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Alimentar la desobediència civil
Barcelona Consensus va organitzar, el dissabte 15 de setembre,
The Meal Barcelona, un dinar per donar suport a la Jan Satyagraha, una marxa que defensa els drets de la gent sense terra a
l’Índia i reclama la sobirania alimentària. Aquesta gran acció
noviolenta es durà a terme a l’Índia i a molts altres països d’arreu
“No hi ha d’haver impaciència, ni barbàrie, ni insolència, ni pressions indegudes.
Si volem cultivar un veritable esperit de la democràcia, no podem permetre’ns
el luxe de ser intolerants. La intolerància revela la manca de fe en la causa”
Mohandas Gandhi
Oriol Agulló
quadernsdillacrua@setmanaridirecta.info

100.000 persones menjant per ajudar
100.000 persones que caminen. Emulant la manifestació noviolenta del 12
de març de 1930, quan Mohandas Gandhi va emprendre un camí silenciós
amb l’objectiu d’aconseguir la independència de l’Índia respecte de l’imperi britànic, 29 comunitats marginades de l’Índia, com les indígenes, els
delits, els grups nòmades o les dones
musulmanes, conviden la gent de tot
el món a fer el pas per pressionar els
governs perquè implementin reformes agràries. En el cas del país indi, la
ciutadania reclama l’aplicació de la Llei
de Drets sobre els Boscos, una reforma
promesa pel govern des de fa temps i
que, a priori, hauria de permetre convertir el model de desenvolupament
industrial del país en un model d’economia rural centrat en les persones. Fa
uns anys, el 6 d’abril de 1930, després
del seu llarg recorregut de 300 quilòmetres, Gandhi va arribar a la costa de
l’oceà Índic i va avançar uns metres

dins de l’aigua per recollir una mica de
sal i encoratjar milers de compatriotes
que l’havien acompanyat durant el recorregut a violar el monopoli de l’Estat
sobre la distribució de la sal. Amb la
marxa que s’inicia el 2 d’octubre, la
ciutadania índia busca posar en relleu
que la terra és un actiu clau en el desenvolupament i la reducció de la pobresa. I és que l’enorme influència de
Gandhi en la societat índia han convertit aquest país en capdavanter de les
lluites noviolentes. Moltes de les accions que es feien en temps de Gandhi
encara tenen sentit avui dia i el seu llegat noviolent continua ben present
entre la ciutadania de l’Índia, que manté que el sacrifici, la disciplina i el sofriment personals són millors eines
que els fusells per produir un canvi
social. Amb aquesta acció, posen de
manifest els alts nivells de manca de
terres i la necessitat de reduir la seva
privatització per aconseguir un desenvolupament positiu nacional i mundial. En efecte, el dret a la terra i als
mitjans de vida és fonamental per la
llibertat de les persones. Perquè l’acció

del món. Començarà el 2 d’octubre, dia internacional de la noviolència, i continuarà durant tot el mes. 100.000 persones que
representen diferents comunitats rurals, especialment indígenes
i camperolat sense terra, caminaran juntes els 350 quilòmetres
que van de Gwalior (prop del Taj Mahal) a Nova Delhi.
es pugui dur a terme, la coordinació de
la Satyagraha (que significa literalment
insistència o tinença de la veritat) ha
estat duta a terme per un comitè de
gestió que ha volgut vincular-se a grups
de tot el món per promoure l’acció de
manera global. A part de les associacions internacionals, 900 organitzacions índies han expressat el seu suport a la marxa. Ciutadanes d’arreu
han participat a l’acció de diverses maneres: s’han creat accions locals en solidaritat amb la Satyagraha, s’han mobilitzat recursos financers i materials

L’enorme influència de Gandhi en la
societat índia ha convertit aquest país
en capdavanter de les lluites noviolentes
per alimentar el camperolat sense terra
que participa a la caminada, s’han organitzat dinars de solidaritat per tot el
món i diverses marxes solidàries pel
Regne Unit (organitzades per Christian Aid UK i Action Village Índia),
França i Suïssa. Una de les marxes, la
Jan Ouest, s’iniciarà a Le Croisic el 17
de setembre i acabarà a París el 17 d’octubre. També trobem la Cycle Yatra,

una marxa ciclista que, des de l’abril,
pretén unir Ginebra amb l’Índia per
trobar-se a Gwailor i continuar la marxa a partir del 2 d’octubre. Gairebé
totes les accions prèvies han estat organitzades per Ekta Parishad, un organitzador clau de la Jan Satyagraha que
forma part de la Xarxa Global de Solidaritat Sud-Sud.
Una acció comuna pels
problemes de la terra

El març de 2011, Ekta Parishad va organitzar una reunió internacional, que
va comptar amb la participació de vint
grups de tot el món, per treballar un
programa d’acció comuna relacionat
amb els problemes que patia la terra.
Després de la celebració d’una conferència a Ginebra el setembre de 2011,
l’organització índia va ser convidada a
unir-se a una xarxa internacional per
treballar per la defensa dels drets humans i del camperolat. El moviment es
va globalitzar i va sorgir l’emergència
de crear un moviment mundial que
defensés els drets de les comunitats
rurals pobres que estan perdent terres
i mitjans de subsistència en benefici de
l’Estat i l’empresa privada. La primera
acció del moviment és la marxa Satyagraha, però el programa té una durada
de tres anys, amb la idea de fer d’alta-
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The Meal Barcelona
Robert Bonet

A les protagonistes de la marxa se les anomena satyagrahis, una paraula ben coneguda a l’Índia, que
vol dir persones que actuen de forma noviolenta, d’acord amb la filosofia i l’acció social de Gandhi. Per
ser satyagrahi, cal una gran força interior i la determinació de canviar allò que ens sembla violent.

veu de les reivindicacions camperoles
de les diferents comunitats. No obstant això, la xarxa internacional també
es marca la fita d’intercanviar bones
pràctiques al voltant de la noviolència,
la desobediència civil i el lideratge
local. A més d’Ekta Parishad, el moviment l’integren organitzacions com
Kenya Landa Alliance, que duu més de
set anys de lluita per la política nacional de les terres de Kenya; Soned (Senegal), que defensa que les comunitats
camperoles siguin les que administrin
els seus recursos; Community SelfReliance Centre (Nepal), que treballa
amb gent sense terra i grups marginals,
i Ekta Europa, una xarxa d’ONG i
d’individus europeus que dóna suport
als moviments socials que ajuden les
comunitats desposseïdes a recuperar el
control sobre els seus mitjans de subsistència. Per localitzar tots els actes de
solidaritat que es fan arreu del món,
Ekta Europa ha elaborat un mapa amb
les exposicions, fotografies i conferències que se celebren amb motiu de la
marxa Jan Satyagraha. A Catalunya,
l’acció promoguda per Ekta Parishad
s’ha impulsat a través de la campanya
de propostes de transformació social
ACT! (Acció Comuna Transformadora) de 2012, organitzada pel Consens de Barcelona i impulsada per
Nova, Innovació Social. L’acció camperola va resultar premiada, juntament amb Lorea, una plataforma virtual neutral, participativa i segura, que
buscar ser un nou mòdul de participació per les assemblees virtuals dels
moviments socials.

El 15 de setembre, diferents organitzacions de Ginebra, París, Estrasburg,
Londres, Barcelona, Kinshasa, Lomé,
Kabul i d’altres ciutats del món van
acollir un dinar per defensar la sobirania alimentària, donar suport al
món rural i reconèixer la seva importància, recaptar fons per a la Jan Satyagraha i defensar el dret de la població autòctona a l’accés als recursos
naturals. L’acte, anomenat The Meal,
va ser ideat per l’organització suïssa
Association Un repas pour notre
Avenir, que, des de 1999, promou
dinars per a la conscienciació i la
recaptació de fons per donar suport al
camperolat d’arreu. A la capital catalana, l’acte va ser una iniciativa de
Nova, Innovació Social, impulsat
amb l’objectiu de recollir diners i
enviar-los a l’organitzadora de la Jan
Satyagraha, Ekta Parishad. El menú
del dinar va consistir en una selecció
de plats picants, dolços i exòtics de

l’Índia, com a mostra de suport a la
marxa. A més de ser indi, vegetarià,
orgànic i local, l’àpat va comptar amb
fruita d’una cooperativa agroecològica catalana i del grup Menjar Just,
que va donar suport a l’esdeveniment
amb els seus coneixements sobre el
desaprofitament de menjar i sobre
com mantenir una bona relació amb
l’alimentació. Abans de menjar, però,
es va passar el documental Janadesh,
produït per la Fundació Quepo per
il·lustrar la lluita de la gent que es
troba en la misèria i sense terra a l’Índia. El documental mostra la darrera
gran marxa noviolenta del camperolat indi, la Janadesh, una campanya
nacional pel dret a la terra iniciada el
2005 per Ekta Parishad i que va culminar el 2007 amb una gran marxa a
peu que va involucrar més de 25.000
persones, la majoria d’elles provinents de les zones més desfavorides
del país.

Actuar per transformar el món
Amb la participació deliberativa en
xarxa de 150 líders de moviments socials i expertes de tot el món, el maig de
2011, es va arribar a la Declaració del
Consens de Barcelona 1.0: Compromís per un món habitable per a tothom, impulsada per Nova, Innovació
Social. Aquest document detalla la necessitat de la ciutadania local i global de

participar activament en la construcció
d’un món més equilibrat, pacífic i sostenible. Per dur-ho a terme, es va suggerir el disseny de plans de transició
que seguissin la declaració de consens o
les assemblees de convergència del
Fòrum Social Mundial i la posada en
marxa d’accions comunes transformadores (ACT). L’ACT! és una acció que
té lloc a diferents països del món al mateix temps, desenvolupada per la ciutadania i amb la implicació d’organitzacions i xarxes d’arreu del món que han
vibrat amb el lema Un altre món és possible. La convocatòria pretén anar més
enllà de l’acte simbòlic per esdevenir,
decididament, una crida a fer una acció
noviolenta de no cooperació, desobe-

diència civil, construir alternatives, etc.
Fins al gener de 2012, diferents organitzacions van presentar diverses propostes, tot i que un dels requisits de la campanya era que les entitats que no
sortissin escollides s’havien de comprometre a donar suport a l’acció triada per, entre totes, fer-ne difusió. Durant el mes de maig, prop de 3.800
membres de diferents organitzacions,
col·lectius i xarxes de tot el món van
participar d’una consulta global per
escollir l’acció premiada. Finalment,
Lorea i Ekta Parishad van rebre un gran
suport i, donada la implicació, l’esforç
de mobilització i la complementarietat
de les propostes, es va considerar que
era adequat premiar-les totes dues.

