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The Future We Want
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DECLARAÇÃO DE SHILLONG
(Um documento vivo, a partir dos encontros realizados durante o ITM 2015
em Shillong, Meghalaya, nordeste da Índia)
Inspirados pelo povo Sami, que organizou o primeiro Indigenous Terra Madre em Jokkmokk, Suécia, de
17 a 19 de junho de 2011;
Agradecidos ao Papa Francisco por lembrar ao mundo que os Povos Indígenas “devem ser os principais
parceiros do diálogo”;
Gratos a S.M. Carlos, Príncipe de Gales, por sua mensagem de vídeo por ocasião do ITM 2015, com a
qual estimulou-nos a levar em conta a sabedoria indígena para “desenvolver uma abordagem que atue
localmente pensando globalmente, exatamente como faz a Natureza, com todas as partes atuando de
forma harmoniosa para criar um conjunto coerente”;
Guiados por três anos de interação e troca de ideias com as comunidades indígenas da Índia
(Meghalaya, Nagaland e Koli Hills), Tailândia, Quênia, Etiópia, Peru e representantes de outros países,
incluindo os encontros realizados em Turim, na Itália, em 2012 e 2014;
Impressionados e gratos ao Governo do Meghalaya que apoiou o evento ITM 2015, e em particular ao
seu Primeiro Ministro, cuja colaboração pessoal forte é um modelo para eventos indígenas semelhantes.
Respondendo às reivindicações dessas comunidades indígenas do alimento para continuar criando
uma plataforma para a troca de experiências e ideias com o objetivo de preservar os nossos sistemas
alimentares sustentáveis locais e a soberania de nossos alimentos e sementes;
Reconhecendo que os Povos Indígenas são criadores de biodiversidade agrícola, que as mulheres e
os homens são detentores de um rico conhecimento agroecológico; que os seus sistemas alimentares
precisam ser preservados e, sempre que possível, ampliados, já que esses ecossistemas saudáveis
produzem alimentos ricos em micronutrientes;
Afirmando e destacando as disposições e princípios contidos na Declaração das Nações Unidas sobre
os Direitos dos Povos (UNDRIP), adotada pela Assembleia Geral da ONU em 2007 e no Documento
Final da Conferência Mundial sobre os Povos Indígenas (WCIP), adotado pela Assembleia Geral da
ONU em 2014, que afirmam os direitos à segurança alimentar e nutrição; à autodeterminação; a
terras, territórios e recursos; ao consentimento livre, prévio e informado; à relação espiritual com a

terra e recursos; aos meios de subsistência tradicionais; a sistemas sustentáveis de gestão de recursos;
a leis consuetudinárias; a estruturas de governo tradicionais e à defesa e transmissão de conhecimentos
tradicionais, entre outros; e
Compartilhando a filosofia do Slow Food e Terra Madre, segundo a qual todos têm o direito
fundamental a alimentos bons, limpos e justos e, consequentemente, a responsabilidade de proteger o
patrimônio, as tradições e a cultura que tornam isso possível.
Nós, representantes das 170 comunidades indígenas do alimento de 62 países da África, Américas,
Ártico, Ásia, Europa, Oriente Médio e Pacífico (vide Apêndice), reunidos em Shillong, Índia do Nordeste,
de 3 a 7 de novembro de 2015, para participar do segundo Indigenous Terra Madre, por meio desta,
aprovamos por consenso os compromissos e as propostas de ação abaixo:
1.		 Destacamos a conexão fundamental e espiritual que as pessoas têm com a Terra, e como essa
relação é a base para a saúde ou para o mal do nosso sistema alimentar;
2.		 Reiteramos que a agrobiodiversidade criada e mantida pelos Povos Indígenas e comunidades
rurais de todo o mundo desempenha um papel fundamental para que se atinja uma produção
agroecológica capaz de garantir uma melhor alimentação para todos;
3.		 Reafirmamos que os conhecimentos tradicionais desempenham um papel fundamental para
garantir que a agrobiodiversidade e as práticas agroecológicas sejam mantidas e disponibilizadas
para as presentes e futuras gerações;
4.		 Afirmamos que os Povos Indígenas já demonstraram as diversas formas nas quais a
agrobiodiversidade pode ser usada para adaptar e aumentar a resiliência. A adaptação a
mudanças, especialmente à mudança climática, exige o uso da diversidade presente nos sistemas
de produção e consumo. Os sistemas alimentares indígenas podem oferecer soluções para esses
desafios globais;
5.		 Apelamos a governos e demais órgãos constitucionais para que assegurem que os Povos Indígenas
e as comunidades locais que cuidam e mantêm suas terras e territórios possam continuar
protegendo, utilizando de forma sustentável, restaurando e enriquecendo a variedade de sementes,
raças, peixes, abelhas e outros organismos que vivem em suas terras. Eles devem ser respeitados e
reconhecidos adequadamente por seu papel de gestores e por sua capacidade de gerar alimentos
maravilhosamente diversos para povos e culturas. Eles devem ser incentivados a preservar e
fortalecer as línguas e o conhecimento, as práticas e as instituições tradicionais que evoluíram
com a sua agrobiodiversidade, tendo participação assegurada em seus domínios espirituais,
governança e gestão coletiva das terras, águas e recursos naturais relevantes;
6.		 Encorajamos nossos povos e comunidades, incluindo jovens, a aumentar o consumo de alimentos
locais, cultivados ou coletados, para mantermos saudáveis com uma alimentação segura, e
incentivamos chefs a usar ingredientes nativos de origem vegetal e animal no preparo de pratos de
alta qualidade, educando, assim, os consumidores;
7.		 Afirmamos que o nosso conceito de bem-estar deriva da combinação de harmonia social,
identidade cultural e da satisfação das necessidades básicas. Unidos, concluímos que sem paz
e segurança não pode haver bem-estar. Apelamos a todos para que reconheçam que conflitos,
clima imprevisível e alienação de terras reduziram o bem-estar;
8.		 Encorajamos todos os nossos Povos, comunidades e outros detentores de conhecimentos
tradicionais, a identificar os “guardiães da agrobiodiversidade” (produtores/pastores/pescadores/
caçadores e coletores locais) entre si – mulheres e homens – que mantêm, adaptam e promovem

uma grande diversidade de plantas comestíveis, raças animais, sementes e plantas medicinais e,
assim, são os guardiães da nossa agrobiodiversidade global;
9.		 Apoiamos a criação, consolidação e fortalecimento de redes de sistemas alimentares específicos
(por ex.: painço, arroz, criadores de animais, milho, polinizadores, rotação de cultivos), visando
a troca de experiências e boas práticas por meio de encontros e canais de aprendizagem. Os
membros dessas redes poderiam então participar do diálogo sobre políticas em nível local,
nacional e internacional;
10.		 Encorajamos governos locais a incluir no currículo o ensino da agrobiodiversidade em todos os
sistemas alimentares, promovendo programas que incorporem os sistemas de conhecimento e as
formas de ensino indígenas. Além disso, encorajamos as universidades a promover contribuições
indígenas, através de pequisas, formação e programas de ação realizados por indígenas;
11.		 Encorajamos nossos povos e comunidades a organizar, em colaboração com os detentores de
conhecimento locais, eat-ins e passeios pela agrobiodiversidade de florestas, campos, pântanos,
desertos e outras áreas naturais, para que os jovens desenvolvam uma relação mais profunda com
as variedades locais de plantas silvestres comestíveis e medicinais locais;
12.		 Apoiamos nossos povos e comunidades para que criem bancos comunitários de sementes/raças
para deter o desaparecimento de sementes e raças valiosas. Convidamos a Indigenous Partnership
for Agrobiodiversity and Food Sovereignty a liderar esta iniciativa, e apelamos a quem nos apoia
para que sustente esta iniciativa;
13.		 Pedimos aos nossos povos e comunidades que continuem escrevendo nossas histórias, digital ou
oralmente, ou por meio de outras práticas culturalmente relevantes, como o desenho na areia.
Contar histórias é “um processo de resgate da cultura”, e como a cultura não é linear ou estática,
nossas narrativas estão sempre evoluindo e devem continuar a ser contadas;
14.		 Queremos que as nossas iniciativas sobre soberania alimentar, segurança da propriedade
da terra e preservação dos conhecimentos, sejam parte de um movimento que transforme
fundamentalmente a natureza dos sistemas econômico e político, longe dos sistemas dominados
pelas empresas estatais ou privadas, e próximos de modelos alternativos baseados nas
comunidades, ecologicamente sustentáveis, socialmente justos, de bem-estar humano e planetário;
15.		 Apelamos ainda à Indigenous Partnership for Agrobiodiversity and Food Sovereignty para que
trabalhe com os financiadores e governos que nos apoiam, como o governo de Meghalaya, e
a NESFAS, para promover Escolas de Agroecologia interculturais adequadas, que incentivariam
o intercâmbio entre produtores, favorecendo um aprendizado de conhecimentos tradicionais e
conhecimentos modernos;
16.		 Apelamos a governos para que adotem políticas adequadas visando o fortalecimento da
agrobiodiversidade e de sistemas alimentares ecologicamente sustentáveis e a redução de insumos
externos (antes de tudo, fertilizantes e pesticidas químicos) e o desperdício alimentar, promovendo
ao mesmo tempo canais de distribuição de cadeias curtas;
17.		 Reconhecemos que muitas sociedades indígenas que têm segurança alimentar são marcadas
por um controle materno, de mulheres e homens, o que é típico das sociedades matrilineares.
Incentivamos a Indigenous Partnership for Agrobiodiversity and Food Sovereignty a considerá-las
como sociedades democráticas e matriarcais, governadas pela paz e com igualdade de funções
para mulheres e homens. Também caracterizadas pelo consenso, cooperação, cosmologia do
perdão e solidariedade, tais sociedades representam um modelo internacional muito necessário
para as formas sociais que recusam todo tipo de violência, inclusive a violência contra as mulheres;

18.		 Reconhecemos a força das redes de jovens a responder, de forma criativa, aos desafios do
século XXI, e as habilidades dos Povos Indígenas a aproximar tradição e inovação da forma mais
eficiente, e apoiamos a criação de uma Rede Jovem Indígena, que esteja no cruzamento entre o
Terra Madre Indígena e a Rede Jovem Slow Food;
19.		 Continuamos a reconhecer os inúmeros impactos graves das mudanças climáticas e suas causas,
e insistimos, junto à liderança global, que disposições fortes, relativas aos direitos indígenas,
nutrição, soberania alimentar (incluindo práticas agroecológicas e apoio aos produtores de
pequena escala) e integridade e resiliência dos sistemas socioecológicos sejam incluídas na
implementação do acordo de Paris;
20.		 Somos contrários ao conceito de cultivos “climaticamente inteligentes” criado por multinacionais
em proveito próprio, e incentivamos nossos povos e comunidades, especialmente as mulheres
indígenas, a identificar e catalogar culturas resistentes ao clima, resultado de processos dinâmicos
e co-evolucionários entre os nossos Povos e suas paisagens agrícolas;
21.		 Pedimos a implementação, pelas agências da ONU, incluindo FAO, FIDA, PNUD, UICN, OIT,
assim como órgãos e agências governamentais e ONGs que nos apoiam, de programas de
capacitação e atividades visando a conscientização sobre a soberania alimentar e os direitos dos
povos indígenas, incluindo o direito de propriedade fundiária, lutando contra a grilagem de terras.
Pedimos, também, o respeito e o reconhecimento, em todos os níveis, dos sistemas alimentares,
usos tradicionais e práticas locais dos Povos Indígenas;
22.		 Apelamos ao Fórum Permanente sobre Questões Indígenas da ONU, em sua 15ª sessão, para
que organize uma discussão sobre os guardiães da agrobiodiversidade e as redes estabelecidas
durante o ITM 2015, para conscientizar sobre as necessidades (e esforços atuais) para fortalecer
os sistemas alimentares indígenas do mundo todo, incluindo a agricultura de sequeiro, pecuaristas
e outros povos nômades;
23.		 Queremos que o ITM se torne uma rede de Povos indígenas autônoma e integrada, reunindo
diversas comunidades do alimento ligadas à Indigenous Partnership for Agrobiodiversity and
Food Sovereignity, Slow Food Internacional e outras organizações locais, nacionais e globais.
Defendendo os valores compartilhados do Slow Food por um alimento bom, limpo e justo,
fortalecendo o movimento Slow Food nas diversas regiões do mundo;
24.		 Divulgaremos este Acordo em nossas comunidades e redes, assim como as atualizações de
sua implementação, por meio das redes sociais. Recomendamos que a NESFAS tome a frente,
estabelecendo uma rede de conhecimento na internet, onde todos os participantes do ITM 2015
possam registrar os seus resultados. A NESFAS reuniria as informações fornecidas, publicando-as
trimestralmente na rede; e
Por fim, manifestamos o nosso reconhecimento e solidariedade ao povo Khasi. Somos gratos a eles, ao
governo de Meghalaya, à cidade Shillong e às localidades de Moosakhia, Khweng, Dombah, Mawhiang,
Nongwah, Pyrda, Laitsohpliah, Dewlieh e Nongtraw, e à NESFAS, pela calorosa hospitalidade e acolhida
em suas terras. Também gostaríamos de manifestar o nosso reconhecimento ao Slow Food Internacional,
Indigenous Partnership for Agrobiodiversity and Food Sovereignty, The Christensen Fund, AgroEcology
Fund, Swift Foundation, Bread for the World, Tamalpais Trust, CS Fund, FAO e FIDA, pelo apoio à
realização do Indigenous Terra Madre 2015.
Por nossas Terras, nossos Povos e nossas Gerações Futuras, aprovamos por consenso esta
Declaração, em 24 de fevereiro de 2016.

Apêndice: representação indígena no ITM 2015
África
AGIKUYU
BAKANJO/BAKONZO
BATWA
BORANA
BORANA OROMO
BURJI
EL MOLO
GAMO
GEDEO
HADIYA
HOR
IMGHRANE
IGBOS
KALANGA
KALENJIN
KONSO
MAASAI
NYIRAMBA
OGIEK
OROMO
OROMO, KARRAYYU
PASTORALIST
RENDILLE
SAMBURU
TSONGA
TURKANA
WATTA
WAAYYU

Américas
ANISHINAABE
AYMARA
ECASH
GUARANI OCCIDENTAL
HAIDA
HOPI
JURUNA YUDJA/MEDIO XINGU
KANIEN/‘KEHAKA
KANIENKEHAKA MOHAWK

KICHWA KARANKI

CHANIAGO

KIWICHA PURUWA

DAYAK LUNDAYEH

KOGUI

EVENK

MAYA PENÍNSULA DE YUCATÁN

IBAN

MAYA TZELTAL

ICHANANAW

MAYAN KAQCHIKEL

JAVARA

MAPUCHE

KALINGA

MAPUCHE LAFKENCHE

KAREN

MDEWAKANTON DAKOTA

KAZAKH

METIS

KHONGOODOR OF BURYAT–

MOHAWK

MONGOL PEOPLE

MUWEKMA OHLONE TRIBE

KUI

NAHUA

KYRGYZ

NATIVE HAWAIIAN

MAN ZU 满族

NAVAJO NATION

MONGOLS

OGLALA LAKOTA

QASHQAI-HEYBATLOO

OJIBWE

RYUKYU

OPATA PEOPLE OF SONORA

SHUGHNAN

OTOMÍ DE SAN FRANCISCO

SUNUWAR

MAGÚ

TAJIK

PUEBLO OF TESUQUE, TEWA

TAMANG

QUECHUA

TSONGOL OF BURYAT–MONGOL

QOMLE’EC

PEOPLE

SATERÉ-MAWÉ

TUBULARS

SENECA NATION/

WAKHAN

HAUDENOSAUNEE
SYILX

Europa

TAÍNO

CRIMEAN TATAR

TLA-O-QUI-AHT
WAYUU
WHITE MOUNTIAN APACHE
WICHI
XAKRIABÁS
ZAPOTECO–SIERRA SUR

Ásia
AINU

AKHA
BAYANSONGINOT
BEDOUIN–SOUTHERN JORDAN

SAMI

Índia
ADI
ALUKURUMBA
ANAL
ANGAMI
AO
APATANI
BADGA
BODO
BOTO

CHAKHESANG

POCHURY

CHANG

POUMAI

DARLONG

RABARI

DEBBARMA

RENGMA

DEORI

RONGMEI

GANGTE

SANTAL

GARO

SHOLIGA

HMAR

SIMTE

HRANGKHAWL

SUMI

IRULA

TANGKHUL

JAINTIA

THADOU

KARBI

TODA

KATTUNAICKAN

WARLI

KHASI

YIMCHUNGER

KHIAMNIUNGAN

ZEME

KONDH
KONYAK

Pacífico

KUKI

ANEITYUM

LAI
LAINGMAI
LAMKANG
LOTHA
LUSHAI
MAO
MARA
MAYALI
MEITEI
MISING
MONPA
NYISHI
ORAON
PAITE
PANIYA

ATZERA, MARKHAM VALLEY
BINANDERE
BUGOTU
BUNURONG
DHURGA
GORORAVE
GUADALCANAL COMMUNITY
HUITA
KAFESA COMMUNITY
KANAK
LAWAKI COMMUNITY
LELEPA
MAORI
NARAK
YUIN
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