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QUEM SOMOS

O Comitê Internacional de Planejamento para
a Soberania Alimentar (CIP) é uma plataforma
global autônoma e auto-organizada liderada
por movimentos sociais globais de povos
indígenas, pequenos produtores de alimentos,
consumidores e trabalhadores rurais, cujo
objetivo é avançar a agenda da soberania
alimentar nos niveis regional e global.
Atualmente, o CIP é formado por 18
movimentos sociais e redes regionais e
globais, com mais de 6.000 organizações
representando uma estimativa de mais de 300
milhões de pessoas em todo o mundo. Os
movimentos
sociais
globais
no
CIP
compartilham os princípios e os seis pilares da
soberania alimentar, conforme descrito na
Declaração de Nyéléni de 2007 e no relatório
final do evento. O CIP também conta com um
grupo de ONGs (organizações não
governamentais) de apoio aos movimentos
aliados, oferencendo análises atuais e
conhecimentos técnicos.
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CONQUISTAS
O CIP desempenha um papel importante
como um espaço de coordenação para o
movimento pela soberania alimentar em
todo o mundo, articulando estratégias e
soluções para sistemas alimentares mais
justos e ecológicos desde a década de
1990. Por meio do CIP, os movimentos sociais
globais conseguiram organizar o Fórum de
Soberania Alimentar Nyéléni em 2007 e o
Fórum Internacional de Agroecologia em
2015.
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Nas últimas duas décadas, os membros do
CIP alcançaram grandes resultados para
pequenos produtores de alimentos, povos
indígenas e consumidores em geral,
defendendo e promovendo os direitos de
quem produz uma parte significativa da
nossa alimentação, mas está largamente
marginalizado dos espaços de decisão.
Como uma força política global, o CIP
ampliou a voz e as perspectivas dos Povos
Indígenas e outros grupos em tratados e
políticas internacionais.

Por exemplo, os movimentos sociais foram
capazes de:
incluir os direitos dos agricultores no
Tratado Internacional sobre Recursos
Genéticos de Plantas (ITPGRFA) em 2001;
influenciar a criação de um mecanismo de
participação de grupos da sociedade civil
no Comitê de Segurança Alimentar das
Nações Unidas (2010);
contribuir na elaboração das Diretrizes
Voluntárias
sobre
a
Governança
Responsável da Posse de Terra, Pesca e
Florestas no Contexto da Segurança
Alimentar Nacional (2012) e as Diretrizes
Voluntárias para Garantir Pescarias de
Pequena Escala Sustentável no Contexto
da Segurança Alimentar e Erradicação da
Pobreza (2014 );
construir um acordo formal com a
Organização das Nações Unidas para a
Alimentação e Agricultura (FAO) para
proporcionar um espaço de participação
dos movimentos sociais nos processos
relevantes nas Nações Unidas.
No CIP, os movimentos sociais têm uma
plataforma
global
que
combina
conhecimentos técnicos de alto nível com um
processo de tomada de decisão desde dos
territorios e regiões. O CIP facilita o diálogo
global entre movimentos sociais, povos
indígenas, produtores de alimentos em
pequena escala e aliados, construindo uma
coalizão poderosa, capaz de levar suas
questões ao mais alto nível de governança
internacional, para garantir o pleno respeito
de seus direitos humanos e sociais.

DESAFIOS
Em 25 anos, nosso coletivo já percorreu um longo caminho, mas ainda há muito a ser feito. O
mundo está em uma turbulência sem precedentes e todos nós estamos enfrentando crises
profundas - econômica, social, democrática, ecológica, de saúde, patriarcal e racista. A
mentalidade dominante e suas instituições são incapazes de fornecer soluções reais. Precisamos
urgentemente de mudanças sistêmicas e transformadoras, e apoiar o protagonismo dos
movimentos sociais.
A pandemia do COVID-19 deixou claro as conexões entre as diferentes lutas pela justiça global,
mas ao mesmo tempo forçou muitos movimentos sociais a se concentrarem nas respostas
imediatas e nas necessidades locais. Neste momento corremos o risco de que os planos de
recuperação economica dos governos agravem ainda mais as desigualdades e a disputa de
forças entre a sociedade civil e as corporações. Muitas comunidades vulneráveis à insegurança
alimentar e às mudanças climáticas estão em uma situação muito precária. Por exemplo, os
pequenos produtores esão indo à falência, enquanto os trabalhadores agricolas e da industria
de alimentos (muitos deles migrantes) perdem seus empregos mal remunerados e também o
acesso aos alimentos. Ao mesmo tempo, seus empregadores, grandes agronegócios, absorvem
recursos públicos essenciais.
Os membros do CIP prevêem que esta crise irá reforçar um sistema alimentar industrial
responsável pela degradação ambiental atual e por um terço das emissões globais de gases de
efeito estufa. Esse sistema contribui para crises globais de saúde, como a pandemia do COVID19, gera pobreza e fome e inunda o mercado global com produtos associados a doenças como
a obesidade e diabetes.
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CONSTRUINDO UMA
RESPOSTA GLOBAL

Os membros do CIP não estão esperando
pela catástrofe. A nossa luta continua. Por
isso, estamos organizando um novo momento
de discussão entre os movimentos e aliados
pela soberania alimentar, para construir
nossa resposta aos níveis local e global e
para estreitar alianças com movimentos
pela justiça climática, sindicatos e grupos
ambientalistas. O momento é de agora ou
nunca.
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Vinte e cinco anos após a criação do
conceito de Soberania Alimentar, o
momento é agora para lançarmos um
processo para aprofundar e ampliar os
princípios e conceitos de soberania
alimentar e convidar outros movimentos
sociais a articular uma grande convergência
de lutas e propostas conjuntas de mudança
sistemica.
O CIP está convocando uma nova edição
do Processo Nyéléni, que culminará no
Fórum Global Nyéléni em março de 2023.
Este é uma tarefa importante e abrangente
que envolverá consultas nas regiões e
territórios nos quais o CIP está organizado.
Planejamos reunir centenas de milhares de
pessoas, camponeses, pescadores de
pequena
escala,
povos
indígenas,
consumidores, ONGs e acadêmicos - para
discutir e propor soluções e prioridades
para os próximos 25 anos de nossa luta
coletiva pela soberania alimentar.

Os resultados deste processo de consulta
global serão apresentados no Fórum
Nyéléni, no qual centenas de delegados de
todo o mundo discutirão estratégias e
soluções para sistemas alimentares mais
justos e ecológicos e relançarão uma
aliança global capaz de neutralizar as
forças que estão empurrando o mundo para
uma crise multidimensional ainda mais
profunda.

DO PROCESSO NYELENI
AO FORUM NYELENI

O CIP organizará reuniões regionais nas
Américas; Europa e Ásia Central; África;
Oriente Médio e Norte da África; Ásia; e a
região do Pacífico. Nessas consultas
regionais,
os
movimentos
sociais,
organizações não governamentais e
acadêmicos próximos ao IPC - e
representantes de grupos aliados pela
justiça climática e pelos direitos dos(as)
trabalhadores(as) - serão convidados a
participar. O objetivo é chegar ao maior
número possível de organizações aliadas
para ter diálogos regionais com foco nos
temas de convergência.
Em uma segunda fase, um grupo de
coordenadores regionais produzirá um
documento no qual teremos uma sintese das
discussões realizadas nas consultas e
identificaremos questões comuns.

No momento seguinte, o documento será
compartilhado nas regiões, com membros do
CIP e aliados, para uma rodada final de
contribuições.
O grupo de coordenadores regionais (ou
“articuladores políticos”) será responsável
por finalizar o documento político, bem
como a agenda do Fórum Global Nyéléni.
Como fase final, o Fórum Nyéléni
proporcionará discussões inter-regionais e
temáticas onde faremos análises conjuntas e
faremos decisões finais. Alem disto, queremos
atingir outros objetivos do fórum, como (re)
energizar o movimento pela soberania
alimentar, fomentar a solidariedade entre os
povos, ter um espaço de dialogo para que as
organizações de base e as pessoas sejam
ouvidas e para definir uma direção comum
entre os movimentos sociais para os
próximos anos.
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CRONOGRAMA DO PROCESSO NYELENI
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www.foodsovereignty.org
ipc-cip@foodsovereignty.org

