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Nortzuk gara

AURKIBIDEA

Gaur egungo erronkak

Zer lortu dugu

Erantzun global bat eraikitzen

Nyèlèni prozesutik Nyèlèni Forora



Elikadura Burujabetzako Nazioarteko
Plangintza Batzordea (CIP) plataforma global
autonomoa eta autoantolatua da, herri
indigenetako gizarte-mugimendu globalek,
eskala txikiko elikagaien ekoizleek eta
kontsumitzaile eta landa eremuko langileek
gidatzen dutena. Bere xedea Elikadura
Burujabetzaren agendan aurrera egitea da,
bai maila lokalean baita globalean ere.

Gaur egun, 18 sare eta gizarte-mugimendu
erregional eta globalek osatzen dute CIP,
mundu osoan 300 milioi pertsona baino
gehiago ordezkatzen ditu, 6.000 erakunde
baino gehiagorekin. CIPko mugimendu global
eta sozialak, bat egiten du elikadura-
burujabetzaren printzipioetako sei zutabeekin,
2007ko Nyéléni Adierazpenean eta laburpen-
txostenean deskribatzen den bezala. GKEek
(gobernuz kanpoko erakundeak) lagundutako
mugimendu aliatu bat ere badu CIPek, analisi
kritikoa eta esperientzia teknikoa eskaintzen
dituena.

NORTZUK GARA
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ZER LORTU DUGU?
CIPek funtsezko zeregina du mundu osoko
elikadura-burujabetzaren aldeko
mugimenduan koordinazio-gune gisa,
1990eko hamarkadaz geroztik
bidezkoagoak eta ekologikoagoak diren
elikadura-sistemetarako estrategiak eta
irtenbideak artikulatuz. CIPren bidez,
munduko gizarte-mugimenduek Nyéléni
Elikagai Burujabetzaren Foro historikoa
antolatu ahal izan zuten 2007an, eta
Nazioarteko Agroekologia Foroa 2015ean.

Azken bi hamarkadetan, CIPeko kideek
lorpen handiak lortu dituzte elikagaien
ekoizle txikientzat, Herri Indigenentzat eta,
oro har, kontsumitzaileentzat; gure
elikagaien zati handi bat ekoizten baina
neurri handi batean erabakiak hartzeko
guneetatik baztertuta daudenen  eskubideak
defendatuz eta sustatuz.

Indar politiko global gisa, CIPek herri
indigenen eta beste talde batzuen ahotsa
eta ikuspegiak zabaldu ditu nazioarteko itun
eta politiketan.

Nekazarien eskubideak Baliabide
Fitogenetikoei buruzko Nazioarteko
Itunean (ITPGRFA) sartzea 2001ean;
Gizarte zibileko taldeek Nazio Batuetako
Elikagaien Segurtasunerako Batzordean
parte hartzeko mekanismo bat sortzen
eragitea (2010);
Elikagaien segurtasun nazionalaren
testuinguruan lurra, arrantza eta basoak
edukitzeko gobernantza arduratsuari
buruzko borondatezko jarraibideak (2012)
eta elikagaien segurtasunaren eta
pobrezia desagerraraztearen
testuinguruan arrantza iraunkorra eskala
txikian bermatzeko borondatezko
jarraibideak egiten laguntzea. (2014);
Nekazaritza eta Elikadurarako Nazio
Batuen Erakundearekin (FAO) akordio
formal bat eraikitzea, gizarte-
mugimenduek Nazio Batuetako prozesu
garrantzitsuetan parte hartzeko espazio
bat eskaintzeko.

Mugimendu sozialek adibidez, honako hauek
lortu dituzte: 

CIPen, gizarte-mugimenduek goi-mailako
esperientzia teknikoa eta erabakiak behetik
gora hartzeko prozesua uztartzen dituen
plataforma globala dute. CIPek gizarte-
mugimenduen, herri indigenen, elikagaien
ekoizle txikien eta aliatuen arteko elkarrizketa
globala errazten du, denon arazoak
nazioarteko gobernantza-maila gorenera
eramateko gai izango den koalizio boteretsu
bat eraikiz, bere giza eta gizarte-eskubideen
erabateko errespetua bermatzeko.
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25 urtetan, gure kolektiboak asko egin du aurrera, baina asko dago egiteko oraindik. Munduak
aurrekaririk gabeko nahasmena bizi du eta guztiok sakonki errotutako eta gainjarritako krisi
bati aurre egin behar diogu:  krisi ekonomikoa, soziala, demokratikoa, ekologikoa, sanitarioa,
patriarkala eta arrazista. Pentsamolde nagusia eta honen erakundeak ez dira gai benetako
konponbideak eskaintzeko. Aldaketa sistemikoa eta eraldatzailea behar dugu lehenbailehen,
gizarte-mugimenduen protagonismoa babestuz.

COVID-19aren pandemiak justizia globalaren aldeko borroka ezberdinen arteko loturak argitu
ditu, baina, aldi berean, gizarte-mugimendu asko berehalako erantzunetan eta tokiko
beharretan bideratzera behartu ditu. Orain, gobernuen berreskuratze-planek gizarte zibilaren
eta korporazioen arteko desberdintasunak eta botere-asimetriak areagotzeko arriskua dugu.
Elikagaien segurtasunik ezaren eta klima-aldaketaren aurrean kaltetuak diren komunitate askok
ez dute behar luketen babesa jasotzen. Adibidez, elikagai ekoizle txikiak porrotera doaz, eta
nekazaritzako eta elikadurako langileek (horietako asko migratzaileak) gaizki ordaindutako
lanak galtzen dituzte, baita elikagaiak eskuratzeko aukera ere. Aldi berean, bertako
enplegatzaileek, nekazaritza-enpresa handiek, funtsezko baliabide publikoak xurgatzen dituzte.

CIPeko kideek aurreikusten dute krisi honek indartu egingo dituela ingurumen-degradazioaren
eta berotegi-efektuko gasen emisio globalen heren baten erantzule diren elikagai-sistema
industrialak. Sistema hauek COVID-19 pandemia bezalako osasun-krisi globalari laguntzen dio,
pobrezia eta gosea sortzen ditu eta merkatu globala kutsatzen du gizentasuna eta diabetesa
bezalako gaixotasun orokortuei lotutako janari txatarrarekin.

GAUR EGUNGO ERRONKAK
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CIPeko kideak ez daude hondamendiaren
zain. Kontraerasoa egingo dugu. Horregatik,
elikadura burujabetzaren aldeko
mugimenduan eztabaidarako une berri bat
antolatzen ari gara, maila globalean eta
tokian tokikoan, gure erantzuna eraikitzeko
eta justizia klimatikoko mugimenduekin, lan-
eskubideen aldeko taldeekin eta ingurumen-
eskubideekin aliantzak estutzeko.
Ezibestekoa delako gaur egun.

Elikadura Burujabetzaren kontzeptua sortu
eta hogeita bost urtera, elikadura-
burujabetzaren printzipioak eta kontzeptuak
sakontzeko eta zabaltzeko prozesu bat
abiarazteko unea da, eta mugimendu
globalak sistema aldatzeko proposamen
bateratuekiko konbergentzia intersekzionala
artikulatzera gonbidatzekoa.

CIPek Nyéléni Prozesuaren edizio berri
baterako deia egin du, 2023ko martxoan
Nyéléni Foro Globalean amaituko dena.
Konpromiso kritiko eta izugarria da, 
 kontsulta demokratikoak ekarriko dituena
CIPa antolatzen den eskualde eta
lurraldeetan.

Ehunka mila pertsona bildu nahi ditugu,
nekazariak, eskala txikiko arrantzaleak, herri
indigenak, kontsumitzaileak, GKEak eta
akademikoak, elikadura burujabetzaren
aldeko gure borroka kolektiboan datozen
hogeita bost urteetarako konponbideak eta
lehentasunak eztabaidatzeko eta
proposatzeko.

ERANTZUN GLOBAL BAT
ERAIKITZEN

Kontsulta globalaren prozesu horren
emaitzak Nyéléni Foroan aurkeztuko dira.
Foro horretan, mundu osoko ehunka
ordezkarik elikadura-sistema
justuagoetarako eta ekologikoagoetarako
estrategiak eta irtenbideak eztabaidatuko
dituzte, eta mundua dimentsio anitzeko krisi
sakonago batera bultzatzen ari diren
indarrei aurre egiteko gai izango den
aliantza globala bultzatuko da.
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NYÈLÈNI PROZESUTIK
NYÈLÈNI FORORA

CIPek eskualde-bilerak antolatuko ditu
Ameriketan, Europan eta erdialdeko Asian,
Afrikan, Ekialde Hurbilean eta Ipar Afrikan,
Asian eta Pazifikoko eskualdean. Kontsulta
horietan parte hartzera gonbidatuko dira
gizarte-mugimenduak, gobernuz kanpoko
erakundeak eta CIPetik hurbil dauden
akademikoak, baita justizia klimatikoko
erakunde edo langileen eskubideen aldeko
talde nagusiak. Helburua ahalik eta
erakunde aliatu gehienetara iristea da,
konbergentzia-eremuetan zentratutako
eskualde-elkarrizketak izateko.

Bigarren fasean, eskualdeetako
koordinatzaile-talde batek laburpen-
dokumentu bat egingo du, kontsultetan
izandako eztabaidak laburbiltzeko eta gai
komunak identifikatzeko.

Hurrengo urratsean, dokumentua
eskualdeekin, CIPeko kideekin eta aliatuekin
partekatuko da, iradokizunen azken txanda
baterako.

Eskualdeetako koordinatzaileen taldea (edo
ehule politikoak) arduratuko da dokumentu
politikoa eta Nyéléni Foro Globalaren
agenda amaitzeaz. Azken fase gisa, Nyéléni
Foroak eskualdez gaindiko eta gaikako
eztabaidak bilduko ditu, eta azken
erabakiak eta analisiak hartuko ditu,
foroaren beste helburu batzuk lortuz,  hala
nola elikadura-subiranotasunaren aldeko
mugimendua (ber)dinamizatzea, elkartasuna
sustatzea, oinarrizko erakundeen eta
jendearen ahotsak entzun daitezen
bultzatzea eta datozen urteetarako gizarte-
mugimenduei norabide komuna ematea.
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NYÈLÈNI PROZESUAREN DENBORA LERROA
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www.foodsovereignty.org
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