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 িবদ�মান �কািভড-১৯ মহামারী, জলবায়ু পিরবত� েনর িবশৃংখলতা, �মবধ�মান �ুধা এবং সকল �কার
পু�হীনতা, পিরেবশ ও �াণ�কৃিতর িবপয�য়, এবং ব�মুখী মানিবক সংকট �মাকােবলার এই দঃুসমেয়
আমরা [1], িবিভ� সামািজক আে�ালন, আিদবাসী মানুষ, উ�য়ন সংগঠন এবং একােডিমকরা এক�
হেয় খাদ� সাব�েভৗমে�র �িত আমােদর অ�ীকার �ঘাষণা করিছ এবং জািত সংেঘর ফুড িসে�মস
সািমট (UNFSS) এর ছ�েবেশ চলমান খাদ� ব�ব�া ও খাদ� সুশাসন কেপ�ােরট উপিনেবিশকরণ
�ত�াখ�ান করিছ। 

ই�াি�য়াল খাদ� ব�ব�া, �বি�ক খাদ� সরবরাহ �চইন এবং খাদ� ব�ব�া সুশাসেনর ওপর �মবধ�মান
কেপ�ােরট িনয়�ণ, আমােদর পৃিথবী এবং জনগেণর অি�ে�র ওপর �য �মিক সৃ� হেয়েছ, তার জেন�
দািয়। এর সােথ ওেতাে�াতভােব জিড়েয় আেছ জলবায়ু সংকট, বন িনধন, �াণৈবিচ�� �িত�� হওয়া,
ভ� িম, সমু�, বাতাস ও পািন দিুষত হওয়া, �ুধাসহ নানা ধরেণর অসংখ� মানবািধকার লংঘন।  কেপ�ােরট
িনয়ি�ত স�দ, নীিতিনধ�ারণী িবতক� , আইনী �ি�য়ার ওপর িনভ� রশীল উ�য়ন-মেডল এমন এক� খাদ�
ব�ব�া �তির কেরেছ যার কারেণ পৃিথবীর দইু িবিলয়ন মানুষ পু�-��তায় ভ�গেছ ও আিথ�কভােব
দদু�শা�� হেয়েছ [2]। আ�া-�েসস করা ই�াি�িরয়াল খােদ�র কারেণ পু�হীনতা, খাদ�-সৃ� অ-
সং�ামক �রাগ এবং ��লতার মেতা সমস�ার সৃ� হেয়েছ। 

�কািভড-১৯ মহামাির কেপ�ােরট বাজার-�কি�ক ব�ব�ার ভ�রু কাঠােমা এবং �বি�ক অসমতার মুেখাশ
খুেল িদেয়েছ। এই ব�থ� মেডল, যার িভি� �মতার অসাম�স�তা এবং রাজৈনিতক জবাবিদিহতার
অভােবর ফেল পাবিলক �িত�ানসমূহ এবং তােদর নীিত দ�ু মানুেষর চািহদা এবং �েয়াজন �মটােত
অ�ম হেয় পেড়েছ। �ানীয় পয�ায় �থেক �� কের আ�জ�ািতক পয�ােয় গণতাি�ক এবং রাজৈনিতক
মৈতেক�র িভি�েত কম�সুিচ �হণ করেত হেব; �যন �দেশর �ভতর এবং আ�েদশীয় অসমতা দরূ করা
যায়, �জ�ার িভি�ক িনয�াতন ব� করা যায় এবং মানুেষর �ানচ� �ত হওয়া �রাধ করা যায়। বত� মান 
 ি�তাব�া িবে�র সংখ�াগির� মানুেষর কােছ �হণেযাগ� নয়, এবং ভিবষ�ত �জে�র কােছ অথ�হীন।
আমরা আমােদর জনগেণর স�দ এবং �ািত�ািনক কতৃ� � কেপ�ােরট �াথ� হািসেলর িমথ�া সমাধােনর
জেন� ব�বহার করেত িদেত পাির না, যা �বি�ক চ�ােল��েলা �মাকােবলা করেত অ�ম। 
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[1] জািতসংঘ ফুড িসে�ম’স সািমেটর �িত এই �ত� (autonomous) গণমানেুষর �িতেরাধ �াি�ক পয�ায় �থেক গেড়
উেঠেছ; এর সােথ য�ু আেছ কৃষক, নারী, যবুক সমাজ, আিদবািস মানষু, ভ� িমহীন, প� পালেন িনেয়ািজত �গা�, কৃিষ
�িমক, �জেলসহ সংি�� �গা�র শত শত আ�জ�ািতক, আ�িলক, জাতীয় ও �ানীয় সংগঠন এবং এনিজও। আরও তথ�
�পেত হেল �দখুনfoodsystems4people.org

[2]   http://www.fao.org/3/cb4474en/online/cb4474en.html
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সংকট িনরসেন অিধকার �িত�ার লড়াই

অিধকার �িত�ায় এিগেয় যাবার একমা� পথ হে� অিবলে� কেপ�ােরট খাদ� ব�ব�ার এই �ি�য়া ব�
করা। তাই �থম কাজ হে� জািত সংেঘর সদস� �দশ এবং �িত�ােনর �ীকৃত মানুেষর পয�া� খাদ�
পাওয়ার অিধকার �িত�া ও বা�বায়ন করা [3]। যিদও পয�া� খাদ� পাওয়ার অিধকােরর সােথ অন�ান�
সকল �মৗিলক অিধকার অ�াি�ভােব যু�, এবং সব িকছ�  সি�িলতভােবই এই পিরবত� ন িনি�ত করেব।
এই সকল অিধকার-িভি�ক ���াপেট জনখাদ� নীিত এবং সুশাসন অজ�ন করেত হেল কৃষক,
আিদবাসী মানুষ, �জেল, প� পালেন িনেয়ািজত জনেগা�, �িমক, ভ� িমহীন, বেনর ওপর িনভ� র মানুষ,
�াম ও শহেরর গিরব মানুষ, �ভা�া, নারী ও যুব সমাজ সকলেক নীিতিনধ�ারণী ও সুশাসেনর আেলাচনার
�ক� িব�েুত থাকেত হেব। সরকার এবং আ�িলক ও আ�জ�ািতক �িত�ান সমূহ এই সকল
জনেগা�েক এে�া-ইেকালিজ এবং খাদ� সাব�েভৗম� অজ�েন সহায়তা কের কেপ�ােরট খাদ� ব�ব�া �থেক
উ�রণ ঘটােত হেব। আমরা, মানবািধকার উেপ�া কের এবং খাদ� ব�ব�ায় জনেগা�র সংি��তােক
ত� েল ধরেত ব�থ� হয়, এমন সংলাপ �ত�াখ�ান কির। 
  
UNFSS:  অৈবধ ব�অংশীদািরে�র মাধ�েম কেপ�ােরট �মতা   

জািত সংেঘর মহাসিচব World Economic Forum (WEF) এর সােথ চ� ি� করার মাধ�েম �য খাদ�
ব�ব�ার সািমট (UNFSS 2021) হে� তা এই সকল �মৗিলক শত�  পুরণ করেত ব�থ�। পৃিথবীর ১০০০ �
বৃহৎ কেপ�ােরশান, WEF এবং তােদর সােথ যু� �িত�ান�েলাই এই সািমেটর িডজাইন, কাঠােমা,
�ি�য়া, সুশাসন এবং িবষয়ব� িনয়�ণ করেছ। বড় বড় ব�জািতক কেপ�ােরশানসমূহ জািত সংেঘর
ব�পাি�ক (multilateral) ��ে� অনু�েবশ কের সাে�েনিবিল� বা �েক থাকার ধারণা পিরবত� ন
করেছ। তারা িডিজটাল এবং বােয়া-�টকেনালিজর মাধ�েম ই�াি�য়াল উৎপাদেনর িদেক িনেত চাইেছ
এবং স�েদর আহরণ এবং �াম �থেক �িমক সং�হ এবং জাতীয় ও �বি�ক পয�ােয় কেপ�ােরশােনর
আিধপত� �াপন করেত চায়। পুঁিজ এবং�যুি� �কি�ক এেজ�া িদেয় এই সািমট কেপ�ােরট �াথ� র�া
করেছ যা রাজৈনিতক, সামািজক, অথ�ৈনিতক এবং পিরেবশগতভােব ভারসাম�হীন। আমরা UNFSS
2021 খাদ� ব�ব�ার ওপর কেপ�ােরশােনর �মতার ভারসাম�হীনতার িব�ে� িন�া জানাই। এবং আমরা
জনেগা�েক বি�ত ও �শাষেণর মাধ�েম �য িমথ�া সমাধান �দয়া হে�, তা �ত�াখ�ান কির। 

জািত সংঘ খাদ� ব�ব�া সািমট মানবািধকােরর িভি�েত কাজ না কের তারা ব� অংশীদািরে�র
(multistakeholder) �ফারাম �তির কেরেছ �যখােন সরকার, ব�ি�, আ�িলক/আ�জ�ািতক �িত�ান,
ব�াবসা/কেপ�ােরশােনর �িতিনিধ সবাই সমান জ�ায় না; ব�বসািয়ক �ােথ�র সােথ জনেগা�র অিধকার
একভােব কখেনাই িবেবিচত হেত পাের না। িবে�র অিধকাংশ খাদ� উৎপাদন করেছন �ু� উৎপাদক
এবং �িমকরা, িক� এই ব�াি�গত ব�-অংিশদার (multistakeholder) �ি�য়ার মাধ�েম মা� ��কয়
�মতাশালী কেপ�ােরশান খাদ�, কৃিষ ও পুঁিজ বাজার িনয়�ণ করেছ। জািতসংেঘর খাদ� ব�ব�া সািমেটর
তথাকিথত �ব�ািনক �প দািয়�শীল িব�ানস�ত নীিত িনধ�ারেণর ��� দবু�ল কের িদে�: তারা
সংকীণ� কেপ�ােরট বয়ানেকই এিগেয় িনে� এবং �বিচ��ময় �ান ও অিভ�তা িভি�ক এে�া-ইেকালিজ,
আিদ�ান এবং মানবািধকারেক বাদ িদে�। এই সািমেট �াথ�-সংঘাত সুর�ার (Conflict of Interest
safeguards) অভাব রেয়েছ বেল কেপ�ােরট-চািলত �কায়ািলশন�েলা সহেজই পাি�ক অেথ� পাবিলক
পিলিস বা�বায়ন করার এেজ� িহেশেব অব�ান িনেত পারেছ; িক� এর জেন� পাবিলক �িত�ােনর
মেতা তােদর �কান দায়ব�তা, মাে�ট এবং ��তা বজায় রাখেত হে� না। 

আমরা উপর �থেক চািপেয় �দয়া (top-down), ��তািবহীন এবং অসম �ি�য়ায় আেলাচনার িভি�েত
গ�ত কেপ�ােরট �াথ� র�াকারী “Coalitions of Action” নামক �কায়ািলশন �মেন �নব না। �গম �চি�ং
সমাধােনর (“game changing solutions” ) নােম পুঁিজ-িনভ� র, �পেট�যু� �যুি� এবং পণ� �াণ ও
পিরেবেশর জেন� �িতকর, উপিনেবিশকরণ, পু�ষত� এবং অসমতা বািড়েয় �দেব এবং কেপ�ােরট
�সার এবং তােদর িনয়�ণ লাগামহীন হেয় যােব।
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[3]  See http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-
49_agroecology_en.pdf and https://undocs.org/en/A/RES/73/165 (Art.2, 15 and 16).
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[4]    See https://www.foodsystems4people.org/about-2/

জািত সংেঘর খাদ� ব�ব�া সািমেটর সুশাসন কাঠােমার ব�থ�তা ন�ভােব �কাশ �পেয়েছ, অেনক
‘অংিশদার’ ‘stakeholders’ এই �ি�য়া �থেক �বিরেয় যাে�ন, এবং জািত সংেঘর সদস� রাে�র মেধ�
২০৩০ সােলর এেজ�া অজ�েনর জেন� �পা�ের পথ transformative pathways িনেয় �কান
রাজৈনিতক ঐক�মেত �পৗ�ছােত পাের িন। এই পিরি�িতেত UNFSS এক� অৈবধ সুশাসন কাঠােমা িনেয়
জািত সংেঘর  িব� খাদ� িনরাপ�া কিম� (Committee on World Food Security (CFS)) �ক
���হীন কের ত�লেছ এবং এর ওপর হ�ে�প করেছ। িব� খাদ� িনরাপ�া কিম� এক� আ�েদশীয়
সরকােরর ব�ব�া এবং জািত সংেঘর খাদ� সুশাসেনর সবেচেয় অ�ভ�� ি�মুলক (inclusive) ব�পাি�ক
�িত�ান, যার খাদ� ব�ব�া সং�া� আেলাচনা এবং নীিত �হেণর �ি�য়ায় �নতৃ� �দয়ার �বধতা
রেয়েছ। অথচ UNFSS এর এই �বধতা নাই এবং তারা িব� খাদ� িনরাপ�া কিম�র মাে�ট এবং
সং�ােরর সংিবিধ লংঘন করেছ। আমরা দািব করিছ িব� খাদ� িনরাপ�া কিম�র অ�ভ�� ি�মুলক
(inclusive) িভশন এবং �ি�য়ার �ীকৃিত �দয়া �হাক এবং এেক শি�শালী করা �হাক। আমরা মেন
কিরেয় িদেত চাই �য ২৩ �সে��র ২০২১ এর পর UNFSS এর �কান মাে�ট বা �বধতা থাকেব না।
আমরা আমােদর সরকারেদর কােছ আহবান জানাি� �যন তারা ব�পি�কতা, অিধকার-িভি�ক এবং
অংশ�হণমূলক নীিতিনধ�ারণী �ি�য়ার সুর�া কেরন, যা CFS সদস� রা�সমূহ, িসিভল �সাসাই� এবং
সামািজক আে�ালেনর অংশ�হেণর িনয়ম িনধ�ারণ কের িদেয়েছ। 

খাদ� ব�ব�া উ�রেণর জন� খাদ� সাব�েভৗম�            
  
�টকসই, ন�ায� এবং �া��কর খাদ� ব�ব�ার সং�াম এর সােথ জিড়ত জনেগা�র অিধকার, জীিবকা
এবং তােদর �ােনর �িত �য অস�ান এবং অ�ীকৃিত জানােনা হেয়েছ, তার �থেক আলাদা করা যােব
না। আমােদর কােছ খাদ� ব�ব�ার প�িতগত সমস�ার িনভ� রেযাগ� সমাধান আেছ। আমরা আেগই
People's Autonomous Response to the UN Food Systems Summit [4] এ দািব ত� েলিছ �য
খাদ� ব�ব�ার উ�রণ ইেকালিজকাল এবং সামািজক �পা�েরর সােথ সাম�স�পুণ� হেত হেব। এর সােথ
থাকেব সমতা ও ন�ায�তার নারীবাদী দশ�ন। ১৯৯৬ সাল �থেক খাদ� সাব�েভৗমে�র দশ�ন িনেয় সামািজক
আে�ালন এবং িসিভল �সাসাই� সংগঠন সমূহ কমু�িন�-িভি�ক সুশাসেনর �ি�য়া অনুসরণ কের
�বি�ক আে�ালন গেড় ত� েলেছন। খাদ� সাব�েভৗমে�র আে�ালেনর দশ�ন এে�া-ইেকালিজ এবং �ু�
খাদ� উৎপাদক, আিদবাসী �গা�, নারী, যুবক এবং শহর ও �ােমর জনেগা� অিধকার এবং তােদর
চাওয়ার ওপর িভি� কের রিচত। খাদ� সাব�েভৗমে�র ২৫ বছর পুিত� েত গণমানুেষর �েয়াজেনর �ীকৃিত,
ময�াদা �িত�া, �কৃিতর �িত ��া, মুনাফার ওপের মানুষ, কেপ�ােরট দখেলর িবেরািধতা করার জেন�
আমরা আমােদর ঐক� এবং অি�কার পুনিন�ি�ত করিছ এবং সকেলর জন� এক� ন�ায� ও উপযু�
খাদ� ব�ব�ার পে� সকেল িমেল কাজ করার অ�ীকার করিছ।

খাদ� সাব�েভৗম� – এখনই
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িড�ােরশেন �া�র ক�ন
 https://forms.gle/qaoE8aPqyaHHNmC87

https://www.foodsystems4people.org/about-2/
https://forms.gle/qaoE8aPqyaHHNmC87

