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RUOKA ON IHMISOIKEUS

Nälän ja 
köyhyyden poista-
miseksi tarvitaan 
poliittisia ja talou-
dellisia ratkaisuja. 
Nälkä ei lähde 
ruokaa lisäämällä.  
YK:n ihmisoikeusjulistus mainitsee ruo-
katurvan yhtenä ihmisoikeutena. Myös 
Rooman ruokahuippukokous 1996 nosti 
oikeuden riittävään ravintoon loppuasia-
kirjassaan keskeiseksi periaatteeksi. 
Kesäkuisen seurantakokouksen haasteena 
on nyt löytää välineitä, joilla periaatteen 
toteuttamiseen käytännössä saataisiin vauh-
tia.

Kansainväliset kansalaisjärjestöt ovat 
laatineet ehdotuksen ruokaoikeuden toi-
meenpano-ohjeeksi (code of conduct). Ohje 
tarkastelee valtioiden vastuita ja velvoit-
teita ruokaturvan toteuttamisessa. Ohje 
määrittelee yksityiskohtaisesti, miten ja 
missä tämä oikeus tulee ottaa huomioon. 

Samat velvollisuudet koskevat myös 
kansainvälisiä instituutioita, yrityksiä ja 
yksilöitä.

Kansalaisjärjestöjen mielestä Roomassa 
pitäisi aloittaa prosessi, joka määrittelisi 
miten julistuksen tavoitteet saavutetaan. 
Muun muassa Latinalaisen Amerikan maat 
sekä Saksa ja Norja ovat voimakkaasti aja-
neet kansalaisjärjestöjen ehdotusta.

KEINOT NÄLÄN POISTAMISEKSI 

Nälän ja köyhyyden poistamiseksi tarvi-
taan poliittisia ja taloudellisia ratkaisuja. 
70 prosenttia aliravituista ihmisistä maail-
massa elää maissa, joissa periaatteessa olisi 
riittävästi ravintoa koko väestön ruokkimi-
seen. Keskeisin kysymys ei ole ruoantuo-
tannon lisääminen. 

• Maatalouspolitiikan tulee suosia 
lähiruokaa. Ruokaturva toteutuu parhai-
ten, kun mahdollisimman suuri osa elintar-
vikkeista tuotetaan siellä, missä ne kulu-
tetaankin. Lähiruokaperiaatteeseen kuulu-
vat myös demokraattinen päätöksenteko ja 
tuotantomenetelmien kestävyys.

• Kehitysmaiden maaseutuväestölle tulee 
taata edellytykset ruoantuotantoon eli 
riittävästi maata, vettä, siemeniä ja luottoa. 
Erityisen tärkeää on parantaa maaseudun 
naisten asemaa, sillä ruoantuotanto ja per-
heiden ruokahuolto on usein heidän vas-
tuullaan.
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• Kehitysmaille on taattava oikeus suojata 
ja tukea ruoantuotantoaan. Elintarvikkeiden 
kaupan vapauttaminen, joka on meneillään 
olevien WTO:n maatalousneuvottelujen 
päämäärä, pahentaa nälkäongelmaa tuhoa-
malla pienviljelijöiden elinkeinoja. Teolli-
suusmaiden tulee lopettaa ylijäämäruoan 
vienti kehitysmaihin tukien avulla ja helpot-
taa kehitysmaiden tuotteiden pääsyä mark-
kinoilleen.

• Maatalouden tuottavuutta on parannet-
tava pieviljelijälähtöisillä, halpaan tekno-
logiaan perustuvilla ja paikallisiin oloihin 
sopeutetuilla tutkimuksella ja toimintata-
voilla. 

Lisätietoja Roomasta: 
Miia Toikka, Ruoka-aika-kampanjan 
koordinaattori, 041-529 6193
Helsingistä: 
Mika Railo, tiedottaja, Kepa, 09-584 23 
247, 040-590 3446

RUOKA-AJAN VAATIMUKSET 

• Suomen on aktiivisesti toimittava sen 

puolesta, että ruokaturvan asema ihmis-

oikeutena Roomassa vahvistettaisiin. 

Kokouksessa pitäisi luoda keinot oike-

uden toteuttamiseksi ja valvomiseksi 

käytännössä kansalaisjärjestöjen ehdot-

taman toimeenpano-ohjeen mukaisesti. 

•Suomen on toimittava johdonmukaisesti 

ruokaturvaa edistävän politiikan puolesta 

myös muilla kansainvälisillä foorumeilla, 

kuten Maailman kauppajärjestössä 

WTO:ssa, EU:ssa, YK:ssa ja 

kansainvälisissä rahoituslaitoksissa.
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