
 

 

 

 

 
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL 
 
SOBRE O FUTURO  
 
DA AGRICULTURA E  
 
DA ALIMENTAÇÃO 

 
 

Segunda-feira, 12 de maio, Bonn, Alemanha, Ato público e Festival da 
Diversidade 

Às 10 da manhã nos reuniremos no Parque Rheinaue com faixas, bandeiras, música e 
delegações de países de todo o mundo. De lá caminharemos até o centro de convenções para 
apresentar nossas demandas: 

 
 Que parem de usar alimentos para encher tanques de combustível; 
 Pelo direito humano à alimentação adequada, diversificada e saudável; 
 Pelo livre intercâmbio de sementes e conhecimento e contra a biopirataria e patentes 

sobre seres vivos; 
 Por uma agricultura diversificada, natural, livre de monoculturas e que apóie a pequena 

produção, familiar, camponesa e tradicional; e 
 Pela diversidade biológica e cultural, regional, justa e livre de transgênicos. 

 
Retornando ao Parque Rheinaue, haverá uma apresentação de iniciativas através de 

imagens, sons e saberes e toda a Alemanha e do mundo. Haverá grande variedade de 
comidas, bebidas, músicas, informação e entretenimento – para um público de todas as idades.  

 
Para participar entre em contato com demo@planet-diversity.org, festival@planet-

diversity.org  
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De 13 a 15 de maio: O Congresso 
De terça a quinta-feira serão realizadas 6 sessões plenárias com tradução simultânea 

para espanhol, inglês, francês e alemão, 30 oficinas e 20 apresentações de iniciativas, 
organizações, idéias e projetos de todo o mundo.  

Consulte a página da conferência para a programação completa e para inscrever-se: 
www.planet-diversity.org | Informações: info@planet-diversity.org  

“Não podemos resolver os problemas que criamos com o mesmo pensamento que os 
criaram” (Albert Einstein) 

 
Um Congresso das esperanças locais e sonhos globais 
Ao lado das mudanças climáticas, a perda de biodiversidade natural e cultivada  

representa o maior desafio ecológico da história da humanidade. A dimensão da perda de 
espécies é comparável à do fim da era dos dinossauros. Cerca de 75% das variedades das 
plantas cultivadas nossos antepassados usavam há cem anos desapareceram. 

 
Contra este cenário, representantes de 190 governos se reunirão em Bonn, Alemanha, 

em maio de 2008 para negociar meios de proteger a biodiversidade no quadro da Convenção 
da Diversidade Biológica da ONU (CDB) e de seu Protocolo de Cartagena de Biossegurança. 

 
Com o início das negociações, o Congresso Planeta Diversidade reunirá agricultores, 

militantes sociais, ONGs e representantes de governos locais e regionais de todo o mundo 
para discutir alternativas práticas ao modelo vigente de agricultura. 

 
No centro do debate estará o atual modelo de produção e consumo de alimentos. 

As atuais políticas de promoção do crescimento a qualquer custo destroem o sustento de 
milhões de pequenos agricultores anualmente, seja no Norte ou no Sul. Com eles comunidades 
inteiras desaparecem, junto com seus conhecimentos e culturas. 

 
A agricultura familiar continua sendo o caminho mais eficiente para a produção de 

alimentos em termos de pessoas alimentadas por área cultivada. 
Há alternativas à destruição dos recursos naturais promovida pelo sistema das 

monoculturas industriais? Sim, milhares de alternativas. O Planet Diversity será o local de 
encontro, debates e intercâmbios em busca de estratégias comuns. 

 
Temas do Planet Diversity:  
o paradigma da diversidade | soberania alimentar e êxitos da agricultura familiar e 

camponesa | auto-determinação local e regional | livre de transgênicos | diversidade e mudança 
climática | patentes sobre seres vivos | agricultura urbana | inovação agroecológica | direitos do 
agricultor e do indígena | diversidade de sistemas de conhecimento 


