NOTA DE PREMSA
8 d'abril, Dia Mundial contra els Transgènics

A una setmana de la Setmana de Lluita contra els Transgènics
i per la Sobirania Alimentària
Durant el mes d'abril nombroses organitzacions i col·lectius de tot l'estat duran
a terme unes mobilitzacions contra els transgènics que tindran com a acte
central una manifestació estatal a Saragossa el 18 d'abril. El Grup de treball
contra els Petroaliments1 anuncia el llançament a Catalunya de la Setmana de
Lluita contra els Transgènics i per la Sobirania Alimentària, que tindrà lloc del
14 al 18 d'abril.
Barcelona, 7 d'abril del 2009
La Setmana de lluita contra els Transgènics i per la Sobirania Alimentària que avui
anuncia el Grup de treball contra els Petroaliments pretén alertar a la població dels
greus impactes socials i ambientals associats als transgènics i al model
agroalimentari industrial en el seu conjunt. Aquesta iniciativa s'emmarca en la
commemoració anual del “17 de abril, Dia Internacional de la Lluita Camperola”,
declarat per Via Campesina en memòria dels 19 camperols del MST (Movimento dos
Sem Terra) assassinats per la policia brasilera l'any 1996.
El Grup de treball contra els Petroaliments reivindica la Sobirania Alimentària
com alternativa responsable, viable i urgent front l'agreujament de les actuals crisis
globals (financera, ecològica, alimentària i energètica) que posen en evidència la
incongruència del sistema econòmic capitalista. Aquest concepte, desenvolupat per
Via Campesina, fa referència al dret dels pobles, comunitats i països a definir les
seves pròpies polítiques agroalimentàries de manera que siguin ecològica, social,
econòmica i culturalment adequades a les seves circumstàncies úniques. La
Sobirania Alimentària suposa organitzar la producció i el consum d'aliments en base
a les necessitats de la població local, que es prioritzen en detriment del comerç
internacional. Està entrelligada amb l'agroecologia, que consisteix en la pràctica
d'un desenvolupament local endògen basat en la gestió ecològica dels recursos
naturals locals mitjançant formes d'acció social col·lectiva.
La Sobirania Alimentària es contraposa als components essencials del model
agroalimentari industrial: lliure comerç, monocultius a gran escala, agroquímics
de síntesi, monopoli sobre les llavors, patents sobre la vida, control corporatiu i
grans superfícies de distribució. En totes les fases de producció, aquest model es
sustenta en una de les industries més contaminants del món, el petroli. A la
vegada, implica el saqueig de la terra i de l'aigua, així com constants violacions dels
Drets Humans i l'abandonament del camp.
La Sobirania Alimentària s'oposa de manera frontal als Acords de lliure Comerç
que la Unió Europea està imposant als països africans i als d'Amèrica Llatina ja que
augmentaran les profundes desigualtats entre el Nord i el Sud.
La defensa d'una mínima Sobirania Alimentària passa també per l'oposició estricta a
les llavors transgèniques. Aquestes només beneficien en forma de suculent
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El Grup de treball contra els Petroaliments l'integren la Campanya “No
et Mengis el Món”, el Col·lectiu Repsolmata, Ecologistes en Acció, Educació per a
l’Acció Crítica, Enginyeria sense Fronteres, Entesa pel Decreixement, Entrepobles,
Grup de Bionegocis, Grup de Suport al MST, Som Lo Que Sembrem, la Campanya
“Supermercats No, Gràcies!” i el Col·lectiu Transgènics Fora!
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negoci a la industria biotecnològica i són imposades de manera antidemocràtica tan
al Nord como al Sud malgrat els greus impactes que poden tenir sobre la societat,
el medi ambient i la salut de les persones i dels animals.
Exercir el dret a la Sobirania Alimentària implica, a la vegada, desempallegar-se del
control que les transnacionals de la gran distribució i dels supermercats
imposen sobre les polítiques de producció agropecuària i de consum, amb l'únic
objectiu d'obtenir el major benefici econòmic possible.
Reivindicar la Sobirania Alimentària representa també denunciar els impactes
socials i ambientals així com el Deute Ecològic vers el Sur que implica el model de
producció i consum imposat des del Nord. Aquest Deute Ecològic amenaça avui
amb incrementar-se amb l'auge dels agrocombustibles.
Des del convenciment que la Sobirania Alimentària i l'agroecologia són els pilars de
l'alternativa que pot donar resposta a les actuals crisis globals, el Grup de treball
contra els Petroaliments anuncia el llançament de la Setmana de Lluita contra
els Transgènics i per la Sobirania Alimentària, que tindrà lloc del 14 al 18
d'abril arreu del territori català. Aquesta es durà a terme de manera coordinada
amb les activitats descentralitzades que es promouran en l'àmbit estatal, que
tindran per acte central una manifestació estatal el dissabte 18 d'abril a
Saragossa que ha estat convocada per Plataforma Rural i Greenpeace sota el lema
“per una alimentació i una agricultura lliures de transgènics”.

RODA DE PREMSA
Dia: 7 d'abril del 2009
Hora: 11h.
Lloc: Seu de la Federació Catalana d'ONGs pel Desenvolupament (C/Tàpies,
1-3, Barcelona).

Més informació a:

informaciosetmana@yahoo.es
www.transgenicsfora.org
www.edpac.org/petroaliments
www.noquierotransgenicos.wordpress.com
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