιση των συστημικών προβλημάτων των
συστημάτων διατροφής μας. Όπως έχουμε ζητήσει στην Απάντηση των Αυτόνομων
Ανθώπων στη Σύνοδο Κορυφής των Συστημάτων Τροφίμων του ΟΗΕ (UNFSS), ο
μετασχηματισμός των διατροφικών συστημάτων πρέπει να είναι οικολογικά και
κοινωνικά μετασχηματιστικά, προβάλλοντας ένα φεμινιστικό όραμα ισότητας και
δικαιοσύνης. Από το 1996, τα κοινωνικά κινήματα και η κοινωνία των πολιτών
χτίζουν ένα παγκόσμιο κίνημα και διαδικασίες διακυβέρνησης που βασίζονται στην
κοινότητα γύρω από το όραμα της διατροφικής κυριαρχίας, βασισμένη στην
αγροοικολογία, και τα δικαιώματα και τις φιλοδοξίες των μικρών παραγωγών
τροφίμων, των εργαζομένων, των αυτόχθονων πληθυσμών, των γυναικών, των νέων
και των αγροτικών-αστικών κοινοτήτων. Σε αυτή την 25η επέτειο από την διακύρηξη
της διατροφικής κυριαρχίας, επιβεβαιώνουμε την ενότητά μας και τη δέσμευση για
ώθηση για ριζικά μετασχηματιστικές στρατηγικές που αναγνωρίζουν τις ανάγκες
των λαών, αποδίδουν αξιοπρέπεια, σέβονται τη φύση, βάζουν τους ανθρώπους
πάνω από τα κέρδη, αντιστέκονται στην εταιρική αιχμαλώτηση και ερχάζονται
συλλογικά προς ένα δίκαιο και αξιοπρεπές σύστημα τροφίμων για όλ@. 
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ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 
 https://forms.gle/qaoE8aPqyaHHNmC87
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