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RESOLUTION 

 

till stöd för en förklaring om jordbrukares och andra lantarbetares rättigheter  

("Declaration on the rights of peasants and other persons working in rural areas")  

vid FN:s råd för mänskliga rättigheter 
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Vid sitt sammanträde den 27 februari 2018 antog Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs 

facksektion för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö enhälligt följande resolution: 

 

Mot bakgrund av 

att FN:s råd för mänskliga rättigheter diskuterar antagandet av en förklaring om jordbrukares och 

andra lantarbetares rättigheter ("Declaration on the rights of peasants and other persons working in 

rural areas")1, 

att nästan hälften av mänskligheten för närvarande bor i landsbygdsområden och är beroende av 

jordbruksverksamhet för sin överlevnad, 

att 80 % av de 815 miljoner människor som i dag lider av hunger bor i landsbygdsområden och är 

livsmedelsproducenter, 

att kvinnor och flickor är särskilt drabbade och utgör 60 % av dem som lider av kronisk hunger, 

att 70 % av världens livsmedel kommer från småproducenter och att dessa även bidrar till bevarandet 

av miljön och den biologiska mångfalden, 

att det är av avgörande betydelse för jordbrukarnas verksamhet att de har rätt till kontroll över 

produktionsmedel, mark, betesmarker, vatten, utsäde, utbildning, lån samt socialförsäkringsskydd 

i händelse av olycka eller sjukdom, 

att den snabba minskningen av antalet familjeägda och småskaliga jordbruk även i Europa är mycket 

oroande med avseende på sysselsättningen, livsmedelsförsörjningen och landsbygdsområdenas 

livskraft, 

att jordbrukarna och landsbygdsbefolkningen är särskilt utsatta när deras rättigheter kränks och att de 

utsätts för betydande ekonomisk och social diskriminering när det gäller det fullständiga 

förverkligandet av deras universella mänskliga rättigheter, 

 

framhåller Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs facksektion för jordbruk, 

landsbygdsutveckling och miljö följande: 

 

 Det är viktigt att ge uttryck för stöd till jordbrukare och landsbygdens befolkning samt att erkänna 

deras specifika behov och samtidigt den centrala funktion som de fyller i samhället som helhet. 

 Ett nytt internationellt instrument på FN-nivå kan sannolikt bättre stödja jordbrukare och 

lantarbetare, i synnerhet kvinnor och barn. 

 Vi stöder ett tillfredsställande slutförande av arbetet med att utarbeta och anta en förklaring om 

jordbrukares och andra lantarbetares rättigheter ("Declaration on the rights of peasants and other 

persons working in rural areas"), som för närvarande diskuteras i FN:s råd för mänskliga 

rättigheter i Genève. 

                                                      
1

  http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGPleasants/Session5/A_HRC_WG.15_5_2.pdf 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGPleasants/Session5/A_HRC_WG.15_5_2.pdf
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 Vi uppmanar EU-institutionerna och regeringarna i medlemsstaterna, i synnerhet dem som är 

medlemmar i FN:s råd för mänskliga rättigheter, att aktivt stödja denna förklaring i allt framtida 

arbete som leder fram till dess genomförande. 

 

Bryssel den 27 februari 2018 

 

 

 

 

Brendan Burns  

Ordförande för facksektionen för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö  

_____________ 


