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Caros participantes,
Antes de mais, gostaria de congratular a ActionAid, a ADRA, a ESAC, o ISPRA e o
Escritório das Nações Unidas para os Direitos Humanos em Angola por terem
organizado este seminário. Gostaria igualmente de congratular os participantes e,
desde já, peço desculpa por não estar presente, devido à 5a Sessão do Conselho dos
Direitos Humanos das Nações Unidas, a decorrer em Genebra.
Actualmente, os níveis globais da fome continuam a aumentar. O número de pessoas a
sofrer de fome tem vindo a aumentar desde 1996, atingindo os 854 milhões de pessoas
em 2006. Apesar de todos os compromissos assumidos pelos Governos, em 1996, na
primeira Cimeira Mundial de Alimentação e, novamente, na Cimeira do Milénio, em
2000, quase nenhum progresso se registou na redução da fome. Mais de 6 milhões de
crianças ainda morrem todos os anos antes dos 5 anos de idade.
Isto é inaceitável! Todos os seres humanos têm o direito de viver com dignidade, livres
da fome.
Por todas estas razões, o diálogo a decorrer no Lubango é essencial. Este, certamente
contribuíra para a construção de um quadro institucional que assegurará o direito à
alimentação em Angola. As discussões que ligam o desenvolvimento rural e o direito à
alimentação, considerando a actual fase de desenvolvimento em Angola, serão uma
contribuição valiosa.
O envolvimento da sociedade civil neste processo é importante e gostaria aqui de
reiterar a importância de reforçar as redes nacionais para participar neste processo.
Desta forma, gostaria de partilhar o meu entusiasmo com a possibilidade da criação de
uma rede nacional de segurança alimentar em Angola
Desejo a todos os participantes uma discussão e trabalho proveitosos e encontro-me
disponível para apoiar futuras acções deste processo.
Jean Ziegler
Relator Especial das Nações Unidas
para o Direito à Alimentação

1

Traduzido pela Comissão Organizadora.

