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FEDERACIÓ INTERNACIONAL DELS MOVIMENTS D’ADULTS RURALS CATÒLICS

APUNTS D’ACTUALITAT SOBRE LA FIMARC (abril 2013‐maig2014) presentat a la 43JN del MCPCC a Capellades, 11 de maig de 2014
1.- Reunió de la Coordinació Asiàtica de la FIMARC – 2013. Va tenir lloc en el centre de recursos i de formació RRF a Jessore, Bangladesh,
del 15 al 22 febrer de 2013. L'avaluació i la planificació de les activitats asiàtiques de la FIMARC, una visita d'immersió per conèixer la realitat del
país i el treball del Moviment nacional, una reunió amb els membres del BSDF, debats sobre els efectes del canvi climàtic en l'agricultura
sostenible, etc. van ser els principals temes de l'ordre del dia d'aquesta reunió.
2.- FÒRUM SOCIAL MUNDIAL 2013 – Tunísia Per primera vegada es va celebrar en un país àrab , a la Universitat En Rajar de Tunísia, del
26 al 30 març de 2013. Prop de 5.000 organitzacions i més de30.000 participants de 127 països van participar en aquest FSM que es presenta
com una alternativa al Fòrum Econòmic Mundial de Suïssa. Els processos revolucionaris, rebel·lions, guerres civils i les protestes es trobaven en
el centre dels debats, així com els problemes socials i econòmics al voltant de la primavera àrab i la crisi a Europa. La FIMARC va participar en
el FSM de Tunísia i va organitzar un taller sobre "Alternatives per al desenvolupament rural sostenible".
3.- FIMARC va participar en el Grup de Treball sobre la Declaració de les Nacions Unides sobre els drets dels camperols i altres
persones que treballen a les zones rurals (Ginebra , 15-19 juliol 2013) Grup de treball intergovernamental de composició oberta, que va ser
encarregat de negociar i concloure un projecte de declaració de les NU sobre els drets dels camperols i altres persones que treballen a les zones
rurals. Durant els cinc dies de la reunió del grup de treball, va haver-hi també taules rodones sobre temes que van des de la seguretat alimentària
la conservació de la biodiversitat i la lluita contra el canvi climàtic. El Comitè Assessor del Consell de Drets Humans va assenyalar que la fam,
com la pobresa, segueixen sent principalment un problema rural, i que la població rural sofreix de manera desproporcionada. El grup de treball,
també va ser nomenat per presentar al Consell el projecte final de declaració sobre els drets dels camperols.
4.- Consulta regional a Àsia Meridional del mecanisme de la societat civil de la Comissió sobre la seguretat alimentària.
Sri Lanka va acollir la consulta subregional del mecanisme de la societat civil d'Àsia del Sud [CSM], del Comitè de la Seguretat Alimentària CSA].
Aquesta consulta es va dur a terme del 22 al 26 d'agost de 2013. Els principals objectius de la consulta eren reunir tots els components del CSM
d'Àsia del sud per compartir i avaluar les experiències del treball, comprendre els diversos processos i les qüestions de la subregió d'Àsia del
sud. La consulta va elaborar estratègies i identificar accions concretes de seguiment per la societat civil sudasiàtica i pels moviments socials
5.- FIMARC Cridada a l'acció. Dia Mundial de l'Alimentació 2013 .- El Dia Mundial de l'Alimentació (DMJ) es va celebrar el 16 d'octubre
sota el tema central "La salut de les poblacions depèn dels sistemes alimentaris sans -Sistemes alimentaris sostenibles al servei de la seguretat
alimentària i la nutrició"
6.- IPC (Marco Integrat de Classificació de la Sobirania Alimentària).- Assemblea General .- L'organització IPC és una xarxa mundial
independent de Moviments i d'ONGs. Serveix com a mecanisme d'informació i formació sobre temes relacionats amb la Sobirania Alimentària.
La seva Assemblea General es va dur a terme a Brasil del 25 a 28 nov 2013 i la FIMARC va assistir-hi .
7.- La Segona Conferència Internacional sobre Nutrició (ICN2) : Reunió intergovernamental , organitzada per la FAO i l'Org. Mundial de la
Salut (OMS), en col·laboració amb l'equip especial d'alt nivell sobre la crisi mundial de Seguretat Alimentària, la UNESCO, UNICEF, el Banc
Mundial , l'OMC i..., es celebrarà a la seu de la FAO a Roma del 19 al 21 nov. de 2014. Serà una conferència de nivell ministerial que proposarà
un marc de política flexible per fer front als grans reptes de la nutrició i determinar les prioritats per a l'enfortiment de la cooperació internacional
en aquesta matèria. La FIMARC s'integrarà en aquest programa per aportar els aspectes del dret a la nutrició i l'alimentació de la població rural.
8.- Principals temes tractats en la publicació (VMR) Veu del Món Rural en els números del 2013:
En destacarem, de manera resumida i esquemàtica, algunes afirmacions que s’hi expressen i crides i demanda de compromisos que des de la
FIMARC es fan a tots els actors de la societat mundial: polítics, poders econòmics, consumidors, ciutadans , militants dels moviments......
VEU DEL MÓN RURAL N°109 2013 / 01 - “Decreixement” en les inversions agrícoles
La petita agricultura camperola familiar segueix sent actualment el model dominant de producció alimentària ja que alimenta a més d'un 70% de
la població. Aquesta agricultura contribueix als avanços socials, econòmics, mediambientals, tals com la creació d'ocupació, treball i el
manteniment de pràctiques de cultiu per a un desenvolupament rural sostenible respectuós dels ecosistemes. I no obstant això, avui dia, els
petits productors s'enfronten a greus limitacions, com l'accés a la terra i al crèdit, la inseguretat de l'ús de la terra, límits quant a la producció de
llavors i l'intercanvi de les mateixes, preus que no cobreixen els costos de producció, sistemes de recerca que no s’ajusten a les seves
necessitats per a una producció sostenible, falta de mecanismes per estabilitzar els mercats locals i nacionals i una regulació inadequada dels
mercats financers i de matèries primeres.
Hi ha una gran necessitat de reduir la tendència actual de promoure inversions de les empreses en el sector agrícola, que destrueixen els
sistemes de producció locals i de la petita agricultura familiar. Aquestes inversions haurien d'estar dirigides a l’eradicació de la fam, garantint el
dret a l'alimentació, millorant els sistemes locals de producció sostenible d'aliments i creant condicions favorables per als treballadors agrícoles.
No es tracta només de recursos financers, que són essencials; les inversions han de satisfer necessitats reals dels treballadors al món rural.
Hauran de realitzar-se en col·laboració entre camperols, les seves organitzacions i els poders públics. La inversió inicial seria, en opinió de la
FIMARC, la inversió en les persones, en la valorització dels coneixements i habilitats de la gent i de les comunitats locals. Una altra inversió seria
la de l'energia per tècniques senzilles que permetin una millor productivitat. La inversió en capital també és necessària perquè cada petit
agricultor o ramader pugui ell mateix invertir en el seu propi desenvolupament.
També es necessita tot un seguit de altres inversions, tals com a plans o programes que permetin als agricultors obtenir ingressos. Això requereix
l'adopció de polítiques fiscals, la recerca en agroecologia, el desenvolupament de la vida social ...

Algunes pistes d’acció : A/ Per als agricultors i ramaders: La unió fa la força ... Es tracta que els agricultors, s'organitzin per gestionar junts els
projectes,l’accés als recursos naturals, l'elaboració i el seguiment de les polítiques agrícoles i la creació d'aliances i xarxes d'acció, a nivell local,
regional i mundial. També es tracta de desenvolupar els cultius de subsistència abans que qualsevol altra forma de producció, diversificar els
cultius, associar a la societat civil per formar-la en la sobirania alimentària, en les dimensions humanes i socials. B/ Per al poders públics i els
Estats : Els poders públics, els Estats i els governs han de garantir els intercanvis comercials, l'equilibri de les polítiques de desenvolupament
econòmic, i la gestió dels recursos naturals. Els incumbeix recolzar l'agricultura camperola i familiar i la regulació dels mercats, la definició de les
polítiques en favor del dret a l'alimentació, promovent l'ús sostenible dels recursos naturals i garantir l'accés equitatiu pels més pobres. La
sobirania alimentària i els Drets Humans han de ser els eixos estratègics prioritaris dels poders públics i dels Estats per lluitar contra el gana i
reduir la pobresa.
VEU DEL MÓN RURAL N°110 2013 / 02 - El desarmament : per a la pau i el desenvolupament
Aquest núm. de VMR aborda un dels problemes més crítics dels nostres dies, el desarmament per a la pau i el desenvolupament. L'informe
dedicat a això hauria d'aportar-nos una anàlisi independent de la realitat actual del comerç d'armes, del terrorisme, de les guerres i conflictes
però, sobretot, de les crides per al desarmament general i complert, eliminant tot l’armament de destrucció massiva i convencional. ( La llista
dels cinc països que més es beneficien del comerç d'armes està formada pels cinc membres permanents del Consell de Seguretat de les
Nacions Unides: Estats Units, França, Rússia, Regne Unit i Xina. Les despeses militars globals giren entorn d'1,7 bilions de dòlars per any.)
El 2 d'abril de 2013, l'Assemblea General de les NU va aprovar el "Tractat de Comerç d'Armes" regulant el comerç internacional de les armes
convencionals. El tractat té com a objectiu promoure la pau i la seguretat posant fi a les armes de desestabilització que arrosseguen conflictes
regionals. Evitarà que els autors d'abusos contra els Drets Humans i els violadors de les lleis de guerra es proveeixin d'armes.
Una constatació : Per ser sostenible, la pau ha de començar amb la dignitat de cada home i de cada dona. Ha de nodrir-se dels seus drets, els
seus compliments i les seves aspiracions. La pau és el compromís per a un futur millor i comença avui, sobre la base de valors compartits, el
diàleg, la tolerància, el respecte i l'enteniment mutu. La pau no pot durar si milions de persones es veuen privades de la justícia econòmica, social
i ambiental. Tots els dies, segons la FAO, moren de fam prop de 35.000 nens. El 2007, l' import de les despeses militars anuals al món es va
situar en 1,339 bilions de dòlars, enfront de 19 mil milions assignats a lluitar contra la fam i la desnutrició. Es tracta d'un genocidi sense
precedents, davant el qual, sota l'ofec de tones d'informació, romanem sovint indiferents. És clar i evident que sense pau no hi ha
desenvolupament possible. Res justifica ni els atemptats ni la violència. Les guerres són tragèdies per a tots els pobles i en general són les
víctimes civils, en particular dones i nens, qui paguen el preu més alt.
Davant això, què fer? : Cada vegada s'alcen més veus per tot el món, ja sigui dels organismes oficials de les Nacions Unides, de líders dels
països i de la societat civil per a exigir el desarmament en totes les seves formes. El desarmament general i complet - o l'eliminació gradual de
les armes de destrucció massiva - és una meta que s'ha fixat l'ONU. La ONU ha donat prioritat a la reducció i posterior eliminació de les armes
nuclears, a la destrucció de les armes químiques i a l'enfortiment de les prohibicions sobre les armes biològiques.
Però el desarmament exterior també passa pel desarmament intern. La voluntat política per si sola no és suficient si no fem nostres aquestes
paraules del Dalai Lama: "L'únic veritable garant de la pau és un mateix."
La posició de les Nacions Unides. La pau i el desenvolupament només poden donar-se si els països i les regions es comprometen a desarmarse i viure en una millor harmonia. L’ interès d'una aproximació regional del desarmament va ser reconegut fa gairebé 30 anys. Un Grup d'Experts
governamentals nomenats pel Secretari General de les UN va concloure en 1981 que els progressos en matèria de desarmament regional, la
solució equitativa als problemes i l'arranjament just dels conflictes a nivell regional, acompanyats de mesures per enfortir la confiança, permetrien
promoure el desarmament i mitigar les tensions a nivell mundial.
La posició de l'Església. La posició de l'Església és clara en favor del desarmament, acompanyat de mesures per a una major justícia
econòmica i social. “ Invertir la tendència actual de la carrera d'armaments inclou una lluita paral·lela en dos fronts: d'una banda, una lluita
immediata i urgent dels governs per reduir gradual i equitativament els armaments; d'altra banda, una lluita més pacient, però no menys
necessària, a nivell de la consciència dels pobles per implicar-se en la qüestió ètica de la inseguretat generadora de la violència, és a dir, les
desigualtats materials i espirituals del nostre món.” (del Missatge del Papa Joan Pau II a la Sessió extraord. de l'Assemblea General de les NU sobre el Desarmament).
La posició de la societat civil. Molts són els actors que treballen sobre els objectius del desenvolupament econòmic i social entre les denses
xarxes d'organitzacions per al desenvolupament i la solidaritat, sindicats, col·lectius locals, juntament amb diverses agències de la ONU i altres
institucions internacionals. El repte és convèncer a tots ells que l'acció per al desenvolupament o la justícia social és un element essencial i que
ha de ser part d'un moviment global per a una cultura de pau. Molts ja estan convençuts de que la lluita contra la pobresa i promoure el
desenvolupament és una forma de treballar en la prevenció dels conflictes, l'estabilitat dels països i en la construcció d'una pau sostenible. El
repte és que cadascun entengui que treballa en la mateixa direcció: la d'un món més just, més cooperatiu, un món amb el desenvolupament
d'una cultura de pau. "La cultura de la pau és també el desenvolupament econòmic". ....
I NOSALTRES, QUÈ PODEM FER? : Enfront d'aquest enorme problema, ens sentim de vegades molt pobres i és bastant difícil, sens dubte,
entrar en aquest debat que ens sobrepassa pels seus desafiaments geopolítics i econòmics. No obstant això no cal desanimar-se. Amb els anys,
s'han fet progressos i això ha donat lloc a nombrosos textos, tractats, convencions, amb vista a l'abolició de l'ús de certes armes. Al nostre nivell,
podem participar en els moviments per la pau que n’hi ha molts per tot el món. I no ho oblidem, que el desarmament ha d'anar de la mà amb una
major justícia social, econòmica i ambiental. Lluitar contra la pobresa permetrà no només salvar milions de vides humanes, sinó també donar als
Estats de mitjans per lluitar contra el terrorisme i les guerres. a) Quina és la posició del nostre Moviment, dels nostres grups, de nosaltres
respecte al desarmament? ,b) Estem involucrats en les associacions i altres manifestacions que militen per la pau?
VEU DEL MÓN RURAL N°111 2013 / 03 .- Alternatives pràctiques i concretes basades en el decreixement. – L’Agroecologia
Els guanys de productivitat del model industrial en agricultura, ramaderia i producció pesquera estan lluny de satisfer les necessitats alimentàries
de tots - la fam augmenta inexorablement -i van acompanyats d'un nombre significatiu de greus problemes ambientals que amenacen la viabilitat
a llarg termini de la mateixa producció alimentària.

La FIMARC creu que l'agroecologia és una alternativa profètica i una solució per alimentar al món ara i en el futur sense destruir la naturalesa. La
idea essencial de l'agroecologia és superar les alternatives en pràctiques agrícoles i desenvolupar agroecosistemes amb una mínima
dependència d’aportacions de productes agroquímics i energia.
LA AGROECOLOGIA: UNA ALTERNATIVA REAL .- El terme agroecologia és àmpliament adoptat en el context actual de qüestionar el model
d'agricultura, no només al món rural, sinó per a totes les poblacions, agrícoles o no, en el Nord com en el Sud del planeta. Es presenta com una
de les úniques maneres de garantir el dret a l'alimentació per tots i a llarg termini.
La història de l'agroecologia es va iniciar en 1928 amb la primera publicació que va utilitzar el terme. Concep els sistemes alimentaris basats els
principis de la vida (cicles, ritmes, relacions entre els organismes, etc.) col·locant a les persones en el centre del projecte. Utilitza i respecta els
cicles naturals: fertilitat natural del sòl i cicle de l'aigua. Protegeix la vida del sòl i la biodiversitat: combina diferents espècies conreades en un
mateix camp i utilitza abonament natural per fertilitzar la terra. No obstant això l'agroecologia és també, més enllà de la pràctica, un moviment que
comença a créixer i cada vegada més una disciplina científica.
Des de fa diversos anys, la FIMARC treballa aquests temes. En els anys 90, parlàvem de desenvolupament integral, un desenvolupament per a
l'home i per a tots els homes, per després desenvolupar encara més el nostre pensament abordant-ho des de l'angle de la sobirania alimentària.
Com a continuació lògica de tot això, la FIMARC va proposar en la Trobada Mundial a Paraguai, (2010) centrar-se en el decreixement, que, sens
dubte, iniciava la reflexió més àmplia sobre altres models de desenvolupament que posin a la persona en el centre de les seves preocupacions,
així com la necessitat de preservar els recursos naturals.
L'agricultura moderna s'havia proposat la missió de resoldre el problema de l'alimentació mundial. No només ha fracassat, sinó que ho ha
empitjorat. Les necessitats bàsiques de moltes poblacions ja no estan assegurades. Les conseqüències ambientals són ben conegudes. Les
dificultats d'accés a l'aigua potable i a diversos recursos naturals podrien donar lloc a nous conflictes armats. La situació és
d'una gravetat sense precedents. Només l'autonomia alimentària de les poblacions pot resoldre el problema de la fam al món. Per tant és
essencial passar d'un sistema voraç i depredador a un sistema sobri i solidari, i trobar un mètode de cultiu que pugui ajudar a les persones a
aconseguir la seva autonomia.
L'agroecologia com a pràctica agrícola : Principalment és qüestió de respecte als recursos naturals, de condicionament dels espais i els sòls,
d'utilització màxima del que la terra ens dóna en abundància i de l'ocupació dels coneixements dels qui la treballen. Així, el treball de camp es
duu a terme d'acord amb la seva estructura, fertilitzant-ho amb abonaments orgànics i fems, lluitant contra les malalties i els insectes mitjançant
l'ús de mitjans naturals,seleccionant les varietats millor adaptades localment, optimitzant el consum d'aigua, lluitant contra l'erosió, plantant
tanques per protegir les terres, reforestant terrens no utilitzats per produir matèria combustible i ajudar a la regeneració dels sòls i, finalment,
utilitzant al màxim els coneixements locals i de vegades ancestrals per una gestió ecològica i econòmica sostenible.
L’agroecologia com a ciència .- És també una disciplina científica emergent. El seu objecte és l'estudi dels agroecosistemes. ( ecosistemes
modificats per l'ésser humà per explotar una part de la matèria orgànica que produeix, en general amb finalitats alimentàries). Però encara que
alguns científics estan cada vegada més interessats per aquesta disciplina, segueix havent-hi un gran abisme a superar entre el món camperol i
el món científic.
L’agroecologia com a moviment .- La iniciativa pretén associar el desenvolupament agrícola amb la protecció del medi ambient i tractar de
restaurar-ho en cas necessari. També es tracta de fer evolucionar una agricultura amb orientació quantitativa cap a una altra més qualitativa, la
qual cosa implica un canvi de finalitats i de mitjans i els contactes amb altres organitzacions ecologistes, grups de consumidors i del món científic.
És doncs qüestió, més enllà de la visió agrícola i ecològica de l'agricultura, d'integrar una àmplia reflexió sobre les dimensions econòmiques,
socials i polítiques d'una millor integració de l'agricultura en la societat. Fundada en 1994 per Pierre Rabhi, l'associació “Terra i Humanisme “
afirma que l'agroecologia és una alternativa global, que combina una pràctica agrícola i una ètica de vida. Enfront d'una terra esgotada, ofereix
solucions naturals per regenerar-la en el respecte a la vida, éssers humans inclosos. Integra tots els aspectes socials, sanitaris, econòmics i
ambientals. El seu objectiu és satisfer les necessitats de la supervivència respectant la vida en totes les seves formes.
Per a la FIMARC l'agroecologia és sens dubte un model a desenvolupar per contrarestar el sistema capitalista neoliberal en plena expansió per
tot el món. En països, on predomini l'agricultura, serà qüestió de desenvolupar més les pràctiques agrícoles; en altres en els quals és minoritària,
caldrà avançar en termes d'ocupació; en tot cas, serà qüestió de posar l'accent sobre l'agroecologia en els seus aspectes socials i polítics. Més
enllà d'una pràctica agrícola interessant, apareix com una ètica de vida coincident amb el projecte de la FIMARC. Aquest serà sens dubte un
concepte que seguirem treballant, provant ,desenvolupant,... per fer-lo créixer i oferir-lo com un model de desenvolupament al que aspirem, basat
en la democràcia, l'autonomia i la dignitat per a tots.
VEU DEL MÓN RURAL N°112 2013 / 04 - Assemblea Mundial 2014 -

50è aniversari de la FIMARC

Aquesta edició de la VMR es centra en el tema de la Trobada Mundial. El mes de maig de 2014, la FIMARC celebra els seus 50 anys
d'existència. La FIMARC es va fundar en 1964 en Fàtima, (Portugal) i 2014 serà una nova fita en la construcció de la seva història. La Trobada
Mundial tindrà lloc del 15 al 31 maig de 2014. a la Casa Rural de Volkersburg, situada a 80 km de la ciutat de Würzburg , a Alemanya. El
Moviment alemany, el KLB, acollirà aquesta 14ª Assemblea Mundial. Cinquanta anys és l'edat de la maduresa, sens dubte el temps de mirar
enrere per veure els passos realitzats, però sobretot per projectarse cap al futur.
Assenyalem aquí alguns moments claus que marcaran aquesta reunió: A/ El programa d'immersió: un temps pel descobriment sobre el terreny
d'una regió, de les persones que allí viuen, de les dificultats que troben i de les alternatives que engeguen per donar-los resposta.
B/ El seminari : Moment fort de la Trobada. Debat sobre el tema proposat i alguns subtemes amb la finalitat de determinar el pla d'acció per als
propers quatre anys. C/ L'Assemblea General.- Part institucional ineludible i indispensable. Durant aquesta Trobada Mundial, caldrà renovar
alguns mandats. Naturalment també es tractarà de finances i d'aspectes pràctics de la vida diària dels moviments. D/ Fòrum catòlic a Alemanya :

Al final de la Trobada Mundial, els participants assistiran a un FORUM de les organitzacions catòliques que se celebrarà en Regensburg del 28 al
31 de maig 2014. Serà l'ocasió de reunir-se amb altres organitzacions i dialogar sobre temes que ens són comuns. I finalment.. E/ Els 50 anys de
la FIMARC. Tenim la sort de poder comptar encara amb alguns testimonis de diferents èpoques de la FIMARC. Durant la celebració, es tindrà
l'oportunitat de viure una retrospectiva d'aquests anys, de l'evolució de la federació... i també de veure quins són els reptes per al futur, i veure
com la FIMARC segueix sent avui una font d'esperança, ..
El Comitè Executiu de la FIMARC després de consultar amb els Moviments membres va triar el següent tema: "En aquests temps de crisi
global, obrim camins per a un desenvolupament alternatiu basat en la democràcia, l'autonomia i la dignitat de tots".
Per superar l'actual crisi global que avui afecta a tot el planeta, la FIMARC ens fa una crida col·lectiva per construir un nou ordre econòmic que
posi la satisfacció de les necessitats humanes bàsiques, dels drets econòmics, socials, culturals i polítics en el centre de les prioritats el seu
programa i que es basi en uns patrons de producció i consum dins dels límits dels recursos naturals del planeta, una distribució equitativa
d'aquests recursos entre les persones i l'ús d'una energia neta, segura i renovable.
Com un primer pas important cap a un nou ordre econòmic, el model de desenvolupament actual hauria de ser substituït per un model de
desenvolupament alternatiu que sigui just, sostenible i participatiu. Per resoldre la crisi financera, climàtica i alimentària del nostre temps, els
governs han de tenir el marge d'acció i la flexibilitat necessària per regular, i en molts casos tornar a regular, les seves economies al servei del bé
comú dels seus pobles i del medi ambient. Més que en qualsevol moment que es tingui memòria, ha arribat l'ocasió que les associacions de la
societat civil i els moviments socials de masses s'uneixin per una causa comuna per fer front a aquestes crisis mundials, per substituir l'economia
global basada en les grans empreses i començar a construir junts un futur econòmic sostenible.
Avui dia, el '' futur de l'agricultura familiar sostenible està en perill perquè les crisis múltiples deterioren la vida en els sectors rurals i agrícoles.
Però nosaltres (FIMARC) creiem que els petits agricultors i la població rural poden fer sorgir alternatives per millorar la situació de l'agricultura i
de les zones rurals. Els nostres models d'agricultura tenen un paper clau que exercir en el disseny de vies sostenibles (agroecologia,
diversificació, cadenes de subministrament més curtes, agricultura recolzada per la comunitat). La FIMARC s’ha compromès a forjar nous camins
per al futur que volem, un futur on el bé comú de tots predomina sobre els interessos d'una petita elit, on se satisfan les necessitats i els drets de
cadascun, on el medi ambient no sigui sacrificat en profit d'uns pocs.
Estem convençuts que "un altre món rural és possible!". Els temps de conferències, visites sobre el terreny, reunions per continents, etc.
d’aquesta trobada mundial permetran reflexionar en profunditat sobre les diferents possibilitats i solucions per afrontar els reptes de la crisi actual.
Des de la Trobada Mundial de Paraguai, (2010) en que la FIMARC va posar el focus en el decreixement, la nostra intuïció de la necessitat de
canviar l'estil de vida, consumir menys energia, consumir menys carn, menys aigua… es va verificar amb els anys i amb les crisis. Però el
decreixement per si solament no pot resoldre tots els problemes. Es va fent cada vegada més clar que cal anar més enllà del decreixement,
continuar els esforços per oferir alternatives reals en un sistema que permeti a tots i a totes viure amb dignitat, autonomia i democràcia. Aquest
és el tema central que serà objecte de totes les reflexions durant la Trobada Mundial de 2014 i que es treballarà en els 4 anys següents.
“ És la nostra utopia, la nostra visió per al futur. Però caldrà revisar-la i passar-la per la batedora dels problemes concrets, de la vida d'homes,
dones i nens que viuen en tots els països, en situacions de vegades molt difícils. “ (FIMARC)
Nombroses crisis mundials i noves vies alternatives de desenvolupament .- La crisi financera va provocar una crisi econòmica mundial
portant a una espiral de pobresa i desocupació, en un context de crisi climàtica global que recalenta el planeta, amb conseqüències
inimaginables com una possible crisi alimentària i l'espectre massiu de la pobresa i la fam. D'altra banda, aquesta triple crisi aviat podria crear
una nova crisi energètica i anar acompanyada d'un empitjorament de la crisi social per les desigualtats A més, la incapacitat dels governs per fer
front a aquestes múltiples crisis genera, sens dubte, un augment de la inestabilitat política, la disminució dels drets socials i ambientals... Ha
quedat clar que l’actual sistema de gobernança econòmica mundial, basat en el model neoliberal de privatització i desregulació extrema, ha fallat.
Aliments i crisi social.- La producció agrícola dels països en desenvolupament basada en la importació / exportació està augmentant en lloc
de tractar d'evitar una crisi alimentària mundial imminent. Segons la FAO, les estadístiques sobre la fam al món mostren que els problemes de la
fam i la malnutrició van assolir el nivell més alt en 2009, fins al punt en què una de cada sis persones al planeta s’enfronta a la fam i malnutrició.
D'altra banda, les normes comercials estan dissenyades per augmentar el volum de comerç en lloc de promoure la seguretat alimentària.
L'enorme pressió sobre molts països en desenvolupament perquè obtinguin divises fortes a fi de pagar els seus deutes a les institucions
financeres mundials, els empeny a produir a les seves millors terres agrícoles cultius per a l'exportació, principalment als països rics.
El dret a l'alimentació i els drets dels camperols. La prioritat per la FIMARC, com per a cada vegada més Moviments i associacions de la
societat civil, és per descomptat el dret a l'alimentació. Aquest dret fonamental, malgrat els avanços anunciats alt i fort per la FAO, segueix sent
massa sovint ignorat. S'engeguen mecanismes, regulacions, proposicions d'esmenes als nombrosos tractats que ja existeixen, son objecte de
nombroses reunions i realment hi ha avanços. El repte en els propers anys serà portar-los a bon terme, i garantir que aquestes mesures arribin a
ser vinculants i siguin aplicades.
Reubicació de l'economia local i regional. Molt sovint hem denunciat l'imperi de les multinacionals, els efectes negatius en la vida local dels
camperols i en la destrucció del medi ambient. I com a corol·lari, hem insistit més d'una vegada en la necessitat de resituar l'economia, de fer-la
més humana. L'economia en si no és dolenta i sens dubte és necessari que sigui regulada... Existeixen alternatives. En alguns municipis i països
existeixen grups de consumidors, monedes locals i facilitats per a la reubicació. Aquí també la tasca està començada i estarem presents amb tots
els nostres Moviments per ampliar-la, tractar de suprimir un màxim d'intermediaris, donar facilitats d'accés als mercats locals i regionals i perquè
els consumidors puguin trobar aliments de qualitat, comprometent-se a pagar el preu just per a aquests productes.
Vincles entre els rurals i els urbans. - Solidaritat i Cooperació. Un dels efectes perversos de la globalització és l'èxode rural que comporta,
forçant a famílies senceres a emigrar a les ciutats a la recerca de condicions de vida més fàcils. Des de 2006, la població urbana va augmentar
per sobre del 50%, sent en alguns països, inclòs el Sud, de més del 75%. Un gran nombre de persones viuen a la ciutat per força i són rurals que
es veuen obligats a això, desgraciadament lluny de la seva terra i sense haver trobat l'ocupació o les condicions de vida digna.
LA FIMARC ÉS EL BRAÇ I LA VEU QUE ENS PERMET SER PRESENTS EN EL DEBAT I L’ACCIÓ INTERNACIONALS
PER A LA TRANSFORMACIÓ HUMANITZADORA, EQUITATIVA I JUSTA DE LA SOCIETAT MUNDIAL.

