ACCIÓ GLOBAL PER ELS DRETS DE TERRA I MITJANS DE VIDA

Nom de l'acció que és Proposa
Acció Global pels Drets de Terra i Mitjans de Vida (Jansatyagraha, març 2012)
Nom de l'Organització, grup o xarxa que Proposa l'acció
Ekta Parishad
Web de l'Organització
http://www.ektaparishad.com js2012.wordpress.com
http://onewaveintheocean.blogspot.com
http://ektacanada.weebly.com
http://www.said-india.com http://ektaeurope.org
Descripció i justificació de l'acció
La campanya de 2012 Jan Satyagraha de març és un gran marxa no-violenta que es
durà a terme a l'Índia i en molts altres països de tot el món a l'octubre de 2012.
Començarà el Dia Interncional de la Noviolència de l'ONU, dia 2 d'octubre, i continuarà
durant un mes. A l'Índia, on es durà a terme l'esdeveniment principal, 100.000
persones que representen a diferents comunitats rurals, especialment indígenes i
camperols sense terra, caminaran juntes els 350 quilòmetres que van de Gwalior (prop
del Taj Mahal) a Nova Delhi. La gent va a plantejar les següents qüestions: que la terra
és un actiu clau en el desenvolupament i la reducció de la pobresa, els alts nivells de
manca de terres i la necessitat de reduir la privatització per aconseguir un
desenvolupament positiu nacional i mundial. En efecte, el dret a la terra i mitjans de
vida són fonamentals per a la llibertat de totes les persones.
Hem identificat 29 comunitats marginades. Algunes de les comunitats en aquesta llista
són: les comunitats indígenes, els dalits, els grups nòmades, les dones musulmanes,
les minories sexuals, dones solteres, pescadors, habitants de barris de tuguris,
venedors ambulants, treballadors no organitzats, grups amb capacitats diferents , nens
desplaçats, indigents, etc. Estem fent esforços per garantir que tot el procés està sent
liderat per aquests grups.
Resultat Concret que s'espera de l'acció
L'objectiu és pressionar el govern per implementar la reforma agrària que promet com
la Llei de Drets sobre els Boscos que posarà a les necessitats dels pobles indígenes
per la terra i els mitjans de subsistència per sobre dels del desenvolupament
corporatiu. Això donarà suport al canvi d'un desenvolupament industrial a gran escala
per a una economia rural centrat en les persones.

Tipologia de l'acció
Satyagraha es basa en el model de desobediència civil de Gandhi acció, que és
noviolenta i decidida per aconseguir un canvi polític.

Participació ciutadana
Les persones són el principal component d'aquesta acció global. La marxa està
mobilitzant un exèrcit de pau de 100.000 persones. La coordinació de la Satyagraha
està sent duta a terme per un comitè de gestió. Ja s'ha creat l'estructura de l'equip de
l'organització.
Estem utilitzant aquesta oportunitat per vincular els grups globals per promoure l'acció
global en tot el món ja que creiem que només a través d'una acció global serem
capaços de crear pressió sobre els diversos actors globals que són directament i
indirectament responsables de la transferència de recursos des del poder als
poderosos. Encara que treballem en l'àmbit nacional, sentim la necessitat de vincular
en una acció global.
Els ciutadans poden participar de diverses maneres. Es poden organitzar o participar
en accions locals en els assumptes locals i en solidaritat amb la nostra acció,
mobilitzar recursos financers o materials en la solidaritat amb la caminada per
alimentar
els
manifestants
(que
són
els
camperols
sense
terra).
S'estan organitzant diverses accions per donar suport Acció Global pels Drets de terra
i mitjans de vida (Jansatyagraha, març 2012). A continuació exposem algunes
d'aquestes accions:

•

El menjar "100.000 persones que mengen per ajudar a 100.000 persones que
caminen" www.the-meal.net

•

Marxes Solidàries pel Regne Unit, 2012

Diverses marxes solidàries pel Regne Unit. Les organitzaràn durant l'any 2012
"Christian Aid UK" i "Action Village Índia". Per a més informació poseu-vos amb Ivan en
ivan@actionvillageindia.org.uk

•

Marxa Le Croisic - París, 21 setembre-17 octubre www.jan-ouest-2012.fr

•

Crida urgent, 2011-2012

L'ONG peuples Solidaires va fer una crida urgent a l'octubre de 2011 per donar suport
al Jan Samwad Yatra a través d'una campanya de cartes al Primer Ministre de l'Índia i
persones electes de França.
•

Marxes de Solidaritat, Bordeus, 2011-2012

Aproximadament cada 5 setmanes, les marxes de solidaritat amb els camperols sense
terra a l'Índia les organitzen Peuples Solidaires 33, a prop de Bordeus.
Les accions anteriors estan sent organitzades per amics de Ekta Parishad, un
organitzador clau de Jansatyagraha. Ekta Parishad també és part d'una Xarxa Global
de Solidaritat Sud-Sud. Moviments i grups de diversos països estan planejant accions

sobre temes locals i en solidaritat amb Jansatyagraha. La informació sobre aquestes
accions està disponible a:
http://southsouthsolidarity.org/site/?page_id=22
Temporització / Calendari
Comença el Dia Internacional de la Noviolència de l'ONU (2 d'octubre) i continuarà
durant un mes.
Organitzacions considereu que és podria col · laboradors
South Asia: SAPA
South East Asia: ANGOG, Four Slum Network
Europa: Les Amis du Mercy Home (Belgium), Gandhi International (France),
Mouvement pour une Alternative Non-violente (France), Peuples Solidaires (France),
Solidarité (France), Freunde von Ekta Parishad (Germany), Gandhi Projekt Initiative
e.V (Germany), CESCI Foerderverein (Switzerland), Groupe de soutien de Genève
(Switzerland), ProDok Film (Switzerland), Action Village India (United Kingdom).
Canadà: Ekta Canada (una red emergente de colaboradores)
Amèrica Llatina: MST, CPT.
Àfrica: Kenya Land Alliance
South-South Solidarity
A part de les associacions internacionals, 900 organitzacions a l'Índia han expressat el
seu suport a Jansatyagraha. Aquesta s'actualitza constantment a mesura que més
organitzacions s'uneixen a l'acció. Per obtenir una llista de les organitzacions que han
expressat el seu suport, si us plau visiteu:
http://www.ektaparishad.com/images/press/list-of-supportorganisations/document_document.pdf

