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Czym jest suwerenność 
żywnościowa?

„Suwerenność żywnościowa to prawo ludzi, społeczności 
i krajów do samodzielnego definiowania własnej polityki 
rolnej, żywnościowej, gruntowej, rybołówstwa, pracy, 
tak aby były środowiskowo, społecznie, gospodarczo 
i kulturowo odpowiednie dla ich niepowtarzalnych 
uwarunkowań. Obejmuje rzeczywiste prawo do żywności 
i jej produkowania, które oznacza, że wszyscy ludzie 
mają prawo do bezpiecznej, pożywnej i właściwej dla ich 
kultury żywności oraz do zasobów potrzebnych do jej 
wytwarzania, a także możliwość utrzymania siebie 
i swoich społeczności”. 

Suwerenność żywnościowa: Prawo dla wszystkich,  
Polityczna deklaracja Pozarządowego Forum Suwerenności Żywnościowej,  

Rzym, czerwiec 2002



Czym jest suwerenność 
żywnościowa?

 › Suwerenność… oznacza sposób rządzenia 
i podejmowania decyzji wolny od kontroli 
zewnętrznej.

 › W różnych miejscach na świecie prawo ludzi 
i społeczności do decydowania, w jaki sposób 
ich żywność jest produkowana i dystrybuowana, 
jest łamane. 

 › Dlaczego i w jaki sposób?



Czym jest suwerenność 
żywnościowa?

Zdominowany przez wielkie międzynarodowe 
korporacje globalny system rolniczy i żywnościowy 
przestał wspierać:

 › produkcję zdrowej, naturalnej żywności

 › istnienie zrównoważonych społeczności wiejskich

 › realizację prawa ludzi do podejmowania decyzji 
odnoszących się do ich społeczności oraz źródeł 
utrzymania

 › ochronę środowiska naturalnego.



Ruch na rzecz suwerenności żywnościowej 
promuje:

 › zrównoważone rolnictwo oparte na małych 
i rodzinnych gospodarstwach

 › uczciwą zapłatę dla rolników

 › silne lokalne systemy żywnościowe

 › przyjazne dla środowiska praktyki rolnicze

 › humanitarne i etyczne metody produkcji rolnej 
i hodowli zwierząt.

Suwerenność  
żywnościowa



Wyraża sprzeciw wobec i dąży do zmiany 
dominującego obecnie niesprawiedliwego, 
niezdrowego i niezrównoważonego systemu 
żywnościowego, który w dużej mierze jest 
odpowiedzialny za:

 › niedożywienie

 › otyłość.
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Broni dostępu do środków produkcji żywności 
(w tym ziemi i nasion), a także możliwości 
dzielenia się nimi, chroniąc je przed groźbą:

 › prywatyzacji

 › zawłaszczania.
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Suwerenność  
żywnościowa

 › Respektuje prawo ludzi do uczestnictwa 
w podejmowaniu decyzji oraz definiowania 
własnych systemów żywnościowych.

 › Broni prawa do żywności oraz innych interesów 
zarówno obecnych, jak i przyszłych pokoleń.



Suwerenność  
żywnościowa

Wszystko po to, aby każdy miał dostęp 
do odpowiedniej ilości żywności, która jest:

 › bezpieczna

 › pożywna

 › właściwa dla danej kultury

 › sprawiedliwa społecznie

 › przyjazna dla środowiska.



Suwerenność  
żywnościowa

 › W lutym 2007 r. w miejscowości Sélingué 
w Mali w Afryce Zachodniej odbyło się 
międzynarodowe Forum Suwerenności 
Żywnościowej. 

 › Spotkanie to zostało nazwane Nyéléni na cześć 
legendarnej malijskiej rolniczki ucieleśniającej 
idee suwerenności żywnościowej. 



Jakie są główne 
filary suwerenności 

żywnościowej?

Uczestnicy Forum uzgodnili 6 głównych zasad 
suwerenności żywnościowej:

 › żywność dla ludzi

 › docenienie producentów żywności

 › lokalne systemy żywnościowe

 › lokalna kontrola nad zasobami

 › rozwijanie wiedzy i umiejętności

 › współpraca z przyrodą.



Jakie są główne 
filary suwerenności 

żywnościowej?

Suwerenność żywnościowa i zrównoważony 
rozwój mogą zostać zapewnione, jeśli te proste 
(choć rewolucyjne) zasady zostaną docenione 
i uwzględnione w:

 › krajowych politykach rolnych

 › międzynarodowych politykach rolnych.



Klip wideo

Brakująca opcja... suwerenność żywnościowa 
(4 min, z pol. napisami)

www.youtube.com/watch?v=th4uT2coXhk

www.youtube.com/watch?v=th4uT2coXhk

