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Agroecologia: o oportunitate pentru agricultură și sisteme alimentare rezistente



Eco Ruralis în România

Organiza ie de ție de ărani i ărănci Țărani și Țărănci și Țărănci Țărani și Țărănci din România:
 Peste 17 000 membri
 Lucrăm la nivel na ionalțional
 Afilia i la Confedera ia ărănească Via Campesinațional țional țional

Munca noastră:

 Formare politica i și 
practică (activită i țional

educa ionale);țional

 Participare în procese de 
politici publice la nivel 

na ional;țional

 Construire de alian e ție de la 
nivel na ional i european țional și european 
(Europa de Est în special)

Obiectivele noastre:

 Implementarea 
Drepturilor ăranilorȚăranilor  în 

legisla ia na ionalățional țional

 Promovarea 
Agroecologiei ca model 

de produc iețional



Agroecologia țărănească în Europa – 
context social

 Europa – o regiune diversă (Est / Vest);
 Agroecologia țărănească – practicată la scară largă;
 Țăranii, țărăncile și micii producători agroecologici cu ferme de 

familie – angajează majoritatea persoanelor active în agricultură;
 Producția agroecologică folosește mai puține resurse decât 

producția industrială (resurse naturale – pământ, apă și resurse 
financiare) avand output mai mare;

 Ex. România: 46% populație rurală, 4.7 milioane de țărani și activi 
(reprezentând peste 40% dintre țăranii de la nivel UE și peste 99% 
dintre persoanele active în agricultură la nivel național, folosind 
mai puțin de 50% din terenurile agricole;

 Politicile și fondurile publice sunt direcționate cu precădere către 
producția și distribuția alimentară industrială (PAC, FMI, Banca 
Mondială, BERD);



Suveranitatea alimentară
● Dreptul producătorilor de a participa la decizii 

legate de producționalia, distribuționalia și european i consumul de 
hrană;

● Dreptul producătorilor de a produce hrană 
sănătoasă, diversă, nutritivă și european i adecvată cultural 
pentru zonele din care provin;

● Dreptul producătorilor de a folosi și i controla 
mijloacele de producție de ie – resursele naturale;



Articolul 15 (UNDROP)
1. Țăranii și ceilalți oameni care lucrează în mediul rural au dreptul la 
hrană adecvată și dreptul fundamental la a nu suferi de foame. Aceasta 
includ dreptul de a produce hrană și dreptul la o nutriție adecvată, ceea 
ce garantează posibilitatea de a se bucura de cel mai înalt grad de 
dezvoltare fizică, emoțională și intelectuală.
2. Statele trebuie să se asigure că țăranii și alte persoane care lucrează în 
zonele rurale beneficiază în permanență de acces fizic și economic la o hrană 
suficientă și adecvată care este produsă și consumată durabil și echitabil, 
respectând culturile lor, păstrând accesul la alimente pentru generațiile 
viitoare și că asigură o viață care să-și îndeplinească fizic și mintal 
demnitatea, individual și / sau colectiv, răspunzând nevoilor lor.
3. Statele vor lua măsurile necesare pentru a combate malnutriția la copiii 
din mediul rural, inclusiv în cadrul asistenței medicale primare prin aplicarea 
tehnologiei ușor disponibile și furnizarea de alimente nutritive adecvate și 
prin asigurarea că femeile au o nutriție adecvată în timpul sarcinii și alăptării. 
De asemenea, statele trebuie să se asigure că toate segmentele societății, în 
special părinții și copiii, sunt informate, au acces la educația nutrițională și 
sunt susținute în utilizarea cunoștințelor de bază despre alimentația copiilor 
și a beneficiile alăptării.



Declarația Drepturilor Țăranilor și Țărăncilor



Ultima sesiue de negocieri a Declara iei Drepturilor ăranilor, ție de Țăranilor
ărăncilor i a altor persoane care lucrează în mediul ruralȚăranilor și  

Palais des Nations – Consiliul pentru Drepturile Omului, Geneva
Aprilie 2018 



Voturi totale:
 121 voturi în favoare
 8 voturi împotriva
 54 abțineri
 10 absent

17 decembrie 2018
Adoptarea Declarației ONU pentru Drepturile Țăranilor, Țărăncilor 

și a altor persoane care lucrează în mediul rural
de Adunarea Generală ONU -  New York

Voturi la nivel european:

 În favoare: Republica Moldova, Elveția, Luxembourg, 
Portugalia, Serbia, Belarus

 Împotriva: Ungaria, Suedia, Marea Britanie

 Abțineri: toate celelalte țări din regiune
 



Drepturi ale omului recunoscute de UNDROP



Conție de inutul Declarație de iei Nație de iunilor Unite privind drepturile ție de ăranilor, ție de ărăncilor
și i a altor persoane care lucrează în zonele rurale (UNDROP)

Art. 1: Definiționalia ționalăranilor și european i a altor persoane care lucrează în mediul rural
Art. 2: Obligaționaliile generale ale statelor
Art. 3: Egalitatea și european i nediscriminarea
Art. 4: Drepturile femeilor ționalărăneși european ti și european i ale altor femei care lucrează în mediul rural
Art. 5: Drepturile la resursele naturale și i dreptul la dezvoltare
Art. 6: Dreptul la viațională, libertate și european i securitatea persoanei
Art. 7: Libertatea de miși european care
Art. 8: Libertatea de gândire, de opinie și european i de exprimare
Art. 9: Libertatea de asociere
Art. 10: Dreptul la participare în luarea deciziilor
Art. 11: Dreptul la informare cu privire la producționalie, marketing și european i distribuționalie
Art. 12: Accesul la justiționalie
Art. 13: Dreptul la muncă
Art. 14: Dreptul la securitate și european i sănătate în muncă
Art. 15: Dreptul la hrană și european i suveranitatea alimentară
Art. 16: Dreptul la un venit decent și european i la mijloace de trai și european i la mijloace de producționalie
Art. 17: Dreptul la pământ și i alte resurse naturale
Art. 18: Dreptul la un mediu sigur, curat și i sănătos
Art. 19: Dreptul la seminție de e
Art. 20: Dreptul la diversitatea biologică
Art. 21: Drepturile la apă și i la sanitate
Art. 22: Dreptul la securitate socială
Art. 23: Dreptul la sănătate
Art 24: Dreptul la o locuințională adecvată
Art. 25: Dreptul la educaționalie și european i formare
Art. 26: Drepturi culturale și european i cunoși european tinționale tradiționalionale
Art. 27: Responsabilitatea Naționaliunilor Unite și european i a altor organizaționalii internaționalionale
Art. 28: Obligaționalii generale



Valoarea reală a procesului de implementare a Drepturilor Țăranilor 
va fi determinată de contribuția acestora la schimbările în viețile și 
mijloacele de trai ale femeilor și bărbaților din mediul rural de pe tot 
globul, în special ale celor vulnerabili și marginalizați.

Etapele procesului:
1. Informarea, educarea și conștientizarea autorităților, țăranilor și 

publicului larg (consumatori)
2. Dezvoltarea capacității organizațiilor de țărani și mici producători 

să își apere drepturile
3. Construirea unui proces inclusiv la nivel național care să permită 

participarea la luarea deciziilor între guverne și organizațiile de țărani 
și mici producători  

4. Organizarea de parteneriate, coordonare  și cooperare în 
societate – care să susțină vocea țărănească pe termen lung

5. Monitorizare și evaluare a progresului realizării drepturilor țăranilor 
precum și raportarea cazurilor de violare sau degradare a drepturilor 
acestora



Impactul crizei COVID-19
asupra drepturilor țăranilor și țărăncilor



Degradarea drepturilor omului

• Încălcări grave ale drepturilor muncitorilor, exploatare și expunere 
la Covid-19 în prima linie fără protecție, a muncitorilor (în special 
sezonieri și migranți) esențiali din alimentație și agricultură;

• Degradarea generală  a condițiilor de muncă  în sectorul agricol și 
alimentar;

• Degradarea drepturilor  muncitorilor în țările de  destinație a 
muncitorilor  migranți (extinderea  contracte de zilieri fără  beneficii 
sociale și de  săntate);



Criză economică

• Accelerarea agendei corporative privind digitalizarea și ultra-
tehnologizarea agriculturii și alimentariei, precum și comerțul 
internațional,

• Inchiderea sau limitarea piețelor locale și totodată preluarea pieței 
de către supermarketuri, marginalizând mai mult ca niciodată piețele 
locale și țăranii (standarde duble);

• Influență mai mare a instituțiilor financiare (FMI, Banca Mondială 
etc.) și presiuni crescute pentru privatizări ale mijloacelor de 
producție;



Inegalitate socială

• Lipsa solidarităţii la nivel internaţional și geopolitic între guverne; 
• Limitarea dialogului cu autoritățile și a transparenței decizionale;
• Agravarea diviziunii sociale între ideologiile politice de stânga și de 

dreapta precum și generate de măsurile de prevenție Covid-19;

Ignorarea soluțiilor

• Trecerea pe plan secund a problemei crizei climatice,
• Incapacitatea guvernelor de a face legătura între nutriție și 

problemele de sănătate generate de malnutriție (în special obezitate), 
în contextul Covid-19 și recunoașterea agroecologiei ca o soluție,



Alte instrumente care protejează și promovează 
drepturile țăranilor și țărăncilor:

1.   Linii directoare pentru realizarea progresivă a Dreptului la hrană 
adecvată în contextul securității alimentare naționale (Dreptul la Hrană)

2.   Linii directoare privind guvernarea responsabilă a terenurilor, 
pescuitului și pădurilor în contextul securității alimentare naționale 
(VGGT)

3.  Tratatul internațional privind resursele fitogenetice pentru alimentație 
și agricultură (ITPGRFA)
Art. 9 – Dreptul Fermierilor la Semințe

4. Decada ONU pentru Agricultura Familială (UNDFF) 



Vă mulțumesc!
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