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L a fam és una de les mani-
festacions més extremes 
de la marginalitat i la po-
bresa, i constitueix una 

de les més flagrants violacions dels 
Drets Humans.

Segons l’Organització de les Na-
cions Unides per a l’Agricultura 
i l’Alimentació (FAO), al món hi 
ha més de 900 milions de perso-
nes desnodrides i prop de 1.000 
milions de persones més pateixen 
subalimentació, és a dir, no tenen 
les vitamines i minerals essencials 
en els seus aliments i no arriben al 
consum mínim diari de 2.200 calo-
ries, recomanat per l’Organització 
Mundial de la Salut. 

Pel que fa a la malnutrició infan-
til, gairebé sis milions de nens i 
nenes moren cada any per aquesta 
causa o d’altres relacionades. Però 
només el 10% d’aquestes morts són 
resultat de conflictes armats, ca-
tàstrofes naturals o condicions cli-

màtiques excepcionals. La resta és 
víctima de la manca d’accés a una 
alimentació adequada.

La majoria de les persones que pa-
teixen fam i malnutrició, bàsica-
ment dones i nenes que viuen a 
les zones rurals, són persones sen-
se terra o que posseeixen petites 
parcel·les de terreny, però no tenen 
accés als recursos productius.

Des de l’Associació Catalana per 
la Pau (ACP), actuem des de 2007, 
conjuntament amb els nostres so-
cis locals, en la defensa del dret 
a l’alimentació de les persones i 
els pobles, a partir d’una estra-
tègia formada per diversos eixos. 
D’una banda, donem suport a 
projectes productius que fomen-
ten l’agricultura familiar i coope-
rativa, espais on les dones juguen 
un paper fonamental, amb base 
a la petita i mitjana producció. 
De l’altra, contribuïm a enfortir 
les organitzacions de camperols 

i camperoles als països del Sud i 
recolzem les seves lluites per de-
fensar el territori i preservar els 
recursos naturals. 

Finalment, posem en marxa ac-
cions d’incidència política, tant 
a Catalunya com amb els nostres 
socis locals al Sud, que obliguin 
als governs d’aquests països a tenir 
en compte el dret a l’alimentació a 
l’hora de dissenyar les seves políti-
ques públiques. 

A través de les següents pàgines, 
obtindreu una panoràmica gene-
ral de les accions que realitza l’ACP 
en l’àmbit de la defensa del dret a 
l’alimentació. Hi trobareu alguns 
dels projectes que executem i una 
diversitat de contextos i dificultats 
associades, en els quals treballen els 
nostres socis locals. Des de Palestina 
fins a Guatemala, passant per Cuba 
o Mali. Perquè és possible arribar a 
un món on la fam sigui eradicada. 
Però cal voluntat política. ■

Actuar contra la fam. Defensar 
el dret a la terra i a l’alimentació
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E l dret a l’alimentació és un dret humà recollit 
en diverses resolucions i declaracions gene-
rals que estableixen obligacions jurídiques 
internacionals: a l’article 25 de la Declaració 

Universal dels Drets Humans o a l’11 del Pacte de Drets 
Econòmics, Socials i Culturals, entre altres. 

La majoria d’experts en jurisdicció internacional tam-
bé consideren no passar fam com un dret consuetu-
dinari. Aquesta condició implica que els estats estan 
internacionalment obligats a reaccionar davant el pro-
blema de la fam i assegurar una distribució equitativa 
dels aliments.  

La realitat però és ben diferent i deixa en paper mullat 
qualsevol dels ordenaments jurídics internacionals. Se-
gons dades de la FAO, l’organització de Nacions Unides 
encarregada dels temes d’agricultura i alimentació, al 
planeta es produeixen aliments per 12.000 milions de 
persones. És una xifra que supera amb escreix el total 
de la població mundial, 7.000 milions d’habitants. 
Però els mecanismes de producció, distribució i con-

sum –al servei dels interessos privats– bloquegen l’accés 
de les poblacions més empobrides als aliments. La FAO 
estima que una sisena part de la població pateix fam i 
malnutrició a tot el món. 

A cada país on aquesta problemàtica és més acusada 
i també a nivell global, s’han articulat, en els darrers 
anys, propostes d’acció orientades a eradicar la fam 
tant a través de polítiques governamentals com des 
d’espais molt diversos de la societat civil. 

Una resposta participativa

Una de les estratègies per assolir el dret a una alimen-
tació sana, nutritiva i culturalment apropiada- en 
quantitat i qualitat- i orientada a produir aliments 
per sobre dels interessos merament comercials, és la 
sobirania alimentària. Es tracta d’un concepte defi-
nit originàriament per La Via Camperola (1996), un 
moviment internacional que agrupa més de 150 orga-
nitzacions de camperols, ramaders i pescadors, com 
“el dret de cada poble a mantenir i desenvolupar els 

La sobirania alimentària:  
un camí cap al desenvolupament  
i l’eradicació de la fam
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ELS ESTATS ESTAN INTERNACIONALMENT OBLIGATS A REACCIONAR DAVANT EL 

PROBLEMA DE LA FAM I A ASSEGURAR UNA DISTRIBUCIÓ EQUITATIVA DELS ALIMENTS  

seus aliments, tenint en compte la diversitat cultural 
i productiva”. 

La idea implica la participació de les organitzacions 
productores –de camperols, ramaders i pescadors– en 
l’elaboració de les polítiques agrícoles, així com el con-
trol sobre els diferents recursos necessaris per a la pro-
ducció (terra, aigua i llavors). En definitiva, tenir so-
birania plena per decidir què es cultiva i què es menja. 
Tot el contrari d’allò establert per les regles de les tran-
saccions agrícoles mundials, regides pels dictàmens de 
l’Organització Mundial del Comerç (OMC) i els tractats 
de lliure comerç i inversió.

Els aliments bàsics com a “commodities”

Des de les altes instàncies es promou una agricultura 
orientada a l’exportació, que desplaça i enfonsa les fa-
mílies camperoles.

A més, aprofita la desregulació i manca de control dels 
mercats de productes bàsics per especular amb el preu 
dels aliments.  Així, el blat, l’arròs o la soja, entre al-

tres aliments de primera necessitat, es converteixen 
en actius financers –o “commodities”– cotitzats al 
mercat de futurs, com el de Chicago, una de les borses 
més influents a escala mundial en la fixació del preus 
dels béns agrícoles. 

El funcionament dels actius és simple. Els grans bancs, 
fons d’alt risc o inclús els fons de pensions estudien els 
diferents escenaris possibles segons el clima, les colli-
tes i altres factors, i adquireixen opcions de compra als 
mercats a diversos mesos vista i a un preu determinat. 
Els fons compren grans quantitats, milers de tones 
d’un producte, amb l’objectiu de disparar o enfonsar-

ne el preu. En forcen les pujades davant de qualsevol 
indici de males collites o escàs nivell de reserves o apro-
visionament de cereals. Actuen amb antelació i rapi-
desa,  més enllà del que determina la llei de l’oferta i 
la demanda, i disposen de mecanismes de control de 
guanys i pèrdues. Les matèries primeres es compren, 
fins i tot abans de ser plantades, al preu pactat mesos 
abans, i es venen al preu del mercat actual, que serà 
superior al que es va pagar. 

ELS MECANISMES DE PRODUCCIÓ, DISTRIBUCIÓ I CONSUM

–AL SERVEI DELS INTERESSOS PRIVATS– BLOQUEGEN 

L’ACCÉS DE LES POBLACIONS MÉS EMPOBRIDES ALS ALIMENTS
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La diferència entre el preu de compra i el de venda es 
converteix en el benefici net que va a parar a les butxa-
ques dels especuladors.1.

El que es ven al mercat de futurs no són les matèries 
primeres, sinó els propis contractes. Com més de-
manda té un contracte de futurs més augmenta el seu 
preu, fet que influencia en el preu real del producte. 
A la vegada, com més augmenta el preu de les matè-
ries primeres, més guanyen els banquers, financers 
i especuladors, i més torna a augmentar el preu, fet 
que atrau a nous especuladors i posa en marxa el cicle 
de nou2.

Treballar pel dret a l’alimentació

En aquest context, l’Associació Catalana per la Pau 
(ACP) treballa a diferents països del Sud, per donar 
suport a organitzacions camperoles i ramaderes, mi-
llorar la producció i la comercialització en els mercats 
locals, recuperar les tècniques agrícoles i ramaderes 
tradicionals –agricultura social i ambientalment soste-
nible–, diversificar la producció, donar suport als pro-
cessos d’accés a la terra, així com enfortir la capacitat 
d’autoorganització en cooperatives.

Les estratègies que desenvolupa l’ACP en aquests paï-
sos afavoreixen la producció d’aliments i de recursos 
econòmics per a les famílies camperoles, fet que evi-
ta l’abandonament de la terra i la fugida a les grans 
ciutats, on sovint s’inicien processos de marginalitat i 
empobriment. També permeten una millora de la qua-
litat de l’alimentació a les comunitats i ciutats, i un 
enfortiment  del sector productiu, un dels més estratè-
gics per al desenvolupament de qualsevol país i que ha 
estat dels més castigats per la crisi global del mercat. 

És el context polític i social de cada territori el que 
marca l’estratègia de desenvolupament rural a seguir 
a la recerca de la sobirania alimentària. Són diferents 
les condicions de Cuba, on el propi govern promulga 
polítiques que afavoreixen el dret a l’alimentació de 
la ciutadania; les de Palestina, on la lluita per la so-
birania alimentària evidencia la necessitat de lluitar 
contra l’ocupació de terres per part de l’estat d’Israel; 
el cas de Guatemala, on la principal demanda recau 
en la distribució de terres, que romanen en mans 
d’uns pocs latifundistes; o el de Mali, on el dret a 
l’alimentació es converteix en un dels problemes ur-
gents que cal resoldre davant la situació d’emergència 
que viu el país. ■

ELS GRANS BANCS, FONS D’ALT RISC I INCLÚS ELS FONS DE 

PENSIONS TENEN COMPREN GRANS QUANTITATS, MILERS DE TONES 

D’UN PRODUCTE, AMB L’OBJECTIU DE DISPARAR O ENFONSAR-NE EL PREU

1 M. A. MARTÍN, L’especulació com a vulneració del dret a l’alimentació, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2011. 
2 F. L. ARANGUREN, El negocio del hambre. La especulación con los alimentos, Icaria, Barcelona, 2012.
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És enginyer agrònom i director de la càtedra 
d’Agricultura Comparada del centre AgroParis-Tech. 
Expert de la FAO i el Banc Mundial, s’ha implicat en 
nombrosos projectes de desenvolupament agrícola, 
tant a França com a l’estranger. Ha col·laborat amb 
els països del Sud en el suport a polítiques de reforma 
agrària, programes de seguretat i sobirania alimen-
tària, i projectes de desenvolupament rural i agrícola.

Els experts opinen
dret a l’alimentació

Marc Dufumier

“Les alternatives inspirades en l’agroecologia perme-
trien nodrir 9 milions i mig de persones al 2050”.

“Per combatre la fam i la malnutrició necessitaríem 200 
quilograms de cereals –o equivalent– per any i per habi-
tant; actualment la producció mundial és de 330 quilos  
per habitant anuals. Produïm més del necessari però el 
problema no és la manca d’aliments sinó la pobresa”.

“Entre dos terços i tres quarts dels pobres són camperols 
que no generen ingressos suficients i que han quedat 
limitats pels excedents de llet, sucre, pollastre, etc.”

“L’agricultura intensivament ecològica és molt prudent 
en relació a l’ús de l’aigua”. 

“Les nostres exportacions a preus ridículs a Europa, 
Ucraïna o Estats Units, empobreixen els camperols del 
Sud, que treballen encara amb sistemes manuals”.

Publicat el 26 de novembre de 2013 a: http://lesdebats-
dudd.blog.lemonde.fr/2013/11/26/marc-dufumier-la-
faim-dans-le-monde-nest-pas-liee-a-un-manque-de-
nourriture-mais-a-la-pauvrete

Ha estat, fins el maig de 2014, el Relator Especial de 
les Nacions Unides sobre el Dret a l’Alimentació, i un 
acadèmic especialitzat en la pràctica dels drets econò-
mics i socials. Actualment continua exercint de profes-
sor de Drets Humans Internacionals, Dret de la Unió 
Europea i Teoria del Dret a la Universitat Catòlica de 
Louvain i al Col·legi d’Europa, ambdós a Bèlgica.

Olivier De Schutter

“Cal un nou paradigma enfocat al benestar, la resilièn-
cia i la sostenibilitat per substituir el model “producti-
vista” i donar suport al dret a l’alimentació.”

“Els països rics han d’allunyar-se de les polítiques agrí-
coles enfocades a l’exportació i deixar lloc als agricul-
tors de petita escala dels països en vies de desenvolupa-
ment, per tal que abasteixin els mercats locals”.

“Els sistemes alimentaris heretats del segle XX han fra-
cassat. S’ha assolit un progrés significatiu en l’augment 
de la producció agrícola els últims 50 anys però això no 
ha reduït el nombre de gent que passa gana, i els resul-
tats nutricionals continuen sent pobres”. 

“Es dóna una situació paradoxal perquè molts paï-
sos amb ingressos baixos i que viuen bàsicament de 
l’agricultura són fortament dependents de la impor-
tació d’aliments, i sovint també de l’ajuda humani-
tària. Així acaben descuidant la producció local que 
els hauria de permetre nodrir les seves pròpies comu-
nitats”.
 
Publicat el 24 de març de 2014 a: http://mapuexpress.
org/un-nuevo-paradigma-es-necesario-para-respaldar-
el-derecho-a-la-alimentacion-olivier-de-schutter
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S ota el context d’ocupació que viu Palestina, les 
violacions al dret a l’alimentació esdevenen 
una arma de guerra, que el govern israelià 
utilitza amb l’objectiu de crear unes condici-

ons de vida tant degradades que obliguin als seus ha-
bitants a abandonar les terres i el país. Pels palestins, 
però, conservar, explotar i distribuir els productes de la 
terra representa una forma de practicar la resistència, 
mantenir-se ferms i romandre al territori.

El sector agrícola és la principal activitat econòmica de 
la regió i és clau, tant per a garantir la subsistència de 
les comunitats locals, com per al desenvolupament de 
l’economia nacional.

L’Autoritat Nacional Palestina recull, dins la seva estra-
tègia nacional, la importància del sector agrícola i im-
pulsa el treball de les cooperatives, així com la recerca 
d’una gestió alternativa de l’aigua. Subratlla que és un 
sector prioritari degut al seu doble paper: d’una banda, 
absorbeix el 25% de treballadors de manera formal i fins 
a gairebé el 40% de forma informal;  i, de l’altra, contri-
bueix a garantir el dret a l’alimentació. 

La davallada del sector agrícola

Durant les últimes dècades, però, l’agricultura palesti-
na ha patit durament els efectes de l’ocupació. Segons 

un informe de la Conferència de les Nacions Unides so-
bre Comerç i Desenvolupament (UNCTAD,2012), des de 
1994 la contribució de l’agricultura al PIB de Cisjordània 
ha caigut del 13% al 6%. La regió ha perdut més de dos 
terços de terra de pastures i l’àrea de cultiu s’ha reduït 
i fragmentat. Durant els anys 70 gairebé el 50% de les 
explotacions ocupaven una superfície aproximada de 
dues hectàrees, mentre que l’any 2005 el 56% ja s’havia 
reduït a menys d’una hectàrea.

Des de 1967, l’exèrcit israelià ha confiscat milers 
d’hectàrees de les terres palestines al·legant motius 
de seguretat. A partir de 2002 el govern d’Ariel Sharon 
va iniciar la construcció d’un mur que fragmenta el 
territori de Cisjordània i que ha suposat la destrucció 
de més de 30 quilòmetres de xarxes d’aigua, a més de 
la impossibilitat d’accedir a diverses àrees de terra i 
recursos aqüífers.

Per altra banda, factors endògens, com la pròpia vulne-
rabilitat del sector agrícola, accentuen encara més les 
dificultats per conrear. Els territoris palestins ocupats 
són fortament dependents dels productes produïts a 
Israel, que s’han d’importar necessàriament, com lla-
vors, adobs, pesticides i fertilitzants. 

Amb l’aplicació d’aquests productes es deteriora for-
tament l’entorn ambiental i, com a conseqüència, es 
perpetua l’estratègia israeliana de bloquejar el desen-

Treballar la terra per  
resistir l’ocupació a Palestina

UN DELS EFECTES COL·LATERALS MÉS IMPORTANTS  

DEL PROJECTE ÉS LA GENERACIÓ DE PROCESSOS D’AUTOESTIMA  

QUE GENEREN EL DIÀLEG ENTRE CAMPEROLS I L’APLICACIÓ DEL SEU SABER
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volupament humà a la zona ocupada. Amb el mateix 
objectiu,el govern de Tel Aviv ha traslladat algunes 
indústries contaminants d’alumini, tenyit de tèxtil o, 
fertilitzants i pesticides a zones properes a la frontera 
establerta durant la guerra de 1967.

Malgrat les dificultats que afronta el sector, el cultiu 
de terres manté encara un paper molt important dins 
l’economia palestina i genera el 25% de les exporta-
cions del territori, principalment olives i oli, i fruites 
i verdures.

Millorar la producció  
agrícola i els drets dels camperols

Amb la voluntat d’enfortir l’economia palestina i les 
organitzacions de la societat civil, l’Associació Catala-
na per la Pau (ACP) treballa, des de l’any 2010, a Cisjor-
dània i dóna suport a la Unió de Camperols Palestins 
(PFU per les sigles en anglès). Es tracta d’una asso-
ciació que des de 1993 s’articula al voltant dels petits 
propietaris i treballadors rurals, per tal de crear una 
xarxa sòlida que permeti tant millorar la producció 
agrícola, com incrementar la defensa dels col·lectius 
de camperols. 

La iniciativa conjunta, implementada als municipis 
de Qalquilia, Tulkarem, Jenin i Jericó, que aporten 
el 45% del total de la producció agrícola palestina, 
els ha portat a impulsar l’agricultura orgànica al 
territori palestí. Les tècniques d’aquest tipus de 
conreu retornen a la cultura local els mètodes de 
producció anteriors a la pressió israeliana.Es basen 
en l’aprofitament dels propis recursos de la terra per 
aconseguir-ne la regeneració i evitar pràctiques com 
l’agricultura intensiva o l’ús de pesticides i productes 
químics. Per tal que l’èxit de la proposta sigui del tot 
real, el projecte sensibilitza el poble palestí sobre el 
dret a una alimentació adequada i els avantatges del 
consum de l’agricultura orgànica; canviar les pràcti-
ques alimentàries i orientar-les cap a l’ús de produc-
tes més sans.

Un altre punt rellevant de la tasca de les entitats sobre 
el terreny és la promoció de mesures que fomenten la 
mobilització i l’organització dels agricultors. Crear 
cooperatives, dotar-les de material i recursos, i crear 
xarxes de col·laboració per obrir la producció a nous 
nínxols de mercat local i internacional, són algunes 
de les activitats que s’han desenvolupat. La iniciati-
va vol que el mercat palestí s’obri a les exportacions 
estrangeres, especialment a través dels acords amb 
països com Turquia i Brasil, i que es creïn xarxes de 
col·laboració internacionals. 

Un dels beneficis més importants que el projecte apor-
ta als camperols és l’augment de l’autoestima, provo-
cat pel fet de compartir un diàleg entre iguals i posar 
en pràctica el seu coneixement. ■
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Un dels mecanismes invasius 
que posa en pràctica l’estat is-
raelià és el control i restricció de 
l’accés als recursos hídrics dels 
territoris palestins. Les xifres de 
Nacions Unides (Missió Perma-
nent d’Observació de Palestina 
a les Nacions Unides), registren 
que el consum d’aigua als terri-
toris palestins oscil·la entre 40 i 
60 litres per persona al dia, molt 
inferior als 100 litres per càpita 
recomanats per la Organització 
Mundial de la Salut (OMS). En 
canvi, el consum d’aigua israe-
lià arriba als 330 litres per perso-
na al dia. 

La mateixa organització sos-
té que Israel utilitza el 86% de 
l’aqüífer de muntanya,l’única 
font d’aigua subterrània que li 
queda al poble palestí i, des de 
1967, també la totalitat de l’aigua 

del riu Jordà. Els ocupants van 
desviar-ne el cabal per conduir-lo 
cap al llac de Kinneret o Tibería-
des, un dels principals recursos  
del país junt amb l’aqüífer de la 
costa. D’altra banda, gran part 
de les terres més fèrtils del terri-
tori amb accés al millor recurs 
d’aigua dolça, l’aqüífer de l’oest, 
ha quedat aïllada de la resta de 
Cisjordània pel mur de 700 quilò-
metres que Israel construeix des 
de 2002.
 
L’escassetat d’aigua i les políti-
ques de distribució imposades 
obliguen als agricultors palest-
ins a recórrer a aigües residuals 
o no tractades. Aquest fet dispa-
ra el nombre de malalties trans-
meses a través de l’aigua, en es-
pecial les diarreiques, que s’han 
convertit en la segona causa de 
mortalitat entre els infants pa-

lestins, després de les malalties 
respiratòries. 

Les famílies que no disposen 
d’aigua suficient per satisfer les 
seves necessitats també es veuen 
obligades a adaptar-se a la situa-
ció amb estratègies que compor-
ten elevats riscos per la salut, 
com utilitzar la mateixa aigua 
diverses vegades, fer servir la cis-
terna del vàter el menys possible 
o estalviar en neteja.

Precisament, cercar noves fonts 
d’aigua més enllà de les privades per 
Israel és una de les iniciatives que 
han posat en marxa l’ACP i la PFU 
conjuntament amb el Grup Palestí 
d’Hidrologia (PHG per les sigles en 
anglès). Les organitzacions treballen 
per implantar un sistema alternatiu 
dels usos de les aigües residuals que 
faciliti la irrigació de les terres.

El control de l’aigua com a estratègia 
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L a història del moviment camperol de Guate-
mala està intensament marcada per les difi-
cultats per accedir i treballar la terra, els sa-
laris miserables, els abusos de latifundistes i 

terratinents i les persecucions, assassinats i segrestos 
dels agricultors que, al llarg dels anys, han reivindicat 
una millora de les seves condicions. 

Una repressió que els acords de pau de 1996, després 
d’un conflicte armat de 36 anys, no van aconseguir era-
dicar i que s’ha dilatat en el temps sota els dictàmens 
de grups econòmics i empreses transnacionals, que han 
imposat les seves polítiques agrícoles i comercials a es-
cala nacional i regional.

Les comunitats i territoris de Guatemala viuen sota 
l’amenaça constant de l’explotació minera i petrolera, 
la construcció de projectes turístics i l’apropiació de les 
riqueses naturals. Com a resultat d’aquestes pràctiques 
–executades per terratinents i grans empresaris en con-
nivència amb funcionaris governamentals– la concen-
tració de terres en mans de molt pocs ha esdevingut un 
dels principals problemes de l’agricultura del país i del 
seu desenvolupament. 

Segons les dades de l’últim Cens Nacional Agropecuari 
(2003), el document que registra la història censal del 
sector agrícola i del qual s’han publicat quatre edicions 
(1950, 1964, 1979 i 2003), només el 8% de productors pos-
seeixen el 78% de la terra.

Els terratinents disposen d’un mercat de finques exclu-
siu per a ells; i, per altra banda, existeix un mercat de 
terres per als minifundistes, que normalment queda 
fora de la legalitat i al qual la majoria de les famílies 
només té accés per adquirir terrenys de poca capacitat 
productiva o que han estat sobreutilitzats. La divisió 
s’accentua encara més quan es trasllada a nivell polític 
i social, dos àmbits dels quals queda exclosa una gran 
majoria de la població, que no participa dels processos 
econòmics ni dels espais de presa de decisions.

Un altre aspecte de la gestió de la terra a Guatemala té a 
veure amb la reconversió productiva com a nova forma 
d’acumulació de capital, practicada tant per famílies 
com per grups econòmics corporatius. Un exercici ba-
sat en la introducció, multiplicació i extensió de grans 
extensions de monocultius –com la palma africana, la 
canya de sucre i el pinyó per la producció d’agrocom-
bustibles–, i que desestructura, encara més, la petita 
propietat i la producció camperola, basada en el treball 
domèstic i l’economia familiar. Els terrenys que podri-
en servir per cultivar productes bàsics són utilitzats per 
cultius orientats a la producció d’oli industrial i agro-
combustibles, es substitueix el bosc i la selva, i es per-
petua l’estructura agrària i la inequitativa distribució 
de la terra. 

La falta d’estabilitat dels petits agricultors es concreta 
en una mercantilització accelerada de la terra. Podero-
sos grups econòmics i transnacionals que cultiven pal-

La defensa dels recursos  
naturals i de l’accés  
a la terra a Guatemala

LA CONCENTRACIÓ DE TERRES EN MANS DE MOLT POCS HA  

ESDEVINGUT UN DELS PRINCIPALS PROBLEMES DEL SECTOR AGRÍCOLA DEL PAÍS



11
G

U
AT

EM
A

LA

ma africana, canya de sucre i pinyó compren parcel·les 
als petits i mitjans productors a través de mecanismes 
com el xantatge, l’amenaça, l’arrendament a petits i 
mitjans propietaris i la manipulació d’instruments per 
obtenir la legalització al seu nom de les terres que gesti-
onen comunitats o grups de camperols. Pràctiques com 
aquestes han servit a narcotraficants de Mèxic i Colòm-
bia per blanquejar grans quantitats de diners.

Com a conseqüència d’aquests processos, cada vegada 
sumen més els camperols i camperoles que queden de-
semparats sense cap política o llei que els preservi o els 
ofereixi protecció jurídica.

Un sistema judicial descuidat

El sistema de justícia guatemalenc pateix l’abandona-
ment de les institucions judicials per part de l’Estat i 
una forta pressió de les màfies de narcotraficants. Les 
condicions generades pel conflicte armat intern van 
desnaturalitzar els òrgans responsables de la justícia al 
país i els va subordinar, també en l’àmbit pressuposta-
ri, als objectius de la lluita contrainsurgent. 

La prevalença de la força sobre les normes i institucions, 
per una banda, i els règims autoritaris, per l’altra, han 
retallat fortament el camp d’acció judicial. Els princi-
pals perjudicats són els sectors amb menys recursos, a 
als quals només queda esperar que les institucions esta-
tals els aportin una resposta satisfactòria quan es trobin 
com a part d’un conflicte. En canvi, els ciutadans amb 
més ingressos poden contractar assistència jurídica pri-
vada o recórrer a mecanismes alternatius a la justícia. 

Per exemple, la falta d’intèrprets a les institucions es-
tatals provoca que qui parla castellà fluidament tingui 
més accés a la justícia que qui no el parla, en un país 

on una part molt important de la població utilitza les 
llengües pròpies de les comunitats indígenes; o que 
els habitants de les zones rurals tinguin més dificul-
tats d’accés al Servei de Defensa Pública Penal, ja que 
la majoria dels seus treballadors exerceixen des de la 
capital de la ciutat.

A més, els professionals de la justícia estatal han estat 
criticats per manca d’iniciativa, responsabilitat i com-
promís en la defensa del col·lectiu agrícola.

Davant d’aquesta situació de vulnerabilitat, el Comitè 
d’Unitat Camperola (CUC) va crear la seva pròpia oficina 
jurídica per donar suport als agricultors sense terra en 
la solució de conflictes jurídics, l’accés a crèdit per la 
compra de terres, la constitució d’associacions o la re-
solució de conflictes laborals. Segons fonts de la pròpia 
organització, durant els últims anys han augmentat 
les necessitats d’assistència legal i el servei jurídic del 
CUC ha estat molt sol·licitat per nombrosos camperols i 
grups organitzats.

La Defensoria Camperola  
com a recurs per al suport legal 

Precisament el CUC és l’entitat amb la qual l’Associació 
Catalana per la Pau (ACP) desenvolupa la seva tasca a 
Guatemala. Es tracta d’una organització creada l’any 
1978 amb presència a sis regions de les 22 que formen el 
país. El CUC aglutina al col·lectiu de camperols més de-
safavorit i en formen part més de 235 organitzacions de 
base de diverses comunitats com associacions de dones, 
empreses agrícoles associades o sindicats.

La iniciativa que ambdues organitzacions han posat en 
marxa ofereix serveis d’assessoria professional jurídica 
per brindar suport legal als agricultors de la zona rural 
de les Verapaces, una àrea muntanyosa ubicada a 200 
quilòmetres de la capital. 

Es tracta d’un servei de Defensoria Camperola, atès per 
un advocat, un procurador i tres promotors jurídics, 
que ofereix assessorament i acompanyament per a di-
versos procediments com constituir associacions agrí-
coles, resoldre conflictes laborals, distribuir la terra o 
donar suport a les dones agrícoles.

El projecte també aposta per enfortir el moviment cam-
perol i capacitar promotors i promotores jurídiques de 
les comunitats per tal que s’encarreguin de divulgar els 
drets i mecanismes de defensa als quals els treballadors 
i treballadores de la terra es poden acollir. ■

ELS TERRENYS QUE PODRIEN SERVIR PER CULTIVAR  

PRODUCTES BÀSICS SÓN UTILITZATS PER CULTIUS ORIENTATS  

A LA PRODUCCIÓ D’OLI INDUSTRIAL I AGROCOMBUSTIBLES
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E l Comitè d’Unitat Camperola (CUC) va néixer 
l’any 1978, en el context d’una de les moltes 
dictadures militars que Guatemala ha patit al 
llarg del segle XX. Els camperols i camperoles 

guatemalencs es van unir per crear un instrument que 
els permetés lluitar contra la militarització, la discrimi-
nació dels pobles indígenes i per la millora dels salaris 
agrícoles. Però ja des de principis de dècada, cooperati-
vistes i sectors cristians de base que promovien l’edu-
cació i l’alfabetització a les zones rurals van plantejar 
la necessitat d’organitzar i aglutinar el moviment in-
dígena i rural per tal de donar resposta a la repressió 
militar i a la opressió econòmica que vivia el país en 
aquell moment.

La manca de terra per treballar, els abusos dels pa-
trons i terratinents, els assassinats i segrestos i les 
persecucions de famílies camperoles, són algunes de 
les raons per les quals es crea el CUC, en un moment 
en què el règim militar del general Romeo Lucas Gar-

cía exercia una forta repressió al poble guatemalenc. 
Va ser precisament l’afany de derrocar-lo el motiu pel 
qual l’organització va anar més enllà de la lluita cam-
perola i va posar en marxa, l’any 1980, importants 
accions de denúncia política, com l’ocupació de l’am-
baixada espanyola per protestar contra les massacres 
de la població indígena perpetrades per l’exèrcit; o 
l’impuls de la vaga de la safra –la collita de la canya 
de sucre–, la més important de Guatemala, en què 
80.000 camperols i camperoles van paralitzar durant 
una setmana les principals plantacions i indústries 
sucreres del país.

La dècada dels 80, tot i les dificultats del CUC d’in-
tervenir en l’escenari públic a causa de la repressió, 
va comportar, d’una banda, una expansió a nivell in-
ternacional amb l’obertura de les oficines als Estats 
Units, Canadà, Mèxic, Nicaragua i Costa Rica; de l’al-
tra, la coordinació amb sindicats i altres organitza-
cions populars. 

El CUC: ocupar, resistir i 
produir durant quasi 40 anys 
de lluita camperola

SOTA EL LEMA “OCUPAR, RESISTIR I PRODUIR”, EL COL·LECTIU RURAL 

ES MOBILITZAVA I OCUPAVA PER RECUPERAR RES FINQUES NACIONALS
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Després de la pau

Els Acords de Pau de 1996 entre la Unitat Revolu-
cionària Nacional Guatemalenca (URNG), el govern i 
l’exèrcit van posar fi a 36 anys de conflicte armat però 
no van millorar les condicions dels treballadors agrí-
coles, que seguien patint extrema pobresa, explotació 
laboral, discriminació i desigualtats en el repartiment 
de la terra. Ni tant sols les institucions creades per so-
lucionar els conflictes agraris van poder resoldre la si-
tuació, ja que van néixer sense facultats per atendre 
els problemes estructurals i de distribució de la terra.

Sota el lema “Ocupar, resistir i produir”, el col·lectiu 
rural es mobilitzava i ocupava per recuperar les finques 
nacionals durant els primers anys del nou mil·lenni. 
De fet, les demandes han continuat fins avui, que el 
CUC continua defensant la sobirania dels pobles i dels 
seus territoris contra el saqueig i l’espoli de les empre-
ses mineres i petroleres, les grans hidroelèctriques i 
altres megaprojectes.

El CUC avui

Més enllà d’aquestes reivindicacions, actualment el 
CUC també s’ocupa de promoure el desenvolupament 
rural integral; la diversitat ètnica, cultural i lingüís-
tica; i l’equitat de gènere. És una entitat política i, 
com a tal, actua per incidir en els espais públics i de 
presa de decisions a partir de l’organització en comi-

tès comunitaris, municipals, regionals i del comitè 
nacional. Avui en dia agrupa unes 200 comunitats i al 
voltant de 8.000 famílies organitzades. ■

ELS CAMPEROLS I CAMPEROLES GUATEMALENCS ES VAN UNIR PER CREAR UN 

INSTRUMENT QUE ELS PERMETÉS LLUITAR CONTRA LA MILITARITZACIÓ, LA 

DISCRIMINACIÓ DELS POBLES INDÍGENES I PER LA MILLORA DELS SALARIS AGRÍCOLES
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E n els darrers anys, la sobirania alimentària 
s’ha entès, a Cuba, com una estratègia via-
ble per a fer efectiu el dret a l’alimentació. 
Des de l’aplicació de la 1a Llei de Reforma 

Agrària (1959), les polítiques estructurals, organitza-
tives, econòmiques i socials relacionades amb l’agri-
cultura cubana van tenir com a objectiu satisfer quali-
tativament i quantitativa les necessitats alimentàries 
del poble cubà.

Dos factors rellevants van accentuar la urgència de tro-
bar solucions endògenes a l’escassetat d’aliments per a 
la població. D’una banda, el bloqueig imposat pels Es-
tats Units, l’any 1962 i encara vigent, que prohibeix la 
comercialització de maquinària, llavors, fertilitzants, 
vacunes i altres béns necessaris per a la producció agrí-
cola i ramadera. Per altra part, la desfeta de l’escenari 
socialista als països de l’Est d’Europa, a finals dels 80, 
amb els quals Cuba comercialitzava.

La sobirania alimentària es va convertir, aleshores, en 
l’enfocament principal de desenvolupament productiu 
impulsat pel govern cubà. Un desenvolupament que va 
donar lloc a iniciatives com el Programa Nacional d’Ali-
ments, que ha permès reduir la quantitat d’aliments 
importats, que arribava al 70%.

Sobirania alimentària i gestió col·lectiva

L’estratègia garanteix l’autoabastiment de la població 
amb productes que s’adeqüin al propi medi climàtic i 
que siguin d’interès per l’economia del país, així com el 
foment del cooperativisme i la investigació. Gràcies al 
programa s’han assolit unes quotes de producció d’ali-
ments impensables a principis dels anys noranta, tot i 
que encara són insuficients. És per això que les autori-
tats cubanes donen suport a les activitats i iniciatives 
que diferents sectors de la societat emprenen per supe-
rar el mínim de producció nacional necessari.

Les polítiques en matèria de seguretat alimentària im-
plementades per l’estat també aborden altres problemes 
vinculats al sector, com la pèrdua de fertilitat dels sòls 
o la manca d’infraestructura i noves tècniques per de-
senvolupar els reptes productius i comercials aspirats. 
A aquestes dificultats cal afegir l’amenaça constant de 
fenòmens meteorològics, com sequeres i huracans, que 
tenen efectes devastadors sobre l’agricultura.

Un tret característic de la producció agrícola cubana 
és la capacitat de gestió col·lectiva, que s’avé amb el 
fet de tractar-se d’una societat civil fortament orga-
nitzada. Els productors s’agrupen en cooperatives o 

A Cuba, govern i societat civil  
garanteixen el dret a l’alimentació
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associacions que comparteixen tot el procés productiu 
i comercial, mantenen un fort lligam social i estatal i 
enforteixen el teixit comunitari del país.

Les Unitats Bàsiques de Producció Cooperativa (UBPC), 
creades a principis dels any 90, en són el principal 
exemple. Es tracta de petites cooperatives d’àmbit lo-
cal que cultiven la terra o tenen cura dels animals de la 
zona on s’ubiquen; els treballadors són propietaris dels 
mitjans de producció de la seva entitat i disposen de la 
terra que l’estat els entrega per ser-ne usufructuaris. 
Altres models són les Cooperatives de Producció Agro-
pecuària (CPA) o les Cooperatives de Crèdits i Serveis 
(CCS), que  juntes produeixen més del 90% dels cultius 
del país. 

Projectes d’enfortiment agrícola i ramader

A Cuba, l’Associació Catalana per la Pau (ACP) treballa 
en diversos projectes, ubicats en diferents regions, que 
tenen en comú l’enfortiment dels sistemes productius 
i del sector cooperatiu en el cultiu del cacau, i la rama-
deria menor i la piscicultura.

L’Associació Nacional de Petits Agricultors (ANAP), con-
juntament amb l’ACP, ha posat en marxa una iniciati-
va per desenvolupar la producció de cacau a la Vall del 
Jamal, a la província de Guantánamo. Es tracta d’una 
regió on aquest producte és de vital importància econò-
mica, en especial al municipi de Baracoa, on s’ubiquen 

els projectes, ja que produeix el 70% de la producció del 
país i el 80% de la província.

El projecte, realitzat en dues fases (2012 i 2014), pretén 
augmentar i diversificar-ne la producció així com millo-
rar les capacitats dels camperols i camperoles per afavo-
rir-ne una explotació sostenible. 

Pel que fa al sector ramader, és l’Associació Cubana 
de Producció Animal (ACPA) qui treballa amb l’ACP 
per tal de potenciar els sistemes productius d’espèci-
es de ramaderia menor –aus, cabres, vaques, conills i 
peixos, entre altres– a Campo Florido, un districte del 
municipi de L’Havana de l’Est. El projecte contribu-
eix a augmentar els nivells de producció de llet, carn,  
vegetals i peixos mitjançant una estratègia de protec-
ció de l’entorn ambiental que reduirà el volum de re-
sidus orgànics.

També amb l’ACPA, l’Associació Catalana per la Pau ha 
posat en marxa la rehabilitació, reconstrucció i enfor-
timent d’instal·lacions de productes làctics (vaqueries) 
que van quedar devastades pels huracans Ike i Gustav –
succeïts amb només uns dies de diferència– l’any 2008. 
La iniciativa va tenir lloc al municipi de Pinar del Río, 
un dels més afectats pel cicló. 

En aquest cas, les intervencions se centraren en reparar 
les infraestructures afectades i capacitar els camperols 
de la regió sobre les fórmules per protegir les instal-
lacions agropecuàries dels desastres. ■
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El cultiu de la canya i la produc-
ció de sucre han estat la base de 
l’economia cubana i un element 
significativament vinculat al 
desenvolupament social del país, 
així com a la seva cultura i tradi-
cions. Precisament la importàn-
cia d’aquest conreu l’han conver-
tit en diverses ocasions en arma 
per a debilitar l’illa.

La consolidació de la Revolució 
Cubana (1959) va tenir com a con-
seqüència la ruptura de les rela-
cions de tots tipus amb els Estats 
Units. Com a mesura punitiva i 
per enderrocar el nou Govern Re-
volucionari, Eisenhower va su-
primir, al 1960, la quota sucrera, 
com a detonant previ al bloqueig 
total d’importacions i exporta-
cions. Un fet que no només va 
suposar la pèrdua dels mercats 
tradicionals cubans, sinó també 
la manca de subministraments, 
i un èxode considerable de perso-
nal qualificat.

Els cubans, però, van trobar en la 

Unió Soviètica i els països socia-
listes un nou mercat per establir 
acords de comercialització del 
sucre en condicions justes i que 
afavorissin totes dues parts, com 
la venda de l’edulcorant a la URSS 
a canvi de tecnologia.

A través d’aquest model, els 
illencs van quedar subjectes a 
les importacions de pesticides, 
fertilitzants i petroli. A partir 
d’aleshores i durant els anys 70 
i 80, la indústria sucrera va ex-
perimentar un gran auge. Però 
l’embranzida va durar poc.
 
La caiguda dels preus del sucre en 
els mercats internacionals, a par-
tir de la dècada dels 80, va causar 
efectes devastadors a la indústria 
sucrera cubana, que es va quedar 
sense possibilitats d’exportar –a 
un preu raonable– l’excedent de 
sucre i totalment desproveïda 
dels recursos necessaris per tirar 
endavant la seva activitat. Man-
caven eines per a reparar i man-
tenir els equips, combustible i  

productes per a preparar la terra i 
els cultius, com herbicides o pla-
guicides. 

En els darrers anys, el govern i 
les organitzacions de camperols, 
tècnics agrícoles i ramaders, han 
hagut de treballar per a reconver-
tir bona part dels camps de sucre 
del país i diversificar-los en al-
tres tipus de conreu per fer front 
a la qüestió de la inseguretat ali-
mentària.

Aquest procés s’ha acompanyat 
de mesures polítiques concre-
tes, com l’aprovació, des de l’any 
2008, de diversos decrets que es-
tableixen que les parcel·les de 
terra declarades ocioses s’han 
de lliurar en usdefruit a les per-
sones que ho sol·licitin “per tal 
d’elevar la producció d’aliments 
i reduir les importacions”. Són 
els anomenats finqueros, persones 
disposades a convertir les terres 
abandonades en àrees producti-
ves destinades a millorar i diver-
sificar l’explotació de la terra.

La necessitat de diversificar els cultius
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María Isabel Domínguez, directora del Centre d’Investigacions Psicològiques i Sociològiques (CIPS) de Cuba

 
María Isabel Domínguez: “Als homes de les famílies  
encara els costa d’acceptar la participació de  
la dona com a membre ple  dret de les cooperatives”

S.T.: En el context cubà, quines 
funcions desenvolupa la dona 
com a agent per garantir la sobi-
rania alimentària i el dret a l’ali-
mentació?

M.I.D.: La dona cubana té un pa-
per significatiu, tant en termes 
quantitatius com qualitatius, per 
garantir la sobirania alimentària 
al país. Constitueix el 15% de les 
persones ocupades en l’activitat 
agropecuària i el 16,5% del total 
de cooperativistes. Però aquestes 
xifres no reflecteixen del tot la 
gran aportació que realitzen a les 
parcel·les i patis familiars, tenint 
cura dels animals de corral o com 
a ajudants en moments clau de la 
sembra o la collita.

Al mateix temps, les dones són la 
força tècnica principal del país i 
per això desenvolupen una funció 
molt important en la investigació 
científica, la innovació  tecnolò-
gica i els ensenyaments tècnic-
professional i universitari. 

Les accions de les dones des de 
l’organització camperola (Asso-
ciació Nacional de Petits Agri-
cultors – ANAP) i l’organització 
femenina (Federació de Dones 
Cubanes – FMC), en coordinació 
amb les institucions educatives i 
projectes comunitaris, contribu-
eixen a la conservació i promoció 
de la cultura alimentària tradici-
onal cubana i al foment d’hàbits 
de consum saludables.

S.T.: Quins canvis s’han pro-
duït durant els últims anys en 
el sector agropecuari que hagin 
afectat –positivament o negati-
va– les desigualtats estructurals 
de gènere que es donen en el si 
de la societat cubana?

M.I.D.: Des de fa diversos anys a 
Cuba s’està brindant un suport 
important al foment i desenvo-
lupament del sector agropecuari, 
per substituir importacions i ga-
rantir un autoabastiment alimen-
tari més ampli per a la població. A 
la vegada hi ha un interès especial 
en elevar la participació femenina 
en les tasques agrícoles. 

Per això l’ANAP s’ha proposat 
augmentar el nombre de dones 
incorporades a les cooperatives 
de producció agropecuària. Un 
propòsit afavorit per diverses 
mesures implementades en el 
procés d’actualització del model 
econòmic que s’està duent a ter-
me i que inclou l’augment dels 
preus de les provisions de molts 
dels productes, més autonomia 
de les cooperatives per a poder 
comercialitzar i la voluntat polí-
tica d’afavorir el treball femení a 
les àrees rurals.

Una acció significativa ha estat 
l’entrega en usdefruit de terres 
ocioses que permetin un aprofi-
tament de la terra cultivable per 
al desenvolupament agrícola i 
ramader. S’han lliurat en usde-
fruit el 90% de les terres ocioses. 
Segons l’informe per al debat 
sobre la dona rural, que va tenir 
lloc l’octubre de 2013 al Comitè 
per l’Eliminació de la Discrimi-
nació contra la Dona (CEDAW per 
les sigles en anglès), 17.754 dones 
han rebut parcel·les de terra, és a 
dir, un 83% de les que ho van sol-
licitar i un 10,1% del total de per-
sones beneficiades.

S.T.: Una de les línies d’interven-
ció del projecte és augmentar l’es-
tructura i els mitjans necessari 
per a la producció agropecuària. 

Quines són les principals dificul-
tats que afronten les dones per 
participar en el sector agropecu-
ari a Cuba?

M.I.D.: Les dificultats són de di-
versos tipus. Les condicions de 
treball en són una perquè sovint 
són tasques dures i no compten 
amb els recursos necessaris que 
els facilitin prou la feina. Tam-
bé les responsabilitats domès-
tiques i l’atenció dels fills, que 
encara recauen sobre les dones. 
Però la dificultat més important 
és la falta de motivació de les 
pròpies dones per dur a terme 
aquestes tasques. La majoria 
d’elles té un nivell educatiu alt 
i aspira a realitzar altres tipus 
d’activitats urbanes, més qua-
lificades. A més encara persis-
teixen prejudicis sexistes per 
part dels homes de la família 
(marits, pares, etc.), als quals 
costa d’acceptar la participació 
de la dona com a membre de ple 
dret de les cooperatives, amb in-
gressos propis per la feina que 
desenvolupen.

S.T.: De quina manera el projec-
te està contribuint a fomentar 
aquesta participació a la Vall del 
Jamal, zona on s’ha implementat 
la iniciativa?

M.I.D.: El projecte enforteix 
la participació femenina a les 
cooperatives de producció agro-
pecuària, promou la creació de 
llocs de treball per a les dones i 
les capacita i apodera per a asso-
lir més equitat de gènere. Amb 
aquest propòsit, el CIPS ha col-
laborat amb la realització d’un 
taller de gènere amb dones i ho-
mes de les cooperatives que par-
ticipen en el projecte.
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M ali ocupava, al 2011, la 175a posició dels 
187 països que conformen l’Índex de 
Desenvolupament Humà, un indica-
dor que publica el Programa de Naci-

ons Unides pel Desenvolupament (PNUD) i que classi-
fica els països segons la seva esperança de vida, índex 
d’analfabetisme i PIB de la seva població, entre altres.

L’empobriment a Mali s’ha aguditzat des de 2012, quan  
inicia un període d’inestabilitat política causada, d’una 
banda, per la rebel·lió dels tuareg –al nord del territo-
ri–, que va comportar un cop d’estat militar i l’elecció 
de nous representants polítics; i de l’altra, per la intru-
sió dels islamistes, que intenten imposar una aplicació 
estricta de la sharia o llei islàmica al nord del país i han 
destruït el patrimoni cultural de les principals ciutats 
com Tumbuctú. 

Al desequilibri polític i social s’hi suma la greu crisi ali-
mentària, la segona des de 2010, que pateixen els països 
de la regió del Sahel com Burkina Faso, Camerun, Txad, 
Gàmbia, Mali, Mauritània, Níger, Nigèria i Senegal. 

La situació és especialment crítica al nord de Mali, on 
la població pateix una restricció a l’accés als aliments 
i als mitjans de subsistència. Segons un informe del 

Programa Mundial d’Aliments (PMA), el juliol de 2013, 
més del 75% de les llars de les regions septentrionals i 
centrals –Gao, Tumbuctú, Kidal i Mopti– es trobaven en 
situació d’inseguretat alimentària. Unes dades que han 
continuat creixent en els últims mesos.

Una crisi alimentària permanent

Entre les principals causes que han perpetuat de la 
manca d’aliments hi ha les sequeres constants, la de-
sertificació del sòl, els imprevistos climàtics, la poca 
existència de cereals a les llars, les males collites en 
certes parts del país i les disfuncions dels mercats lo-
cals i transfronterers, que han vist limitats els submi-
nistraments d’aliments i, com a conseqüència, n’han 
disparat els preus.

Tal i com indiquen les dades del cens general de l’agri-
cultura de Mali (2012), les necessitats de cereals a la 
zona s’estimen en 214 quilograms per persona i any i, en 
canvi, la mitjana oscil·la al voltant dels 168 quilograms 
anuals per individu. 

També la ramaderia s’ha submergit en una davalla-
da. Els animals, una font essencial d’aliment, han 
hagut de canviar les seves rutes de pastura cap al sud 

Les dones de Mali contribueixen  
a la sobirania alimentària

LES NECESSITATS DE CEREALS A LA ZONA S’ESTIMEN EN  

214 QUILOGRAMS PER PERSONA I ANY I, EN CANVI, LA MITJANA  

OSCIL·LA AL VOLTANT DELS 168 QUILOGRAMS ANUALS PER INDIVIDU
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del territori, destinació Burkina Faso, Mauritània i 
Níger, on els nivells de farratge, menjar i aigua són 
encara més baixos i amenacen la supervivència de les 
bèsties. 

Conseqüències demogràfiques

La situació d’emergència ha provocat que bona part de 
la població maliana adopti estratègies de supervivència 
que n’accentuen la vulnerabilitat, com l’emigració o 
l’endeutament sistemàtic. 

Molts homes de les comunitats abandonen les seves es-
poses i cases i es desplacen fins a Europa o altres països 
com Senegal, Libèria o Costa d’Ivori per fugir de la re-
gió i buscar de feina i noves oportunitats. Aquests mo-
viments configuren un paisatge demogràfic singular: 
moltes de les dones es converteixen en caps de família 
encarregades de gestionar les remeses econòmiques en-
viades des de l’estranger.

Moltes malianes s’afronten soles a la recerca d’ingres-
sos propis i a la cura dels fills i de la casa. Unes dificul-
tats que s’accentuen encara més per les desigualtats i 
diferències de gènere en àmbits com l’accés a l’educació 
i la salut; el repartiment del treball, els ingressos i  la 
riquesa; o l’accés a la terra i la representació política, 
entre altres.

Segons l’indicador de desenvolupament humà relatiu 
al gènere (IDG), publicat al 2011 pel PNUD, Mali se si-
tua a la 143a posició dels 146 països que consten en el 
document.

Desenvolupament agrícola per a les malianes

Precisament per contribuir a reforçar els drets de les 
dones en l’àmbit rural, l’Associació Catalana per la Pau 

(ACP) ha posat en marxa aquest 2014 un projecte de 
desenvolupament agrícola orientat a proporcionar-los 
tres elements fonamentals per convertir-les en agents 
actius dins la seva societat. El primer, la possibilitat de 
generar ingressos propis que li permetin servir de su-
port a les rendes de les seves famílies; en segon lloc, 
atorgar-li un paper protagonista en la producció d’ali-
ments bàsics per a la seva dieta; finalment, reforçar les 
estructures associatives i de col·laboració entre grups 
d’iguals.

La iniciativa s’ubica al Cercle de Yélimané, a la regió de 
Kayes, fronterera amb Mauritània, i es porta a terme 
conjuntament amb l’Associació Maliana de Solidaritat 
i Cooperació Internacional pel Desenvolupament (AM-
SCID), una entitat amb 23 anys d’experiència en la ges-
tió de projectes en diversos territoris.

El Cercle de Yélimané és una agrupació de municipis i 
poblats que pateix la pobresa endèmica de forma speci-
alment intensa. L’emigració dels homes és un dels fe-
nòmens característics de l’àrea –prop del 10% treballen a 
l’estranger– i, a més, registra els nivells d’irrigació més 
baixos de la regió, amb una precipitació anual mitjana 
d’entre 400 i 650 mil·límetres. 

A la manca de pluges, s’hi suma la falta d’equipament 
de què disposen els agricultors i el desconeixement de 
tècniques de conservació. Una combinació que limita la 
capacitat agrícola i la productivitat i situa l’àrea en un 
context d’alta inseguretat alimentària.

La proposta que implementa l’ACP pretén que les do-
nes accedeixin als factors de producció i participin en 
el creixement econòmic i el control dels recursos dins 
el nucli familiar. La formació en gestió, alfabetització 
i comptabilitat afavoreix la igualtat entre els uns i les 
altres i reforça el paper del col·lectiu femení. 

Utilitzar un quadern de cotitzacions mensuals, gesti-
onar el quadren de caixa, o adquirir coneixements es-
pecífics sobre l’ús del sòl i de l’aigua, són alguns dels 
aprenentatges que, mitjançant la metodologia partici-
pativa, les dones podran posar en pràctica.

A través de sessions de formació, el projecte millora la 
vida associativa i democràtica, la participació a la vida 
local i el vincle amb altres grups que reconeixen el paper 
de la dona.  

Els resultats que se n’esperen es relacionen, per una 
banda, amb la promoció de les mares, àvies i filles com 
a agents de desenvolupament: que generin els seus pro-
pis ingressos i depenguin menys dels seus marits, per 
tal de contribuir a canviar les relacions de poder dins la 
comunitat. Per l’altra, que s’apropiïn de les tècniques 
agrosostenibles que els permetran augmentar els ren-
diments agrícoles, reduir la vulnerabilitat i lluitar amb 
més eficàcia contra la malnutrició infantil. ■
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Ibrahima Coulibaly és el president de la Coordinació Nacional de les Organitzacions Camperoles de Mali 
(CNOP per les sigles en francès). El dirigent reflexiona sobre la lluita dels agricultors a Mali, i al continent 
africà en general, per defensar els seus interessos. 

 
Ibrahima Coulibaly:  
“Som pobres perquè els nostres agricultors són pobres”

A l’Àfrica, el fenomen de l’acapa-
rament de terres afecta gairebé 
50 milions d’hectàrees. A Mali, 
concretament, més de 800.000 
hectàrees de terres de cultiu han 
estat venudes o llogades. Després 
de la crisi al nord del país, creu 
que es podrien trobar solucions 
governamentals a aquest proble-
maa favor dels camperols ?

I.C.: Per descomptat. L’únic que 
pot explicar l’acaparament de ter-
res és el mal govern i la corrupció. 
[...] Algunes persones han deci-
dit prendre a d’altres el poc que 
tenen. Jo ho qualifico de “bando-
lerisme d’estat” perquè aquests 
actes es duen a terme en nom dels 
governs i no té res a veure amb el 
desenvolupament. Prendre a una 
família de pagesos l’únic bé que 
posseeix, la terra, és condem-
nar-la a una mort segura.

El pes que han guanyat les polí-
tiques liberals al nostre país ha 
fet que hi hagi una banalitza-
ció d’aquest fenomen. El Banc 
Mundial hi ha tingut un paper 
important, ja que, després de 30 
anys, continua dient que els pe-
tits agricultors són un problema 
per l’Àfrica.

L’organisme també, fomenta el 
desenvolupament de l’agroindús-
tria, reemplaça petites explotaci-
ons per altres de grans i mecanit-
za l’agricultura per fer creure als 

agricultors que poden fer front 
als grans inversors, la qual cosa 
és impossible.

La campanya agrícola de 2012-
2013, però, va donar bons re-
sultats a Mali i va batre tots els 
rècords. Aquesta millora podria 
estar relacionada amb la mono-
polització de la terra?

I.C.: Això no té absolutament res 
a veure amb l’acaparament de 
terres, que actualment no produ-
eixen res al nostre país. [...] Els 
agricultors saben com obtenir 
una bona collita. El seu problema 
no és a nivell de producció, sinó 
que el veritable inconvenient és 
l’aigua. Amb el canvi climàtic, 
les estacions de l’any són molt 
més inestables. Patim sequeres 
molt sovint, tant si som en ple-
na estació de pluges com si som 
a l’inici o al final de la campanya 
agrícola. [...] L’any passat no hi 
va haver sequera i aquesta és la 
raó de la bona collita.

Fa molt temps que demanem al 
govern que inverteixi en la gestió 
de l’aigua en benefici de les famí-
lies camperoles. [...] Però la seva 
única preocupació és dir-nos que 
no produïm res i que hem de dei-
xar l’agricultura en mans de qui 
té diners.

Quina creus que és la millor ma-
nera de desenvolupar l’esperit 

empresarial i agrícola a l’Àfrica?
I.C.: No puc concebre la inici-
ativa empresarial agrícola fora 
de la família camperola. [...] 
Quan es parla dels empresaris 
agrícoles es pensa en el fet de 
substituir els agricultors tradici-
onals. Això és un gran error. Són  
les famílies rurals les que soste-
nen l’agricultura. 

Els governs han de garantir que 
aquestes famílies tinguin accés 
al crèdit i a la formació, que pu-
gin millorar els mitjans de pro-
ducció i conservar els productes 
després de la collita. Si tenim 
èxit en aquesta manera d’enfor-
tir la família camperola, també 
enfortirem la nostra economia 
perquè si els agricultors poden 
produir i vendre més, invertiran 
en la salut i l’educació dels seus 
fills. Malauradament, avui en-
cara queden exclosos de tot això. 
Precisament aquesta és la raó 
per la qual som pobres: si el 75% 
de la població viu en la pobresa, 
aquest país mai en sortirà.

Fragment d’entrevista extret del blog de 
reflexió sobre el continent africà L’Afrique 
des idées, a Terangaweb,  i realitza-
da per Awa Sacko. 

Per llegir l’entrevista completa: 
http://terangaweb.com/ibrahi-
ma-coulibaly-cnop-nous-som-
mes-pauvres-car-nos-paysans-
sont-pauvres



A tot el món. Tots els drets. 
Totes les persones

Defensem l’alimentació com un dret humà bàsic, al 
que totes les persones han de tenir accés. Una alimenta-
ció sana, nutritiva i culturalment apropiada, en quan-
titat i qualitat, suficient per dur a terme una vida sana, 
completa i digna.

Partim de la defensa del dret a la sobirania alimentà-
ria, és a dir, de cada nació a accedir als aliments i garan-
tir el desenvolupament del sector primari per a assegurar 
la realització complerta d’aquest dret fonamental.

• Donem suport a la participació dels moviments i orga-
nitzacions de camperols en l’elaboració i el control 
de les polítiques agrícoles i el control per part dels 
productors sobre els diferents recursos necessaris 
per a la producció (terra, aigua i llavors). 

• Contribuim al desenvolupament d’alternatives 
productives i tecnològiques duradores que pro-
posen les associacions de petits camperols, donant 
capacitats als productors organitzats, en el seu dià-
leg amb les autoritats locals, regionals i nacionals.

DRET ALS MITJANS 
DE SUbSISTèNCIA DURAbLES

La comunitat internacional, els Estats i les organitza-
cions nacionals i internacionals han de proporcionar 
protecció a la  població que està en situació de neces-
sitat després d’un desastre natural o humà. Han 
d’ajudar a la gent a sobreviure i permetre la partici-
pació activa de la població en la gestió de l’ajuda.

• A l’ACP treballem per prevenir i pal·liar les con-
seqüències dels desastres i conflictes, fomentar la 
pau i la seguretat econòmica, alimentària i de sa-
lut, medi ambient, i política individual i col lectiva. 

• En contextos d’emergència, actuem mitjançant cam-
panyes de sensibilització i captació de fons per atendre 
les víctimes de conflictes armats i desastres naturals.

DRET A LA vIDA, A LA PAU 
I A LA SEGURETAT

L’accés a la sanitat, l’educació, l’hàbitat i les me-
sures de protecció social són drets imprescindi-

bles per al desenvolupament 
de les persones. 

Els serveis socials bàsics cobrei-
xen les necessitats vitals per ac-
cedir a les més mínimes con-
dicions de vida amb dignitat.

• Des de l’ACP, donem suport a 
accions que vagin orientades a 
millorar les condicions de vida 
de comunitats i sectors a tra-
vés de l’accés a aquests serveis.

DRET ALS SERvEIS PÚbLICS  
bàSICS: SANITAT, EDUCACIó, 

hàbITAT I AIGUA

Des de l’Associació Catalana per la Pau impulsem xar-
xes associatives i l’enfortiment de la vida local i mu-
nicipal. Partim de la convicció que el desenvolupament 
dels pobles només pot donar-se a partir de l’existència 
d’una societat civil amb capacitat de crítica i res-
posta política, que impliqui la construcció d’un model 
de societat participativa amb capacitat de pressió, de 
lluita i de proposta alternativa. 

• Fomentem la participació ciutadana que contribueix 
a superar l’actual model neoliberal i rescata el terme 
democràcia en tota la seva integritat, i unes ins-
titucions locals compromeses amb l’equitat i en la 
distribució de la riquesa.

DRET A LA PARTICIPACIó 
PoLíTICA I A DECIDIR EL PRoPI fUTUR

ASSOCIACIÓ CATALANA
PER LA PAU

www.acpau.org



Associació Catalana per la Pau
L’ACP és una Organització No Governamental pel Desenvolupament, laica, democràtica, internacionalista, 
plural i progressista, que es construeix sobre la dedicació voluntària de les persones que la conformen  
i que pretén contribuir, des de la solidaritat i a través de la cooperació internacional al desenvolupament, 
a la creació d’un nou model de relacions socioeconòmiqes a escala global que garanteixi condicions de 
vida dignes per a totes les persones que habiten el planeta.

ASSOCIACIÓ CATALANA
PER LA PAU


