Mensagem da Sociedade Civil pelo Direito Humano à Alimentação
Por intermédio desta mensagem exigimos que a VII Conferência de Chefes de Estado e de Governo da
CPLP que se realiza em Lisboa no dia 25 de Julho de 2008 coloque o combate à fome e a promoção da
segurança alimentar e nutricional como prioridade nas agendas políticas nacionais dos governos e na
estratégia de cooperação dos seus Estados-Membros como garantia do cumprimento do Direito Humano à
Alimentação.
Em particular, solicitamos aos Chefes de Estado e de Governo presentes que:
•

Reafirmem o combate à fome e a promoção da Segurança Alimentar e Nutricional como
prioridade política da CPLP e dos seus Estados-Membros como forma de garantir os
compromissos assumidos no âmbito dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio.

•

Intensifiquem os processos de elaboração e implementação de Politicas Nacionais de
Segurança Alimentar nos países da África Lusófona e Timor-Leste para melhorar os níveis de
segurança alimentar e de qualidade de vida das suas populações.

•

Assegurem o princípio da Soberania Alimentar garantindo o direito dos povos a definir as
suas próprias políticas de produção, distribuição e consumo de alimentos.

•

Se comprometam a adoptar as Directrizes Voluntárias da FAO sobre o Direito à Alimentação.

•

Reforcem a cooperação entre os Estados-Membros e organismos internacionais, em particular
a FAO, em matéria de Segurança Alimentar e Nutricional.

•

Assegurem que os Estados que ainda não o fizeram, assumam o compromisso de ratificar o
Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais (PIDESC) numa óptica de
promoção do direito humano à alimentação.

•

Reforcem a participação da sociedade civil ao nível da discussão, implementação e
monitorização das políticas públicas de Segurança Alimentar e Nutricional.

Lisboa, 25 de Julho de 2008
Os signatários:
ACTUAR – Associação para a Cooperação e o Desenvolvimento, Portugal
ADRA – Associação para Desenvolvimento Rural e Ambiente de Angola
ASP – Associação Saúde em Português, Portugal
ActionAid – Guiné-bissau
FONG – Federação das ONGs de São Tomé e Príncipe
FONGA – Fórum de ONGs Angolanas
IFSN – International Food Security Network/Rede Internacional de Segurança Alimentar
PONGs – Federação de ONGs de Cabo Verde
ROSA – Rede de Organizações pela Soberania Alimentar de Moçambique

