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VSF, JUSTÍCIA ALIMENTÀRIA GLOBAL, 25 ANYS
ASSENYALANT ELS CULPABLES DE LA PERPETUACIÓ
DE LA FAM AL PLANETA
VSF JUSTÍCIA ALIMENTÀRIA GLOBAL SOM

una associació i, des de 1987,

juntament amb les organitzacions camperoles, treballem perquè l’alimentació NO es tracti
com una mercaderia, sinó com un dret.
Les grans empreses de la indústria alimentària han convertit l’alimentació en un negoci,
l’aliment en una mercaderia, amb el consentiment i la inacció dels estats. Les seves activitats
estan destrossant el camp i fan desaparèixer la pagesia, i a més no compleixen la seva funció
de garantir l’accés als aliments per part de tota la població.
Des de VSF lluitem contra la fam, perquè l’alimentació sigui un dret i no un negoci. No creiem
en solucions a curt termini que calmin crisis temporals; creiem en solucions estructurals,
polítiques i reals, i pensem que són possibles.
Lluitem per posar fi a la fam sense malmetre el medi ambient. Creiem que és necessari un gir
en el sistema agroalimentari actual, ja que el vam assenyalar com la principal causa de la
perpetuació de la fam i la pobresa en àmplies zones del planeta.
VSF és una associació ecologista / aconfessional / independent / apartidària.

PER UN MODEL ALIMENTARI JUST I SOSTENIBLE
El model agroindustrial basat en la producció intensiva d’aliments i en un sistema de
comercialització monopolitzat per algunes transnacionals ha demostrat ser nefast per
assegurar l’accés als aliments a tota la població.

Per tant, defensem…
La Sobirania Alimentària dels pobles com una opció política que representa una condició
imprescindible per garantir el dret a una alimentació sana a totes les persones, i al
manteniment de les comunitats camperoles tant al Nord com al Sud. VSF centra la seva feina
en la consecució d’aquest model.
L’ agricultura camperola, ecològica i de proximitat és una agricultura al servei de les persones
i respectuosa amb els cicles naturals del camp, i ha de ser la principal font d’alimentació de la
població mundial. Creiem en la necessitat de potenciar els mercats locals diversificats basats
en la solidaritat i els preus justos, i a escurçar els canals de distribució, intensificant les
relacions entre persones productores i consumidores. Tot això, amb sistemes de producció
alimentària que proporcionin aliments segurs i saludables per a totes les persones i que,
alhora, mantinguin la biodiversitat i els recursos naturals.

El manteniment d’un medi rural viu i el cultiu de llavors lliures de modificacions genètiques,
autòctones i sense patents és bàsic per tenir accés a aliments sans, innocus, de temporada, i
impulsar la creació de llocs de treball al món rural.
La incidència política i l’activisme social són les nostres armes per lluitar pel que creiem just:
un gir en el model agroalimentari actual.

El dret a l’alimentació és un dret humà universal que es vulnera cada dia;
la fam no és un problema tècnic, de manca de matèria primera, sinó un
problema polític que requereix solucions estructurals.

VSF JUSTÍCIA ALIMENTÀRIA GLOBAL, EN XIFRES
1.700.000 PERSONES

VSF treballa amb més de 250.000 famílies en comunitats camperoles ubicades als
entorns rurals on som presents. En total, prop d’1.700.000 persones.

4.060.212,66 €

En el global de l’organització gestionem 4.060.212,66 € de pressupost.

51 CONTRACTATS/ADES

Un equip de 51 persones treballa a VSF. 21 de les 22 persones que treballen sobre el
terreny són personal local.

930 SÒCIES I SOCIS

Un total de 930 persones formen part de la base social de VSF i donen suport al treball
de l’organització dia rere dia.

CENTENARS D’ACCIONS ARREU DEL MÓN

Tallers, taules rodones, teatre, titelles, menjars agroecològics, reunions, sinergies amb
altres organitzacions, treball de camp, formacions, educació per al desenvolupament,
denúncia, investigació, manifestacions, protestes, propostes. Totes les nostres accions
les trobaràs detallades al nostre web: http://vsf.org.es/. Un total de 52 projectes estan
en marxa a tots els territoris on treballem, i de cada un es desprenen desenes
d’accions i activitats.

ACCIONS ALS TERRITORIS
El model actual de producció, elaboració, comercialització i consum d’aliments és la principal
causa de la fam i la pobresa al món. Paradoxalment, el 80% dels més de 1.000 milions de
persones que passen fam al món són productores d’aliments. Alguna cosa falla. I el canvi
necessari en la direcció del sistema alimentari disfuncional en què vivim solament serà possible

amb una completa reorientació de les polítiques i pràctiques agrícoles i alimentàries.
Destaquem algunes de les nostres accions:

“CORTOCIRCUITO”, PER UNA ALIMENTACIÓ SANA, PROPERA I JUSTA és una campanya que
pretén impulsar els mercats alimentaris locals a través de les administracions públiques.
Aquestes, a més de les accions legislatives per afavorir les economies locals, tenen el poder, i
entenem que el deure, d’impulsar els mercats de proximitat com a consumidors o
“compradors” d’aliments. Amb la campanya pretenem apropar-nos a més de 27
administracions i 27.000 persones a tot l’Estat espanyol.

“RED DE SEMILLAS EN HAITÍ”, CONTRA LA DEPENDÈNCIA EXTERNA La xarxa de llavors a Haití

és una iniciativa que pretén pal·liar les problemàtiques de la dependència externa de llavors
d’hortalisses i l’escassetat de gra de qualitat per a la sembra. La campanya és activa des de
2010. La idea fonamental és la recuperació progressiva de la capacitat productiva mitjançant
el recurs de les llavors de les comunitats organitzades en el moviment camperol nacional.
Treballem amb 2.800 famílies camperoles de 6 federacions; en total, 74.278 persones.

“BANCA BAJO CONTROL”, CONTRA L’ESPECULACIÓ ALIMENTÀRIA és una campanya contra
l’especulació alimentària. L’entrada de derivats financers basats en productes alimentaris de
grans inversors juga un paper fonamental en l’increment del preu dels aliments, que arrossega
més de 1.000 milions de persones al món a la fam. “Banca bajo control” lluita per una
regulació europea que posi límits estrictes a les eines que permeten i protegeixen els agents
per especular contra el gra bàsic per a l’alimentació humana.

“ALIMENTACCIÓN”, XARXA D’ESCOLES PER UN MÓN RURAL VIU A L’ESTAT ESPANYOL és un
programa destinat a la comunitat educativa a les zones rurals de l’Estat espanyol per
proposar accions que generin un coneixement, presa de consciència i canvis en actituds sobre
com el model de producció, distribució i consum d’aliments influeix en el desenvolupament de
les nostres comunitats, la salut i el medi ambient. “Alimentacción” treballa a 52 escoles, amb
més de 5.000 nenes i nens i prop de 300 professors i professores.

“ESCUELA”, UN ESPAI DE FORMACIÓ EN POLÍTIQUES PÚBLIQUES AGRÀRIES A BOLÍVIA La Escuela de
Políticas Públicas Agrarias de Bolívia és un espai de formació, reflexió, discussió i trobada
sobre els processos històrics nacionals i internacionals dels pobles i la construcció de
polítiques públiques agràries a favor de la pagesia boliviana. L’escola està propiciant que
homes i dones representants de les quatre organitzacions camperoles més grans de Bolívia
s’uneixin per dur a terme una anàlisi i reflexió col·lectiva sobre els projectes de polítiques
agràries que han estat promulgades, i que actualment es troben en discussió a l’Assemblea
Plurinacional.

VSF JUSTÍCIA ALIMENTÀRIA GLOBAL, COM A FONT DE
INFORMACIÓ

Des de VSF Justícia Alimentària Global entenem que els canvis estructurals s’obtenen
amb petites i mitjanes passes que ens conduiran a una societat més justa en l’àmbit
alimentari. Per a això, actuem i lluitem, amb aliats als territoris on tenim presència,
per aconseguir polítiques que afavoreixin l’agricultura camperola i ens portin a
desmantellar el sistema alimentari actual.
A l’Estat espanyol, des de les municipalitats fins al govern central i passant per les
administracions autonòmiques, estem al corrent de tots els temes relacionats amb la
cadena alimentària i les polítiques agràries. Estem presents a Andalusia, Aragó,
Catalunya, País Basc, Illes Balears, Madrid i València, on disposem de portaveus.
La unitat d’investigació és l’encarregada d’identificar i analitzar els temes amb què
treballem i de fer estudis, informes, assajos, que ens serveixen per definir els nostres
posicionaments. El cas de l’ocupació de terres per part del gegant de l’arròs, Ebro
Foods, al Marroc, o l’estudi sobre les ajudes de la PAC a l’Estat espanyol són solament
dos exemples del que s’ha publicat recentment. Per consultar les nostres publicacions,
accediu al web des d’aquí: http://vsf.org.es/recursos.
En l’àmbit internacional, i amb una feina estretament vinculada a les organitzacions
camperoles als territoris, i com a aliats estratègics/polítics de Vía Campesina,
l’organització camperola més important, que acull més de 400 organitzacions de tot el
món, des de VSF lluitem als països pels drets de la pagesia. Tenim portaveus que
podem oferir com a testimonis directes a Bolívia, Guatemala, Hondures, El Salvador,
Haití, Cuba, República Dominicana, Uganda i República Democràtica del Congo.

Com a organització internacional ubicada a l’Estat espanyol i
especialitzada en agricultura, ens considerem un referent informatiu amb
capacitat de ser utilitzats com a font d’informació sobre els temes en què
ens adjudiquem l’expertice.

TEMES I POSICIONAMENTS
ACAPARAMENT DE TERRES VSF s’oposa a l’acaparament de terres, ja que nega l’accés a
aquestes terres a les comunitats locals, destrueix els seus mitjans de subsistència, redueix
l’espai de les polítiques agrícoles que beneficien la pagesia, accelera la destrucció dels
ecosistemes i el canvi climàtic, i distorsiona el mercat.

ACCÉS A TERRA, AIGUA, LLAVORS Contra la privatització i mercantilització dels béns
comuns, lluitem per l’accés als recursos naturals com la terra, l’aigua i les llavors. D’aquí
prové la necessitat de reformes agràries que garanteixin a la pagesia viure de la terra que
treballa, mantenir l’aigua en la seva qualitat de bé públic i prohibir els OGM (organismes
genèticament modificats) per assegurar el lliure accés a les llavors, emfasitzant la importància
de promoure les llavors autòctones de cada territori.

AGROINDÚSTRIA VSF rebutja el control oligopòlic de la distribució alimentària i els seus

impactes socials i ambientals negatius, considera que l’alimentació ha de sortir d’aquests
circuits comercials controlats i condicionats per la gran distribució alimentària i buscar les
formes de distribució de circuit curt, de proximitat, d’apropament entre la producció i el
consum. VSF està clarament en contra dels OGM i entén que han d’estar fora del camp, de les
granges i de l’alimentació.

CIRCUITS CURTS DE COMERCIALITZACIÓ Les polítiques neoliberals prioritzen el comerç
internacional en comptes de l’alimentació dels pobles. Davant de la liberalitzacio del comerç,
perillosa per al medi ambient i injusta per als petits productors i productores d’aliments,
impulsem circuits curts de comercialització, que generen riquesa a les economies locals,
respecten el medi ambient i asseguren a la pagesia local viure del seu treball, ja que reben
preus justos pels seus cultius.

ESPECULACIÓ ALIMENTÀRIA Apostar per la pujada del preu de la cistella bàsica alimentària
atempta directament contra el paradigma de la Sobirania Alimentària i és contrària als nostres
objectius polítics. VSF mostra un fervent rebuig a tot tipus de pràctiques especulatives que
apostin amb el preu del gra bàsic per a l’alimentació humana.

POLÍTIQUES FAVORABLES A L’AGRICULTURA CAMPEROLA Les polítiques agrícoles han de
donar suport a una agricultura camperola sostenible al Nord i al Sud per garantir el dret a
l’alimentació de les seves poblacions, preservar el medi ambient, desenvolupar una
agricultura sostenible i generar ocupació al medi rural.

SISTEMES DE PRODUCCIÓ DIVERSIFICATS Contra els sistemes de producció intensius,
apostem per sistemes de producció diversificats i extensius que prioritzin la producció agrícola
local. Només així garantirem el dret de la pagesia a produir els seus aliments i el dret dels
consumidors a decidir el que volen consumir, com i qui ho produeix. Impulsar els mercats
alimentaris locals és la base per assegurar aliments sans, propers i de qualitat a la població.

UNA MICA D’HISTÒRIA
VSF neix el 1987 a la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB
Centra el seu àmbit d’actuació en la població rural per contribuir a la millora de la productivitat
de les explotacions agràries i animals. Gins al dia d’avui, VSF ha estat en continu moviment i
evolució, reaccionant davant dels nous reptes i el context canviant. Tant és així que l’any 2011
VSF es llança a un canvi d’identitat associativa amb l’objectiu d’adequar el nou discurs amb
una identitat que fos coherent i reflectís més i millor la nostra raó de ser. D’aquesta manera,
deixem enrere el nom amb què ens havíem identificat fins al moment, Veterinaris Sens
Fronteres (VSF). Ens quedem amb les sigles, i a més hi afegim una declaració d’intencions:
JUSTÍCIA ALIMENTÀRIA GLOBAL.

Ara som VSF JUSTÍCIA ALIMENTÀRIA GLOBAL

Des de VSF Justícia Alimentària Global creiem que els canvis que s’han de portar a terme per
apropar-se a la justícia social i ambiental es faran basats en aliances.

CONTACTA’NS!
Per a qualsevol informació, dubte, suggeriment, proposta, idea, suport, necessitat de
contractar amb persones de VSF…, tot el que necessiteu, podeu contractar amb la
Unitat de Comunicació de VSF Justícia Alimentària Global, que us atendrà encantada.

Silvia Fernández
VSF Justícia Alimentària Global
Responsable de la Unitat de Comunicació
silvia.fernandez@vsf.org.es
93 423 70 31 Ext. 50

Helena Àngel
VSF Justícia Alimentària Global
Responsable de l’Àrea de Premsa
helena.angel@vsf.org.es
93 423 70 31 Ext. 33

