
 
Nossas terras, território e vidas não estão à venda!  

Pelo fim do ‘acaparamento’ de terras e a espoliação das populações 
rurais e marítimas! 

 
 Nós, abaixo assinados, reunidos neste mês de julho de 2011 no planalto do 
Larzac, para celebrar o décimo quarto aniversário do início da resistência dos 
campesinos, proclamamos nossa profunda indignação com relação às inúmeras 
espoliações e expropriações das quais são vítimas, no mundo inteiro, as 
populações rurais e marítimas, em função da especulação da terra, das 
monoculturas industriais, da produção de agro-combustíveis, das minas em 
grande escala, da pesca industrial, do turismo e da urbanização.     
 Este fenômeno, por sua amplitude e sua natureza, reveste-se em nossos 
dias de um caráter particularmente dramático, submetendo a humanidade a 
grandes riscos (o Banco Mundial avalia em cinqüenta e seis milhões as hectares 
‘acaparadas’ em poucos meses). Este fenômeno de ‘acaparação’ de territórios:  
 - é responsável, em primeiro lugar, pelo êxodo rural, pela migração de 
vastas camadas de populações, pela hipertrofia urbana, pelo desencadeamento de 
uma sucessão de incontáveis sofrimentos e por desequilíbrios sociopolíticos de 
difícil gerenciamento. 
 - arrasa comunidades, que em geral possuem forte identidade étnica, são 
ecologicamente exemplares, socialmente estáveis e portadoras de inestimáveis 
saberes e valores.  
 - despreza o caráter finito dos recursos naturais, dos espaços, da água e a 
capacidade de resposta dos ecossistemas às agressões.  
 - ignora a legislação internacional e os avanços do Direito ambiental e do 
Direito indígena. 
 - contraria as grandes conquistas éticas do espírito humano surgidas após a 
segunda Guerra Mundial, tais como a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. 
 Recusamo-nos a nos resignarmos a tantos sofrimentos de uns, ao desprezo 
de outros, ao desconhecimento e à indiferença da maioria e, decididamente, 
recusamo-nos à negação pura e simples de uma parte da humanidade. 
 A lógica do dinheiro como motor principal da atividade humana coloca 
em questão os elementos fundamentais da vida em sociedade-mundo. 
 Não aceitamos que se especule em torno da alimentação e da fome da 
humanidade. Recusamo-nos à destruição dos recursos naturais, da biodiversidade 
de territórios inteiros, ao atentado contra a segurança e a soberania alimentar e, 
em definitiva, à vida dessas comunidades. 
 Resistir, hoje, ao ‘acaparamento’ de terras contra a espoliação dos 
recursos naturais e dos territórios é evitar prolongar um desenvolvimento que é 
letal para a humanidade.  
 Uma nova civilização é necessária, que leve em conta os limites dos 
recursos naturais e busque uma nova relação entre os homens e a natureza e uma 
nova relação entre os seres humanos. 



 Incitamos as organizações internacionais a implementar uma legislação 
que proteja as comunidades campesinas e indígenas, e convocamos os Estados a 
dar a essas comunidades os meios de trabalhar dignamente para o bem comum e 
para a transição rumo a uma sociedade viável e equânime.  
 Consideramos a convocatória de Dakar sobre o ‘acaparemento’ de 
territórios como uma das bases de convergência para a ação e reflexão.  
 Aqui, hoje, no Larzac, assinamos solenemente este texto e nos engajamos 
juntos, em uma caminhada de resistência e solidariedade. 
 
    Blaquière du Larzac, 17 de julho de 2011-07-20 
 
[Seguem-se as assinaturas dos presentes: ver fotografias em anexo]  
[Tradução provisória para o português de: Ana Maria Netto Machado – Porto Alegre 20 de julho de 2011] 
  
     


