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LA FIMARC – VOLKERSBERG –

Nosaltres, els moviments membres de la FIMARC, procedents de 33 països i representant les comunitats rurals, reunits del 15 al
28 de maig de 2014 en Volkersberg, Alemanya, en aquests moments de crisi mundial que avui s'està transformant en una crisi
generalitzada alimentària, financera i climàtica, portant cada vegada més gent a la pobresa i al sofriment, la qual cosa provoca
una crisi moral, denunciem fermament a les empreses multinacionals que envaeixen i controlen les nostres vides, la nostra
alimentació i fins a les nostres maneres de pensar. També, les considerem com les principals responsables d'aquesta crisi, (...) .
A més, quan les persones denuncien la violació dels seus drets, corren el perill de ser criminalitzades… Aquest
“desenvolupament”, promocionat pel Banc Mundial i el Fondo Monetari Internacional crea un ambient de terror, d'injustícia social
que en nombrosos països desemboca en guerres, migracions forçades i suïcidis.
El tema principal de l'Assemblea Mundial va ser “En aquests temps de crisi mundial, obrim els camins per a un
desenvolupament alternatiu; democràcia, autonomia i dignitat per a tots”. Amb aquests objectius, reafirmem la nostra
voluntat de construir una societat que pugui viure en pau, amb una redistribució justa de la riquesa, amb respecte a la creació i la
sobirania alimentària. Això constitueix la base de la nostra fe, l'esperança que volem compartir amb tots, que siguin cristians o
d'altres religions, i amb tots els homes de bona voluntat.
Durant els tres dies d'immersió a Bèlgica, França i Alemanya, els delegats han tingut la possibilitat de visitar diverses experiències
bàsicament relacionades amb l'agricultura familiar sostenible i també amb el desenvolupament de les zones rurals. Van veure com
la vida dels camperols pot ser difícil també en aquests països desenvolupats, malgrat l'alt nivell de mecanització i del suport de la
Unió Europea a través de la Política Agrícola Comuna. (...)
Els moviments de la FIMARC volen desenvolupar el concepte de vida amb dignitat, autonomia, pau i democràcia. Quan parlem de
dignitat, significa que exigim un ingrés just pel nostre treball, i bones condicions de vida que permetin a les nostres famílies
mantenir-se, als nostres fills estudiar i a les nostres mares beneficiar-se dels serveis socials. Quan parlem d'autonomia, renunciem
a romandre sota el control de les empreses multinacionals que controlen nostres llavors i acaparen les nostres terres, aigües,
minerals i tots els altres recursos i que ens dicten el que hem de consumir. Quan parlem de democràcia significa que volem ser els
protagonistes dels processos de presa de decisions, particularment quan es tracta de les nostres vides, de les nostres granges i
de les nostres comunitats.
Al llarg dels últims anys, els nostres moviments de la FIMARC han treballat molt sobre el concepte de DECREIXEMENT, declarant
que MENYS ÉS MÉS. Hem d'aprofundir aquest concepte i reflexionar seriosament sobre projectes alternatius que podrien
desembocar en models alternatius per a una vida millor per a tots. (...) hem d’inventar nous camins i models. (....) Cridem a la
sobrietat (...)
Ja es duen a terme molts projectes comunitaris com per exemple l'agricultura familiar, la comercialització directa, l'agroecologia,
les monedes locals, les medicines alternatives, l'educació i els coneixements tradicionals, els bancs de llavors … Recolzem
realment aquest tipus d'alternatives (....). Nosaltres, els moviments reunits en la FIMARC, volem redefinir la paraula fraternitat
en el sentit d'una vida digna per a tots. És una qüestió de pura justícia.
La solidaritat és el contrari a la competició. Volem que la nostra gent, les nostres comunitats i els nostres moviments reforcin els
seus vincles, que construeixin una nova confiança mútua i una relació justa amb els nostres representants, ja sigui a l'església o a
nivell polític. (...)
Hem de reforçar la nostra solidaritat, entre camperols i també entre camperols i consumidors, i entre les zones rurals i urbanes.
Hem d'intensificar els nostres esforços per mantenir viu els nostres pobles i assegurar als seus habitants i als seus nens
l'accés als mateixos serveis que a les ciutats.
Per aquests motius exigim: 1/ Una veritable Reforma Agrària, 2/ L'establiment de regles clares en els processos de presa de
decisió, 3/ La participació de tots els actors en els nous projectes, i 4/ El suport dels governs a favor dels drets dels camperols
FIMARC, (...) en el moment en què estem celebrant el nostre 50 aniversari, reafirmem el nostre compromís com a moviment
catòlic seglar per al desenvolupament solidari del món rural i dels seus habitants, camperols, pescadors, pobles
indígenes i tots els sectors marginats de la societat. (...). Ens comprometem a treballar als nostres països respectius per
l'autonomia, la dignitat i la democràcia.
(...) Demanem als nostres col·laboradors, als nostres responsables polítics, a la nostra Església i a altres líders religiosos a que
exigeixin de les autoritats internacionals incloure l'agricultura familiar dins dels Objectius de Desenvolupament per al Mil·lenni
2015. (...) i ens comprometem a construir una nova societat que permeti a tots viure en la dignitat, l'autonomia, la pau i
l'amor. ( Volkersberg - 27/05/2014 )

