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 ПРОДОВОЛЬЧИЙ СУВЕРЕНІТЕТ ЗАРАЗ! 
  

Продовольчий суверенітет 

1 
«Концепція в дії» 

 

 

Продовольчий Суверенітет як такий представляє собою процес 

створення громадського руху, розширення прав та можливостей людей на 

організацію своїх суспільств таким чином, щоб вийти за межі 

неоліберального бачення світу товарів, ринків та егоїстичних інтересів 

економічних суб'єктів. Не існує єдиного рішення для безлічі комплексних 

проблем, з якими нам доводиться стикатися в сьогоднішньому світі. 

Натомість, Продовольчий Суверенітет – це процес, який адаптується до 

людей та їх місць проживання, де він діє на практиці. "Суверенітет 

продовольства" означає солідарність, а не конкуренцію, це –  побудова 

більш справедливого світу за принципом знизу догори. 

 

Їжа є фундаментальною потребою і має ключове значення для 

виживання людини, тож доступ до продуктів харчування є базовим правом 

людини.  Сьогодні у нашому суспільстві ми бачимо, що це право з одного 

боку ігнорується, а з іншого – сприймається як належне. У надмірно 

розвиненому світі багатьом здається, що їжі вдосталь, але весь цей достаток 

спирається на недовговічні структури руйнівної і контрольованої системи 

аграрного та продовольчого виробництва. 

 
Їжа  – це також політика. Виробництво продуктів харчування, доступ до 

них і розподіл  -  все це має важливе значення для нашого суспільства, аби 

воно могло функціонувати, а контроль над нашою продовольчою системою 

дарує владу. Протягом багатьох років політичні сили працювали на те, щоб 

контролювати всі аспекти системи виробництва харчових продуктів та 

привели весь цикл виробництва продуктів харчування, починаючи від 

насіння, ресурсів та землі, і закінчуючи іншими предметами першої 

необхідності – до централізованого і все більш приватизованого контролю.  

 
Торгівля продуктами харчування, їх обмін і транспортування між 

народами – все це також дуже складний і заполітизований процес. 

Контроль над правилами та нормативними актами, що регулюють 

міжнародну та міжрегіональну торгівлю, надає навіть ще більшу владу та 

можливість впливати. 
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 ПРОДОВОЛЬЧИЙ СУВЕРЕНІТЕТ ЗАРАЗ! 
  

 

Люди продовжують керувати і розвивати екосистеми навколо себе, 

щоб забезпечити постачання продовольства, незважаючи на політичний та 

економічний тиск з якими вони стикаються. Протягом тисяч років сільські 

фермери, скотарі та інші люди, які живуть з землі та моря, створювали і 

вдосконалювали стійкі системи постачання продуктів харчування та системи 

водопостачання, розвивали стійкі види тварин та культивовані сорти 

рослин, щоб забезпечити їх відтворення та довгострокову сталість. 

 

ХХ сторіччя стало свідком процесу зростання механізації та все більшої 

індустріалізації виробництва продуктів харчування. Набуло поширення і 

збільшилося використання штучних та хімічних речовин у сільському 

господарстві та харчовій промисловості, а великі аграрні підприємства і 

неоколоніальні країни та регіони збільшили свою частку на ринку та 

впливовість. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

У світлі цих умов, що склалися ідея Продовольчого Суверенітету 
виникла серед селянських об’єднань, організованих на транснаціональному 
рівні, як пропозиція людству переосмислити те, як ми організовуємо 
продовольче та  сільськогосподарське виробництво, як формується 
розподіл і торгівля у цій сфері, як ми використовуємо землі і водні ресурси, 
і як взаємодіємо та ведемо обмін один з одним. Продовольчий Суверенітет 
– це не просто набір технічних рішень або формула, яку можна застосувати, 
натомість це – "процес в дії", запрошення громадян реалізувати нашу 
здатність до самоорганізації та разом вдосконалювати наші умови та 
суспільство.  

 

Селяни обробляють 
землю, Мозамбік  
Фото: Нік Паже 
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 ПРОДОВОЛЬЧИЙ СУВЕРЕНІТЕТ ЗАРАЗ! 
  

Концепція Суверенітету Продовольства була розроблена сільськими 
фермерами – людьми, яким найбільше загрожують процеси консолідації 
влади в продовольчих та аграрних системах. Замість того, щоб бути 
знищеними у вирі історії, вони запропонували покінчити з численними 
кризами, з якими стикається людство. 
 

Продовольчий Суверенітет полягає у системних змінах і стосується 
людей, які мають прямий, демократичний контроль над найважливішими 
елементами свого суспільства: як ми харчуємось і чим живимо себе, як 
використовуємо і підтримуємо навколо себе землю, воду та інші ресурси 
на благо теперішніх і майбутніх поколінь, як ми взаємодіємо з іншими 
групами, народами та культурами.  

 
Цей посібник спрямований на те, щоб показати контекст, в якому 

з'явився рух за Продовольчий Суверенітет та розповісти про його 

розвиток. Він є керівництвом як для новачків Продовольчого Суверенітету, 

так і для тих, хто намагається застосувати його до своїх реалій, будь вони 

місцеві, регіональні або глобальні. 
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ПРОДОВОЛЬЧИЙ СУВЕРЕНІТЕТ ЗАРАЗ! 
 

  

Продовольчий суверенітет 

2 
У СВІТІ 

 
 

    
“Більшість з 570 мільйонів фермерських господарств у світі є невеликими. 
Дрібні приватні господарства забезпечують 80% від загального обсягу 
харчових продуктів, які виробляють в Азії, в країнах Африки південніше 
Сахари і в Латинській Америці силами фермерів, ремісників, рибалок, 
скотарів, людей, які не володіють землею, та корінного населення. Крім 
того, 70% з 1,4 мільярду людей, які живуть за межею бідності, мешкають 
саме у сільській місцевості, а 75% цих бідних селян також є дрібними 
виробниками". 
 

Доповідь Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН  
(Food and Agricultural Organisation (FAO)1 

 

 

 

   
 

«Право на достатнє харчування реалізовано тоді, коли кожен чоловік, 

жінка і дитина, поодинці або спільно з іншими, мають фізичний і 

економічний доступ до достатньої кількості їжі, або мають кошти для 

закупівлі харчів». Загальний коментар № 12 Комітету з економічних, 

соціальних та культурних прав ООН 

 

«Продовольчий Суверенітет є умовою для повного здійснення права на 

харчування». 

Колишній Спеціальний доповідач з питання про право на 

харчування Олів'є де Шуттер. 2014.2 
 

 
 

 

 

 

A. Витоки 
 

Продовольчий суверенітет виник як відповідь і альтернатива до 

неоліберальної моделі корпоративної глобалізації. Таким чином, він має 

інтернаціональний характер і є основою для розуміння та трансформації 

міжнародного управління у сфері продуктів харчування та сільського 

господарства. 

                                                           
1 http://www.fao.org/cfs/home/activities/smallholders/en/ 
2 http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20140310_finalreport_en.pdf 
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ПРОДОВОЛЬЧИЙ СУВЕРЕНІТЕТ ЗАРАЗ! 
 

  

II Міжнародна конференція 
LVC, Tахала/Мексика (1996), 
де продовольчий 
суверенітет був 
обговорений вперше. Архів 
LVC’s. 

 
 

Організація «La Via 

Campesina» (LVC) висунула 

концепцію Продовольчого 

Суверенітету в 1996 році, на 

Форумі організацій 

громадянського  

суспільства у Римі, який був 

організований автономним комітетом міжнародного планування і до складу якого 

увійшли організації громадянського суспільства. Остаточна заява цього паралельного 

форуму громадських організацій – "Прибуток для кількох, або їжа для всіх" – була 

представлена на Всесвітній зустрічі з питань продовольства, яка була організована того 

ж року Продовольчою та Сільськогосподарською Організацією ООН «FAO» . Термін 

«Продовольчий Суверенітет» був запропонований у відповідь на термін «продовольча 

безпека», який використовувався більшістю неурядових організацій та урядів, коли 

мова йшла про харчування та сільське господарство. Продовольчий Суверенітет також 

оскаржував програму продовольчої та сільськогосподарської торгівлі, яку у той час 

посувала Світова Організація Торгівлі (СОТ). 

 

Глобалізація світової економіки разом з відсутністю підзвітності 
транснаціональних корпорацій та поширенням моделей надмірного 
споживання збільшила бідність у світі. Сьогодні глобальна економіка 
характеризується безробіттям, низькою заробітною платою, 
знищенням сільської економіки та банкрутством сімейних фермерських 
господарств.  
  
Індустріалізоване сільське господарство, інтенсивні методи ведення 
тваринництва та надмірний вилов риби – все це руйнує традиційне 
сільське господарство, отруюючи планету і всіх живих істот. 
Субсидування експорту, штучне створення низьких цін, постійний 
демпінг та навіть деякі програми продовольчої допомоги посилюють 
продовольчу незахищеність та роблять людей  залежними від їжі, яку 
вони не здатні виробляти. Виснаження світових запасів зерна посилило 
несталість ринку на шкоду дрібним виробникам 
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ПРОДОВОЛЬЧИЙ СУВЕРЕНІТЕТ ЗАРАЗ! 
 

  

 

СОТ була створена у 1995 році для ведення переговорів щодо міжнародних 

торгівельних угод. Коли найвпливовіші держави ввели сільське господарство в 

переговорний процес, вони домовилися про правила, що ставили під загрозу 

спроможність  країн організовувати та керувати аграрним виробництвом, а також 

постачати продовольство населенню. Ці правила також дозволяли 

транснаціональним корпораціям все більше впливати на виробництво, розподіл 

та торгівлю продуктами харчування. 
 

За передбаченням СОТ всі сільськогосподарські товари у світі мали б 

вироблятися та продаватися відповідно до того, де виробничі витрати найнижчі. 

Угоди часто зобов'язували держави ліквідовувати внутрішню 

сільськогосподарську економіку й підтримку, сприяючи розширенню 

монокультурних посівів та посилюючи механізацію. Торгівля на світових ринках 

означала, що виробничі витрати знижувалися все більше, тому там, де витрати на 

робочу силу були найнижчими – виробництво ставало централізованим. Цей 

процес, супроводжуваний індустріалізацією переробки та розподілу продуктів 

харчування та інших 

сільськогосподарських 

продуктів, означав знищення 

малого фермерства та сільської 

економіки. 

 
 

 
Демонстрації проти СОТ та 
проти Продовольчого 
суверенітету. Корея  
(Січень 2003). 
LVC’s aрхів. 

 
 

…Ми пропонуємо нову модель для створення продовольчої безпеки, яка 
ставить під сумнів багато з наявних припущень, політик та практик. 
Вона базується на децентралізації, та ставить під сумнів наявну 
систему, що ґрунтується на концентрації багатства та влади, яка 
зараз загрожує глобальній продовольчій безпеці, культурному 
розмаїттю та самим екосистемам, що підтримують життя на 
планеті.  

 
ПРИБУТОК ДЛЯ КІЛЬКОХ АБО ЇЖА ДЛЯ ВСІХ; Продовольчий Суверенітет та 

Безпека для Подолання Глобалізації Голоду. Заява  від "ФОРУМУ ГО" на 

Всесвітньому Саміті з питань Продовольства у Римі, Італія, 17 листопада 

1996 року.  
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ПРОДОВОЛЬЧИЙ СУВЕРЕНІТЕТ ЗАРАЗ! 
 

  

Продовольчий Суверенітет кидає виклик підходу СОТ, привносячи нову, 

засновану на правах людини, концепцію в дискусію про те, як народи і країни 

взаємодіють один з одним в сфері торгівлі та виробництва аграрної продукції та 

продуктів харчування. Згідно цієї концепції їжа та сільське господарство, 

екосистеми та культури є внутрішньо пов'язаними – розпад однієї системи, 

швидше за все, призведе до нищення іншої. Пропонується спосіб мислення, який 

шанує різноманітність і цінує роботу, що здійснюється задля виробництва 

продуктів харчування у всіх громадах та місцях. Для сільських фермерів та їх 

союзників протидія СОТ була способом захисту цілого способу життя на основі 

сталого використання ресурсів та виробництва продуктів харчування. 
 

 
 

 

«Широковживаний термін "продовольча безпека" не відповідав 
вимогам часу. Наше бачення вимагало більше, ніж заклик до 
виробництва більшої кількості їжі або про більш ефективне 
розподілення продуктів харчування. Ми зачепили фундаментальні 
питання влади та демократії: хто і задля чого контролює харчові 
ресурси, такі як земля, вода, насіння та генетичний матеріал? Хто буде 
вирішувати, що, як, де і для кого вирощувати? Нам було необхідно мати 
лексику, яка б допомогла висловлювати політичні аспекти нашої 
боротьби ... "Продовольчий суверенітет... несе у собі необхідний дискурс 
про владу, свободу, демократію, рівність, справедливість, сталість і 
культуру". Їжа як така виходить за рамки сфери передусім ринкового 
товару і знову ре-інтегрується в соціальний, екологічний, культурний 
та місцевий контекст як джерело харчування, засобів до існування, 
значимості і взаємовідносин". 

 

Нетті Вебб, Канада – Інформаційний Бюлетень  «Nyéléni» № 30 

 

   
 

 

ПРОДОВОЛЬЧИЙ СЕВЕРЕНІТЕТ на противагу ПРОДОВОЛЬЧІЙ БЕЗПЕЦІ 

 «В УМОВАХ РЕЖИМУ ДИКТАТУРИ, АБО У В’ЯЗНИЦІ ВИ МОЖЕТЕ МАТИ 

ПРОДОВОЛЬЧУ БЕЗПЕКУ, АЛЕ ПРОДОВОЛЬЧОГО СУВЕРНІТЕТУ НЕ МАТИМЕТЕ 

НІКОЛИ” 
 

Продовольчий суверенітет відрізняється від продовольчої безпеки у 
своїх підходах та політичних поглядах. Продовольча безпека не розрізняє 
звідки надходить їжа, або за яких умов вона виробляється та 
розповсюджується. Національні цілі в сфері продовольчої безпеки часто 
задовольняються шляхом вибору постачальників продуктів, чиє 
виготовлення має екологічно деструктивний та експлуатаційний 
характер, що забезпечено підтримкою субсидій та політики, яка знищує 
місцевих виробників продуктів харчування, натомість будучи вигідною 
агропромисловим корпораціям. 
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Продовольчий Суверенітет підкреслює необхідність екологічно 
прийнятного виробництва, розподілу та споживання; соціально-
економічної справедливості та розглядає місцеві продовольчі системи, як 
засіб боротьби з голодом та злиднями, а також гарантує сталу 
продовольчу безпеку для всіх народів.  
 

Інформаційний Бюлетень  «Nyéléni» № 13 
 

  
B. Управління продовольством на міжнародному рівні: Міжнародний 
комітет з планування для суверенітету продовольства (ІРС) 

 

IPC (International Planning Committee) є міжнародною платформою з 

Продовольчого Суверенітету, де різні групи виробників продуктів харчування 

(рибалки, молоді люди, дрібні фермери, корінні мешканці) можуть разом 

брати участь у дискусії і знаходити спільне вирішення проблем, з якими вони 

стикаються. IPC допомагає групам громадянського суспільства краще 

співпрацювати з Продовольчою та сільськогосподарською організацією (FAO) 

ООН. FAO – міжурядова організація, де кожна країна представляє один голос. 

Це допомагає формуванню продовольчої та сільськогосподарської політики 

на регіональному та національному рівні.  
 
 

Демонстрація  
«Земля та Гідність» 
IPC, Рим (2002).  
 LVC’s aрхів
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Комітет з Продовольчої Безпеки (CFS) під егідою FAO 
 

У 2009 році, після світової кризи цін на продукти харчування 2007-2008 років, 

Комітет з Продовольчої Безпеки (CFS – Committee on Food Security) було 

реформовано. Групи громадянського суспільства (такі як об’єднання виробників 

та інші) успішно використали цю реформу для того, аби зайняти своє місце і 

простір для активної участі у більш відкритих дискусіях щодо глобального 

управління продовольчими та сільськогосподарськими системами на 

міжнародному рівні. Ці реформи, запропоновані та підтримувані IPC та урядами 

таких країн, як Аргентина, Філіппіни і Бразилія, тепер створили перший, цілком 

своєрідний інтерактивний простір для організації громадянського суспільства в 

рамках інституції ООН. Комітет з Продовольчої Безпеки (CFS) може запропонувати 

шаблон для розширення участі громадянського суспільства і в інших органах ООН.  
Прикладом результатів цього процесу є “Добровільні рекомендації для 

відповідального управління в системі землекористування, рибальства та 

лісівництва в контексті Національної Продовольчої Безпеки” (VGGT) від CFS. Ці 

рекомендації, ратифіковані у 2012 році, надають підтримку організаціям у всьому 

світі, які намагаються забезпечити доступ до природних ресурсів для 

виробництва продуктів харчування. 
 

Право на харчування 
 

Право на харчування – це право людини. Цей закон захищає право всіх 

людей жити гідно, без голоду, продовольчої незахищеності та недоїдання. Це 

право передбачає юридичні зобов'язання держав:  
• Обов'язок поважати – вимагає від урядів не вживати жодних заходів, які 

свавільно позбавляють людей права на їжу, наприклад, заходами, що 

перешкоджають людям мати доступ до їжі.  
• Зобов'язання захищати означає, що держави повинні застосовувати 

відповідні закони і вживати інші відповідні заходи для запобігання того, 

щоб треті сторони, в тому числі, окремі особи і корпорації, не порушували 

право інших осіб на харчування.  
• Зобов'язання виконувати (сприяти і забезпечувати) передбачає, що уряди 

повинні брати активну участь в діяльності, що спрямована на зміцнення 

доступу людей до ресурсів і їх використання, і таким чином полегшити їх 

здатність прогодувати себе. В крайньому випадку, коли людина або група 

не можуть користуватися правом на достатнє харчування з незалежних від 

них причин, держави зобов'язані виконувати це право безпосередньо. 
 

Спеціальний Доповідач ООН з питань прав на харчування відповідальний 
за оцінку виконання країнами своїх зобов’язань, про яку звітують до Ради 
ООН. 
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Декларація ООН про права селян та людей, які працюють у сільській 

місцевості  
Організації «La Via Campesina», в альянсі із сільськими зацікавленими 

групами та неурядовими організаціями, що опікуються правозахисними 

питаннями і соціальною справедливістю, вдалося залучити Раду ООН з 

Прав Людини до ініціювання переговорів щодо нового міжнародного 

правозахисного інструменту для відстоювання прав селян та людей, які 

працюють у сільській місцевості. Цей документ, якщо він буде прийнятий, 

буде визнавати нові права людини для селян та інших сільських 

працівників, включаючи їх право на землю, право на насіння, право на 

біорізноманіття, право на гідний прибуток, на засоби для існування і 

засоби виробництва, а також право на Продовольчий Суверенітет. У тексті 

документу визначаються як особисті, так і колективні права. 

 

«Цей документ – необхідний для міжнародного права; він сприятиме 

боротьбі з голодом; стане засобом захисту малих сімейних 

господарств від тиску великих агропромислових компаній; він 

збільшить доступ до засобів виробництва в сільській місцевості ... 

[він] підвищить видимість прав, що вже визнані міжнародним 

правом, а також допоможе визнати нові права, такі як право на 

землю, право на насіння та компенсацію втрат через субсидії на 

продовольство, які надаються фермерам інших країн».     
 

 

Колишній Спеціальний доповідач ООН з питань права на харчування 

Олів'є де Шуттер говорить про Декларацію ООН про Права Селян 

та інших Людей, що Працюють у Сільській Місцевості. 

 
 

"Після восьми років внутрішньої дискусії, організація «LVC» 

представила у 2009 році власну декларацію про права селян - жінок 

та чоловіків, в яких вони стисло висловили свої прагнення та 

вимоги3. Незабаром після того, у 2010 році Рада ООН з прав людини 

(HRC) уповноважила свій Дорадчий Комітет розробити 

дослідження щодо шляхів та засобів подальшого просування прав 

селян та інших людей, які працюють у сільській місцевості4.  

                                                           
3 Детальніше: http://viacampesina.net/downloads/PDF/EN-3.pdf 
4 Кінцеве дослідження Дорадчого комітету Ради ООН з прав людини (HRC) (щодо просування прав 
селян та інших людей, які працюють у сільській місцевості), UN doc. A/HRC/19/75, від 24.02.2012. 
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У 2018 році, після тривалого процесу із чотирма міжурядовими 
робочими групами, що відбулися в Женеві, появи нових проектів документу 
з використанням "узгодженої мови" та посиланнями на інші офіційні тексти, 
ця декларація врешті досягає свого вирішального етапу - прийняття. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Демонстрація на 
підтримку декларації 
про права селян. 
Женева (Травень 
2017). 

                                                                                                                                                                     Eric Roset. 
 

 
 

C. Рух за Продовольчий Суверенітет 
Суверенітет продовольства можна розглядати і як альтернативу, і як 

рішучу відмову від неоліберальної моделі корпоративної глобалізації. Його 

можна сприймати як нову демократичну вимогу громадян. 

Продовольчий Суверенітет об’єднує суспільні рухи, які діють на користь 

розвитку агроекології та селянської системи насінництва, для захисту 

довкілля та кліматичної справедливості, за права селян, аграрні реформи, за 

гідність та права мігрантів і найманих працівників, рибалок та інших.  
Саме таке злиття рухів та боротьби за права, що визначає Продовольчий 

Суверенітет, надає йому глибину та силу, що долає не тільки міжнародні 

кордони, а і просякає до різних соціальних і економічних сфер. Зростає 

 
 

У дослідженні рекомендується: (а) краще реалізовувати наявні 

міжнародні норми, (б) вирішувати нормативні прогалини у 

міжнародному законодавстві про права людини і (в) розробити 

новий правовий інструмент щодо прав людей, які працюють у 

сільській місцевості "(пункт 63 ). 

У вересні 2012 року «HRC» прийняла Постанову про створення 

міжурядової робочої групи з мандатом на розробку проекту 

Декларації ООН про права селян та інших людей, що працюють 

у сільській місцевості ".  
 

Інформаційний Бюлетень  «Nyéléni» № 30  
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міжнародний консенсус відносно того, що Продовольчий Суверенітет може по-

справжньому виразити потреби багатьох альтернатив, що пропонують ці 

соціальні рухи та виборюються в усьому світі. 

Від самого початку в центрі Продовольчого Суверенітету були жінки. 

Члени Асоціації «La Via Campesina» послідовно намагалися змінити традиційні 

моделі чоловічого домінування в сільськогосподарських організаціях, 

створюючи простір, який був організований жінками і для жінок. Цей процес 
давав нові можливості сільським жінкам з усього світу, які знаходилися на 

передовій боротьби за Продовольчий Суверенітет. Боротьба за Продовольчий 
Суверенітет водночас є й боротьбою за права жінок. 

     

Неможливо, на нашу думку, досягти Продовольчого Суверенітету для 

людей в рамках  капіталістичної і патріархальної системи... це означає, що 

нам потрібно побудувати масову програму, засновану на засадах 

солідарності, соціальної, гендерної та екологічної справедливості і 

продовольчого суверенітету.  
 

Дієго Монтан, Оперативний Секретаріат – «Vía Campesina» 

Інформаційний Бюлетень «Nyéléni» № 30. 
 

 

Продовольчий Суверенітет часто означає побудову з нуля нової реальності 
– нової системи виробництва, обміну та споживання, а також це – виклик 
наявним структурам корпоративної влади та контролю.  

 
 
Продовольчий Суверенітет має сенс як для людей, які живуть у сільській 
місцевості, так і для тих, які живуть у містах, для тих , хто живе у 
бідних та у заможних країнах. Водночас, це –простір для спротиву 
неолібералізму, некерованому ринковому капіталізму, руйнівним торгівлі 
та інвестиціям, а також – простір для побудови демократичних 
продовольчих та економічних систем, справедливого та сталого 
майбутнього. Його трансформаційну силу визнали спеціальні доповідачі з 
питань Права на Харчування,  – Жан Зіглер і Олів'є де Шуттер, а також 
його визнанно у ключових політичних документах, таких як 
«Міжнародна оцінка аграрних знань, науки і техніки у цілях розвитку» 
(International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology 
for Development) IAASTD. 
 
Шалмалі Гуттал, «Фокус на Глобальний Південь», Інформаційний 
Бюлетень  «Nyéléni» №1
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D. Форум «Nyéléni» 
 

Боротьба за Продовольчий Суверенітет – це колективна боротьба, 

він не може бути досягнутий лише зусиллями однієї соціальної групи. 

Розбудова та розвиток альянсів на місцевому, регіональному та 

міжнародному рівнях має фундаментальне значення для побудови руху, 

спрямованого на досягнення спільних цілей. 
 

З огляду на це, рух за Продовольчий суверенітет організував у 2007 

році Міжнародний Форум «Nyéléni» у селищі Селінгве, що у Малі. Форум 

був організований за принципами горизонтальних зв’язків та 

колективності, з координаційною радою, до складу якої увійшли селянські 

організації, екологічні НУО, жіночий рух та інші. Різноманіття складу 

учасників також відображалося у шести секторах, представлених на 

форумі; селяни і дрібні фермери, рибалки, пастухи, корінні народи, 

робітники та трудящі-мігранти, а також представники руху урбаністів та 

руху за права споживачів. 
 

Цілями форуму були: зміцнення руху за Продовольчий Суверенітет 

шляхом поглиблення колективного розуміння продовольчого 

суверенітету; розширення можливостей для спільних дій та солідарності; 
навчання одне в одного та стратегічне мислення щодо боротьби на 

місцевому та міжнародному рівнях; а також вкорінення цього руху у 

різноманітних народів, місцях та культурах. Учасники Форуму брали участь 

у підготовці та самі фінансували свою участь у ньому, забезпечуючи таким 
чином усвідомлення колективного залучення та спільного курсу. Також 
були застосовані квоти з метою забезпечення балансу участі жінок, молоді, 

фермерів та інших груп. 
 
 
 
 

Nyéléni Форум. 
Селінгве/Малі (2007) 
Фото: Тінеке Н'Хайс 
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Результатом форуму стала Декларація Nyéléni про Продовольчий 
Суверенітет, 2007 р. (див. «Шість стовпів Продовольчого Суверенітету»), 

яка стала основною платформою для громадських об’єднань, які 

підтримують суверенітет продовольства у всьому світі; а також точкою 

відліку обговорення питань про Суверенітет Продовольства на 
міжнародному рівні. 

 
E. Шість стовпів Продовольчого Суверенітету

ШІСТЬ СТОВПІВ ПРОДОВОЛЬЧОГО СУВЕРЕНІТЕТУ  
Декларація Nyéléni (Nyéléni Форум, Малі, 2007)  
 

1. Основна увага на їжі для людей: Продовольчий Суверенітет надає 
право на достатнє, здорове і культурно прийнятне харчування для всіх 
людей, народів і громад, включаючи тих, хто голодує, знаходиться під 
окупацією, в зонах конфліктів, чи є маргіналізованими, знаходиться в 
центрі політики щодо продовольства, сільського господарства, 
тваринництва та рибальства; Продовольчий Суверенітет відкидає 
уявлення про те, що їжа - це всього лише ще один вид товару чи складова 
міжнародного агробізнесу.  
 
2. Цінність постачальників продуктів харчування: Продовольчий 
Суверенітет цінує та підтримує внесок і поважає права жінок і 
чоловіків, селян і дрібних фермерів, скотарів, рибалок, мешканців лісів, 
корінних народів і робітників сільського господарства і 
рибопромисловців, включаючи мігрантів, які вирощують, збирають і 
переробляють продукти харчування; і відкидає ті політики, дії та 
програми, які знецінюють їх працю, є загрозою для їх засобів до існування 
та усуває їх.  
 
3. Локальні харчові системи: Продовольчий Суверенітет зближує 
постачальників харчових продуктів та споживачів; ставить 
постачальників і споживачів в центрі прийняття рішень з питань 
харчування; захищає постачальників продуктів харчування від демпінгу 
цін на продукти харчування на місцевих ринках; захищає споживачів від 
харчів поганої якості та нездорової їжі, від нецільової продовольчої 
допомоги та харчових продуктів із генетично модифікованих 
організмів; протистоїть структурам врядування, угодам та 
практикам, які просувають та водночас залежать від незбалансованої 
та несправедливої міжнародної системи торгівлі, а також надають 
керівні важелі віддаленим та непідзвітним корпораціям. 
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4. Встановлення Місцевого Контролю: Продовольчий Суверенітет 
забезпечує контроль над територіями, землею, пасовищами, водою, 
насінням, поголів’ям худоби та популяцією риби з боку місцевих 
постачальників продуктів харчування та поважає їх права. Вони 
можуть використовувати ці ресурси у соціально та екологічно 
прийнятний спосіб що забезпечує збереження розмаїття; Продовольчий 
Суверенітет визнає, що місцевості часто перетинають геополітичні 
кордони та забезпечує право місцевих громад заселяти та 
використовувати свої території; це сприяє позитивній взаємодії 
постачальників продуктів харчування в різних регіонах, територіях та 
різних секторах, що допомагає вирішенню внутрішніх конфліктів або 
конфліктів з місцевими та національними органами влади; 
Продовольчий суверенітет відкидає приватизацію природних ресурсів 
через закони, комерційні контракти та правової системи 
інтелектуальної власності. 
 
5. Розбудова знань та навичок: Продовольчий Суверенітет 
ґрунтується на навичках та місцевих знаннях постачальників 
продуктів харчування, а також місцевих організацій, які зберігають, 
розвивають та управляють локальними системами виробництва та 
збору продуктів харчування, які розробляють відповідні дослідницькі 
системи для підтримки цих здобутків та передають цю мудрість 
майбутнім поколінням; і відмовляється від технології, які підривають, 
загрожують або забруднюють такі системи (наприклад генна 
інженерія).  
 
6. Робота з природою: Продовольчий суверенітет використовує роль 
природи в різноманітних агроекологічних методах що потребують 
незначного зовнішнього втручання для виробництва та збору врожаю, 
що також максимізують функціональність екосистем, підвищують їх 
стійкість та адаптивність, що особливо актуально в умовах зміни 
клімату; Продовольчий суверенітет має прагнення зцілити планету 
так, щоб планета могла зцілити нас; і відмовляється від методів, які 
завдають шкоди важливим функціям екосистем; методів, які залежать 
від енергоємних монокультурних виробництв та тваринницьких 
фабрик, руйнівних практик у рибальстві та інших промислових методів, 
які завдають шкоди навколишньому середовищу і сприяють 
глобальному потеплінню. 
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 Продовольчий суверенітет 

3 
У ЄВРОПІ 

A. Європейська перспектива 
 

Європа є найбільшим імпортером та експортером продуктів харчування 
у світі, а Спільна Сільськогосподарська Політика (Common Agricultural Policy, 
CAP) – є найважливішим елементом спільного законодавства ЄC. Вона 
сформувала аграрну та продовольчу систему у Європі, коли вперше була 
представлена ще у 1962 році, і з того часу продовжує мати вплив на 
громадян у всьому світі. 

 
На жаль, головні початкові цілі CAP – гарантувати в Європі мінімальне 

виробництво для забезпечення продовольчого постачання і збереження 
засобів до існування виробників продуктів харчування – багато в чому були 
згодом заміщені більш геополітичними завданнями та глобалізованою 
спрямованістю, із наслідками не тільки у Європі, а й далеко за її межами. 

 
Повторні реформи CAP у ХХ сторіччі, які були зосереджені на 

"модернізації" європейського с/г, заохочували та підтримували більш 
крупні промислово розвинені фермерські підприємства, які часто належать 
приватним компаніям та інвесторам. CAP досягла успіху у перетворенні 
Європи на передовий аграрний продовольчий регіон, завдяки розширенню 
та індустріалізації с/г виробництва, розвитку потужностей з переробки. Цей 
процес супроводжувався значним збільшенням частки ринку супермаркетів 
та крупних дистриб'юторів. 

 
Однак всі ці успіхи були здобуті дорогою ціною. Європейське с/г 

втратило сотні тисяч фермерських господарств та засобів для існування 
фермерства. За останні десять років в Європі зникла третина фермерських 
господарств. Перевиробництво м'ясних та молочних продуктів практично 
повністю залежить від імпортованих кормів для тварин, переважно генно-
модифікованої сої з Латинської Америки та США. Величезне збільшення 
використання хімічних речовин мало катастрофічні наслідки для екосистем 
всього континенту. Здорова їжа стала менш доступною для громадян, 
оскільки перероблені продукти стають все більш поширеними, а роздрібні 
торговці контролюють ринки збуту. Гібридні культури, які розводили для 
отримання однорідних плодів що мають тривалий термін придатності, 
витіснили високо поживні традиційні сорти насіння. 
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60-річчя CAP - Демонстрація за Продовольчий Суверенітет, 

Рим (березень 2017 р.). Архів ECVC.  

 
 

Виявилось, що Європа, яка так пишається своєю їжею та багатими 
кулінарними традиціями, неспроможна забезпечити своїх громадян, підтримати 
виробників продовольства та зберегти природне середовище. Настав час для 
нової Спільної сільськогосподарської політики, яка базується на принципах 
Продовольчого Суверенітету та відповідає інтересам і потребам громадян, а не 
прагненнями корпорацій до все більших прибутків. 

 

Продовольчий Суверенітет в Європі є частиною ширшої боротьби за більш 

соціальний та демократичний розвиток політики, що фокусується на інтересах 

своїх громадян. Йдеться про розробку харчової та сільськогосподарської політики 

за безпосередньої участі громадян, таким чином аби гарантувати постачання 

якісних харчових продуктів, захистити екосистеми та забезпечити соціальну 

справедливість для всього ланцюга постачання  продовольства.  
 

Продовольчий Суверенітет означає встановлення торговельних відносин на 

основі солідарності, а не конкуренції, з правом захищати європейські ринки, але 

також і зобов'язання не втручатися в той самий процес стосовно інших народів, 

дозволяючи торговим партнерам розвивати харчову політику та програми 

відповідно до їх власних реалій, без демпінгу та зовнішнього втручання.  
 

Продовольчий Суверенітет передбачає використання ринкових заходів, 
субсидій та підтримку для створення системи продовольства і сільського 
господарства, які відповідають інтересам громадян Європи, без негативних 
наслідків для третіх країн.  
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ЄС вже використовує ринкові заходи, надає підтримку і субсидії, але 
найчастіше ця допомога спрямована на збереження агропромислової моделі 
сільськогосподарського виробництва, яка несе загрози для людей та планети. 

 

Мешканці Європи вже розвивають альтернативні продовольчі системи, 

знаходячи низку способів нівелювати систему домінування великого агробізнесу 

в продовольчій системі. Фермери, організації що займаються питаннями екології 

та соціальної справедливості, профспілки працівників, групи захисту прав 

споживачів та інші організації створюють альтернативи наявній моделі та 

гуртуються задля змін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B. Форуми «Nyéléni» у Європі  

 

У 2011 році, організації, що працюють над питаннями Продовольчого 
Суверенітету в Європі і до складу яких входять фермери, екологи, захисники 
соціальної справедливості та інші, зібралися, щоб організувати перший 
Європейський Форум з питань Продовольчого Суверенітету – європейський 
Форум «Nyéléni». Другий такий Форум відбувся у 2016 році, у місті Клуж-Напока, 
в Румунії.  

 

Європейські Форуми «Nyéléni» організовувались з використанням такої самої 
методології, що і Форум Продовольчого Суверенітету в Малі у 2007 році, коли 
кожна делегація зробила свій внесок у витрати на Форум, а також були 
забезпечені квоти для збалансованого представництва на ньому фермерів, жінок, 
молоді та інших груп (таких, наприклад, як робітники, представники НУО, тощо).  

Ринок виробників, 
Франція. 
Архів «Кампанії 
Солідарності» 
(Campagnes Solidaires’) 
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Європейські форуми працювали з п'ятьма тематичними напрямками. Це були: 
Виробництво та Споживання: Зміни у моделях виробництва та споживання їжі; 
Розподіл: Зміни у системі розподілу продовольства;  Робочі та соціальні умови: 
Визнання цінності праці та поліпшення соціальних умов у системах продовольчого 
виробництва та сільського господарства; Природні ресурси та спільне користування: 
відновлення права на природні ресурси та можливості спільного невиснажливого 
користування; а також Державна Політика: Зміна державних політик, що регулюють 
наші системи продовольства та сільського господарства. 

 

Перший Європейський Форум «Nyéléni», що відбувся  2011 року, підготував 
Декларацію, в якій було викладено бачення Продовольчого Суверенітету в Європі. 
Другий Форум 2016 року зосередився на розробці плану дій щодо побудови спільних 
цілей та зосередження зусиль на користь руху за Продовольчий Суверенітет. Звіти 
цього форуму можна знайти на сайті:  www.nyelenieurope.net. 

 
 
 
 
 
 
 

 

                 1                   2 
 
 

 
                                                             3 
 
 
 
 
 
 

 

C. Агроекологія – шлях до Продовольчого Суверенітету 
Агроекологія пов’язана з такими питаннями як: звідки походить їжа, як саме 

вона виробляється, хто її виробляє та як поширюються навички виробництва і знання 
про їжу та сільське господарство. Агроекологія поєднує саме розуміння того, що таке 
продукти харчування та сільськогосподарське виробництво з соціальним, 
культурним та політичним контекстом – представляючи на огляд картину різних 
підходів у сільському господарстві та відзначаючи їх розмаїття. Вона пропонує цілісне 
розуміння того, яким є наше місце у природних циклах і як наші системи 
господарювання мають пристосовуватися до екосистем та громад, від яких залежать, 
а також яким чином потрібно поліпшувати ці зв’язки. 

1. Європейський Форум Nyéléni  - відкриття 
сесії, Кремс, Австрія  (2011). Фото: Anna 
Korzenscky 
 

2.Другий Європейський Форум Nyeleni  - 
пленарне засідання, Клуж, Румунія (2016). 
Фото: «Ecoruralis» 

 
3. Другий Європейський Форум «Nyeleni»  - 

Пленарне засідання, Клуж, Румунія  (2016). 

Фото:  «Ecoruralis» 
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Розвиток Агроекології в Європі означає також нарощування спроможності 

практиків агроекологічного землеробства до обміну знаннями між ними, та 

водночас створення таких механізмів державної політики, які б підтримували 

агроекологію та здоровий стан ґрунтів. Особливого значення набуває розвиток 

сільськогосподарських систем, що зовсім не потребують вкладень або ж мають 

мінімальну необхідність у 

них, а також розбудова 

стійкої сільської економіки, 

де продовольчі та 

сільськогосподарські 

практики інтегровані у 

природні процеси та 

екосистеми, відповідно до їх 

географічного положення та 

особливостей місцевого 

клімату. 
 
«Organiclea»: Робітничий кооператив 
у передмісті Лондона, Великобританія.  
Архів альянсу землевласників. 
 

 

«Різноманітні форми агроекологічного дрібнотоварного виробництва продуктів 
харчування створюють місцеві знання, сприяють становленню соціальної 
справедливості, розвивають самобутність і культуру та зміцнюють економічну 
життєздатність сільської місцевості... 
 

… виробничі практики Агроекології ґрунтуються на екологічних принципах, таких як 
підтримка життя у ґрунті та природних циклів для поживних речовин, динамічне 
управління біорізноманіттям та збереження енергії на всіх рівнях. Агроекологія 
дозволяє значно зменшити застосування нами зовнішніх ресурсів та матеріалів, що 
зазвичай можливо придбати виключно від промислових виробників. Агроекологія не 
використовує агротоксини, штучні гормони, ГМО або інші нові та небезпечні 
технології.. 
 

Ми повинні створювати свої власні місцеві системи харчування, які створюють нові 
зв’язки між містами і селами, засновані на справжньому агроекологічному 
виробництві продуктів харчування селянами, рибалками, скотарями, корінними 
народами, міськими фермерами тощо... Ми вважаємо [агроекологію] важливою 
альтернативою промисловій моделі, водночас вона є засобом перетворення того, як 
ми виробляємо та споживаємо їжу на щось краще вцілому для людства та нашої 
Матері-Землі ".    
 

Декларація Міжнародного Форуму з Агроекології   
Nyéléni, Малі, 27 лютого 2015 р. 
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D. Ланцюги постачання 
 
 

Найбільш важливі зміни у харчових системах протягом останніх 50 років сталися 
у секторі розподілу та постачання. Постачання продуктів харчування людям 
перебуває під ретельним контролем низки гравців: великих роздрібних торгових 
мереж, дистриб'юторів та їх дочірніх підприємств, що стали головними пунктами 
продажу та доступу людей до продуктів харчування, та водночас ці самі гравці 
залишають за собою величезний вплив на решту продовольчої системи. 

 

Роздрібні мережі сформували харчові звички та методи аграрного виробництва 
відповідно до своєї бізнес-моделі. Перероблені харчові продукти замінили 
натуральні їжу. Супермаркети вимагають однорідності овочів та фруктів за формою, 
кольором та розміром, а насіннєві компанії відреагували на попит селекційними 
сортами, які дозволяють забезпечити тривалий термін зберігання та привабливий 
колір продуктів, що при цьому значно поступаються поживними і смаковими 
якостями. 

 

Роздрібні торговці визначають ціну, ринки і навіть звички покупців через 
рекламу та ціни зі знижками, що нижче собівартості продуктів. Багато людей у всій 
Європі намагаються протидіяти цьому підтримуючи свої місцеві та регіональні 
ринки та місцевих виробників. Численні громадські центри та ініціативи, що 
займаються питаннями їжі, проекти солідарного землеробства (CSA), кооперативи, 
клуби покупців та інші мережі виникли як реакція людей на неефективність 
державного врядування у сфері постачання та виробництва продовольства. 

 

Згідно останніх статистичних даних, солідарне землеробство (CSA, Community 
Supported Agriculture), модель виробництва, де споживачі зобов’язуються протягом 
сезону виконувати низку обов’язків у фермерському господарстві, забезпечує 
продовольством до півмільйона громадян ЄС. У середньому 15% фермерських 
господарств ЄС продають більше половини своєї продукції безпосередньо 
споживачам. Переваги такої дрібнотоварної системи постачання стають все більш 
очевидними. Громадяни ЄС з цим погоджуються - згідно статистики, четверо з п'яти 
згідні що зміцнення ролі фермера в продовольчій системі є дуже важливим5.  

 

Поруч із багатьма спільними рисами що характерні для таких систем та нових 

ланцюжків постачання, ці ініціативи так само є відмінними та різноманітними, як і 

сама європейська кухня та сільське господарство у Європі, та знаходять своє 

відображення у громадському русі Nyéléni за Продовольчий Суверенітет. 

                                                           
5http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI(2016)586650_EN.pdf 
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E. Право на землю, насіння, природні ресурси та загальні блага 
 

Якщо озирнутися навколо, можемо скрізь побачити як фактично приватизують  
загальні блага – це приватизація генетичних ресурсів, від насіння до порід тварин, 
приватизація та захоплення земель, вод та інших ресурсів, а також домінування 
агробізнесу практично у кожній ланці продовольчого ланцюга. В той самий час 
задля захисту цих ресурсів гуртуються найбільш активні мешканці Європи, 
вимагаючи як права вільно відтворювати та ділитись генетичними ресурсами для 
виготовлення їжі, так і мати спільний доступ до ресурсів на своїй землі та 
можливості їх спільного використання. 

Оскільки більше половини 
сільськогосподарських угідь ЄС 
знаходиться під контролем всього 
лише 3% господарств, захоплення 
землі є реальною загрозою як для 
соціальної структури сільської 
місцевості, так і для їх здатності 
будувати сталі системи 
продовольчого забезпечення в 
майбутньому. Одного разу 

Насіння селян. Фото: з архіву «LVC». 

З точки зору споживачів, Продовольчий Суверенітет є ключовим 
правом для забезпечення повноцінного і гідного життя. Важко 
вважати, що ми живемо гідним життям, коли існує обмежена 
автономія вибору того, як та що ми споживаємо. 
 

Сьогодні глобалізований ринок, в руках транснаціональних корпорацій, 
перенасичує нас продуктами з надзвичайно високим ступенем 
переробки, які роблять нас хворими, але в той самий час асоціюються 
із прогресом і надбаннями жителів 21 сторіччя. Це призводить до 
зникнення не тільки інших форм продуктів харчування, які є більше 
придатними для наших справжніх потреб, але й неухильно знищує 
дрібних фермерів та селян. 
  
…не слід забувати про роль та потенціал державної політики щодо 

вибору (чи ні) наших продуктів харчування, а також про те, що ця 

політика стає результатом процесів участі усіх громадян, а не 

результатом тиску, який застосовують великі транснаціональні 

корпорації, які майже не мають нічого спільного з потребами людей. 
 

Іса Альварес, «URGENCI»  
Інформаційний Бюлетень  «Nyéléni» № 30. 
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втрачені сільські та аграрні традиції дуже повільно відновлюються. Нажаль, Спільна 
Сільськогосподарська Політика ЄС (CAP) створила ситуацію, при якій багаті держави 
і їх агробізнес привласнюють величезні ділянки землі в бідніших державах-членах. 
Таке захоплення земель витісняє інші форми господарювання та загрожує 

майбутній життєздатності Європейського проекту. 
 

F. Торгівля 
 

Після провалу СОТ ЄС починає активно займатись укладенням двосторонніх 
торгівельних угод з такими країнами, як Сполучені Штати Америки, Південна Корея, 
Колумбія, Канада, а також з країнами МЕРКОСУР (Mercosur – економічний союз 
держав у Південній Америці) та багатьма іншими регіонами та державами. Часто ці 
угоди включають в себе агресивні умови виходу на ринки надлишків 
перевиробництва сільгосппродукції з Європи, що несе загрозу для життя фермерів 
у цих регіонах, а можливість доступу зовнішніх агропідприємств до ринків ЄС своєю 
чергою загрожує європейським фермерам втратою засобів до існування. 

 

Продовольчий Суверенітет в Європі означає створення нової моделі 
сільськогосподарського виробництва, яка є альтернативою промисловому підходу 
до виробництва продуктів харчування, забезпечує якість харчування для людей в 
Європі, протидіє зникненню європейських фермерських господарств, підтримує 
нових фермерів та нові методи ведення сільського господарства на засадах 
Агроекології, гарантує фермерам можливість гідно жити за рахунок їх діяльності, а 
також захищає права робітників у сільському господарстві. Чинні торгівельні 
політики діють всупереч майже всім цим цілям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              СОТ -  «Нехай переможе найкращий!»  
              Автор: П’єр Самсон 
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В Європі також існує торгівельна диспропорція. Агробізнес концентрує 

своє виробництво у певних географічних районах, часто за рахунок інших 

областей, де місцеве сільське господарство в результаті не в змозі конкурувати 

з ними. Державні субсидії не повинні підтримувати експансію агробізнесу в 

якійсь одній географічній зоні, оскільки це негативно впливає на економічну та 

соціальну структуру  в інших.  
 

Принципи міжнародної торгівлі на основі Продовольчого Суверенітету – 

це право формувати власну сільськогосподарську та продовольчу систему і 

водночас зобов'язання не втручатися до такої самої системи інших країн або 

регіонів, що означає – розвивати торгівлю на засадах солідарності, а не 

конкуренції. Продовольчий Суверенітет прагне радикально змінити обіг 

товарів і послуг на міжнародному рівні таким чином щоб забезпечити в першу 

чергу дотримання прав людини, а не збагачення аграрних корпорацій. 

Необхідною є радикальна переорієнтація європейської торгової політики в бік 

Продовольчого Суверенітету, за умови, якщо ЄС прагне зберегти свою 

легітимність як всередині об’єднання, так і в усьому світі. 

 
G. Жінки та Молодь 

 

«Насіння, яке ми сіємо сьогодні, буде годувати нас в майбутньому. Земля 
родюча і готова». 
 

VII Міжнародна конференція «La Via Campesina»:  
Декларація Молодіжної Асамблеї 

 

У Європі і в усьому світі типовим залишається домінування чоловіків в 
сільськогосподарських організаціях, владних структурах, аграрному 
підприємництві  та інших сферах, що приховує величезну кількість робочої сили 
та праці, яку виконують жінки на фермах у всій Європі, і значна частина якої 
залишається невизнаною або ж врахованою. 

 

Реорганізація такого стану речей передбачає, що жінки займуть своє за 
правом рівнозначне місце, беручи участь в обговореннях та прийнятті рішень 
щодо продовольчих та сільськогосподарських політик. 

 

Патріархальне ставлення та вікова дискримінація значно обмежують 
участь молоді в процесах прийняття рішень. Разом із «допомогою» багатьох 
медійних ресурсів продовжується пропаганда штучного уявлення про те, що 
немає майбутнього в аграрному секторі. У сільській місцевості в Європі 
проживає населення похилого віку, і це має значні наслідки для сьогодення і 
майбутнього людства.  

24 



 

ПРОДОВОЛЬЧИЙ СУВЕРЕНІТЕТ ЗАРАЗ! 
 

  

Молодь також потребує підтримки для того, аби отримати доступ до землі 
та можливість створення нових ферм, які часто бувають інноваційними та 
повертають життя у сільську місцевість. Для цього необхідно сприяти 
демократизації нашого суспільства та повноправній участі молоді у політичних 
процесах та прийнятті рішень. 

 

Фермерство має бути шанованою професією, в якій люди можуть заробляти 
собі на життя від їхньої діяльності у квітучому сільському середовищі, що є дуже 
важливою умовою того, щоб зробити сільське господарство привабливим для 
новачків. Для цього потрібні зміни у тому, як ми навчаємо сільському 
господарству, та у тому як функціонують державні дослідницькі установи, органи, 
що займаються розвитком та підготовкою фахівців, поруч із цим необхідна 

загалом ширша підтримка 
соціального та економічного 
розвитку сільської місцевості. 

 

  
  
 
 
 
 

 
Жінки є рушійною силою для підтримки, збереження та розвитку сільської 

місцевості як у культурному, так і в економічному контексті. Вони не лише 
сприяють збереженню традицій та їх продовженню, але також 
представляють значну частку робочої сили в сільському господарстві та 
забезпечують розвиток сіл в умовах постійного процесу зменшення 
населення.  

 

На жаль, у сільській місцевості все ще переважають такі несприятливі  

умови, як безробіття, бідність, погане транспортне сполучення та 

відсутність базових освітніх, санітарних та медичних послуг, а також 

внаслідок збереження традиційної ментальності, на жінок та чоловіків 

накладаються стереотипні ролі – все це обмежує жінок, відводячи їм підлеглі 

ролі як у приватному, так і у суспільному житті. Жінки в сільській місцевості 

стикаються із серйозними проблемами у досягненні гендерної рівності та 

реалізації їхніх прав.   

 

Резолюція Ради Європи 1806 (2011)  

«Bienenwerder»: 
Колективне землеробство 
в Німеччині. Архів OLiB e.V. 
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Рибальство в 
Азії/Тайланд «Assembly of 
Pours», архів 

Селяни за роботою -
Франція. 
Фото Жорж Бартолі 

Школа агроекології, Амріта 
Бхомі, Індія. Фото Д.Мік 

Годування свиней, 
Британія. Alliance 
архів 
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Продовольчий суверенітет 

4 
У світі 

 
Ряд країн Світу застосували принципи Продовольчого Суверенітету в 

якості політичної основи для своїх конституції, політик та державних 

програм. У 2008 році Еквадор став першою країною, що визнала 

Продовольчий Суверенітет у своїй Конституції. Від тоді й інші країни 

почали обирати цей шлях, зокрема, Сенегал, Малі, Болівія, Непал, 

Венесуела, та нещодавно Єгипет (2014 р.). У всіх цих країнах впровадження 

Продовольчого Суверенітету має низку значних викликів.  

 

Першою такою країною на європейському континенті є Швейцарія, де 

громадянське суспільство зараз вимагає визнання Продовольчого 

Суверенітету у своїй національній конституції. 

 

Продовольчий Суверенітет не можна тлумачити як продовольчу 

безпеку або достатню кількість їжі. Суверенітет продовольства означає 

різнобічне перетворення фундаментальних стосунків, що лежать в основі 

наших економік та суспільств. Це означає, що на зміну конкуренції має 

прийти солідарність між народами та визнання наших спільних 

зобов’язань. Це не означає знищення нашої економіки або просте її 

переміщення. 

 

Продовольчий Суверенітет не є політикою сам собою, або 

універсальним рішенням усіх проблем. Натомість це є зобов’язанням 

людей впливати на ситуацію та змінювати її на краще, спільно працюючи 

та організовуючись задля створення нових реалій. Продовольчий 

Суверенітет лежить в основі людської діяльності і сам собою є відзнакою 

єдності людства. 
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ПРОДОВОЛЬЧИЙ СУВЕРЕНІТЕТ ЗАРАЗ! 
 

  

Посилання 

5 
 

 
 
 
 
 
 

https://nyeleni.org 
https://nyelenieurope.net 
https://viacampesina.org 
https://www.eurovia.org 
https://handsontheland.net
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