Tłumaczenie zrealizowane na zlecenie Społecznego Instytutu Ekologicznego z oficjalnej wersji
anglojęzycznej

Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne 17 grudnia 2018 r.
73/165. Deklaracja Narodów Zjednoczonych o Prawach Chłopów i
Innych Ludzi Pracujących na Obszarach Wiejskich
Zgromadzenie Ogólne,
przyjmując z zadowoleniem przyjęcie przez Radę Praw
Człowieka w rezolucji 39/12 z 28 września 2018 r. 1
Deklaracji Narodów Zjednoczonych o Prawach Chłopów i
Innych Ludzi Pracujących na Obszarach Wiejskich,
1. Przyjmuje Deklarację Narodów Zjednoczonych o
Prawach Chłopów i Innych Ludzi Pracujących na Obszarach
Wiejskich zawartą w aneksie do niniejszej rezolucji;
2. Zaprasza rządy, agencje i organizacje Narodów
Zjednoczonych oraz międzyrządowe i pozarządowe
organizacje do upowszechniania Deklaracji i promowania jej
powszechnego poszanowania i zrozumienia;
3. Uprasza Sekretarza Generalnego o włączenie tekstu
Deklaracji do następnego wydania dokumentu Prawa
Człowieka: Kompilacja Międzynarodowych Instrumentów.
55 Zgromadzenie
17 grudnia 2018
Aneks
Deklaracja Narodów Zjednoczonych o Prawach Chłopów i
Innych Ludzi Pracujących na Obszarach Wiejskich
Zgromadzenie Ogólne,
przypominając zasady głoszone w Karcie Narodów
Zjednoczonych, które uznają wrodzoną godność, wartość oraz
równe i niezbywalne prawa wszystkich członków ludzkiej
rodziny jako fundamentu wolności, sprawiedliwości i pokoju
na świecie,
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biorąc pod uwagę zasady głoszone przez Powszechną
Deklarację Praw Człowieka2, Międzynarodową Konwencję o
Likwidacji Wszystkich Form Dyskryminacji Rasowej 3 ,
Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i
Kulturalnych4, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich
i Politycznych4, Konwencję w Sprawie Likwidacji Wszelkich
Form Dyskryminacji Kobiet 5 , Konwencję o Prawach
Dziecka 6 , Międzynarodową Konwencję o Ochronie Praw
Wszystkich Pracowników Migrujących i Członków Ich
Rodzin 7 , odpowiednie konwencje Międzynarodowej
Organizacji Pracy oraz inne stosowne międzynarodowe
narzędzia, które zostały przyjęte na poziomie globalnym lub
regionalnym,
potwierdzając Deklarację o Prawie do Rozwoju8, i to, że
prawo to jest niezbywalnym prawem człowieka, dzięki
któremu każdy człowiek i wszystkie ludy są uprawnione do
udziału w rozwoju ekonomicznym, społecznym, kulturowym
i politycznym oraz korzystania z nich; w których wszystkie
prawa człowieka i fundamentalne wolności mogą być w pełni
realizowane,
potwierdzając
również
Deklarację
Zjednoczonych o Prawach Ludów Tubylczych9,

Narodów

potwierdzając dalej, że wszystkie prawa człowieka są
powszechne, niepodzielne, powiązane, współzależne,
wzajemnie się wzmacniają i muszą być traktowane w sposób
sprawiedliwy i równy, na tym samym poziomie i z tą samą
mocą, a także przypominając, że promocja i ochrona jednej
kategorii praw nie powinna nigdy zwalniać Krajów od
promocji i ochrony innych praw,
uznając specjalne relacje i interakcje między chłopami i
innymi ludźmi pracującymi na obszarach wiejskich a ziemią,
wodą i przyrodą, do której są przywiązani i od których zależy
ich utrzymanie,
uznając również przeszły, teraźniejszy i przyszły wkład
chłopów i innych ludzi pracujących na obszarach wiejskich
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we wszystkich regionach świata do rozwoju, ochrony i
zwiększania bioróżnorodności, która jest podstawą
wytwarzania żywności i produkcji rolnej na świecie; a także
ich wkładu w zapewnienie żywności odpowiedniej jakości i
bezpieczeństwa żywnościowego, będących fundamentem
osiągnięcia celów rozwojowych ustalonych na poziomie
międzynarodowym, w tym Agendy Zrównoważonego
Rozwoju 203010,
zaniepokojeni tym, że chłopi i inni ludzie pracujący na
obszarach wiejskich cierpią nieproporcjonalnie z powodu
biedy, głodu i niedożywienia,
zaniepokojeni również tym, że chłopi i inni ludzie
pracujący na obszarach wiejskich cierpią z powodu obciążeń
powodowanych przez degradację środowiska i zmiany
klimatyczne,
zaniepokojeni dalej faktem starzenia się chłopów na
świecie oraz migracją młodych ludzi do miast i rezygnacją z
rolnictwa z powodu braku zachęt i trudu związanego z
życiem na wsi, uznając potrzebę lepszej dywersyfikacji
ekonomicznej obszarów wiejskich oraz stworzenia
nierolniczych możliwości rozwoju, zwłaszcza dla młodzieży
wiejskiej,
zaalarmowani zwiększającą się co roku liczbą chłopów i
innych osób pracujących na obszarach wiejskich
wysiedlanych lub przesiedlanych na siłę,
zaalarmowani również dużą skalą samobójstw chłopów w
wielu krajach,
podkreślając, że kobiety chłopki i inne kobiety wiejskie
odgrywają znaczącą rolę w ekonomicznym przetrwaniu ich
rodzin, wnoszą wkład do wiejskiej i narodowej gospodarki, w
tym poprzez pracę w sektorach gospodarki nieopłacanych; a
często odmawia się im prawa do posiadania i własności
ziemi, równego dostępu do niej, do zasobów produkcyjnych,
usług finansowych, informacji, zatrudnienia lub ochrony
socjalnej, a także tym, że są często ofiarami różnych form i
sposobów przemocy i dyskryminacji,
podkreślając również wagę promowania i chronienia
praw dziecka na obszarach wiejskich, włączając w to
likwidację biedy, głodu i niedożywienia, promocję
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jakościowej edukacji i zdrowia, ochronę przed narażeniem na
działanie chemikaliów i odpadów, a także eliminację pracy
dzieci, w powiązaniu z odpowiednimi zobowiązaniami
wynikającymi z praw człowieka,
podkreślając dalej, że z wielu powodów trudne jest, by
głos chłopów i innych ludzi pracujących na obszarach
wiejskich został usłyszany, w tym drobnych rybaków i innych
ludzi pracujących przy rybołówstwie, leśników, pasterzy, a
także innych lokalnych społeczności, by mogli oni bronić
swoich praw człowieka i prawa do ziemi, jak również
zabezpieczyć zrównoważone korzystanie z naturalnych
zasobów, od których zależą,
uznając, że dostęp do ziemi, wody, nasion i innych
zasobów naturalnych jest coraz większym wyzwaniem dla
mieszkańców obszarów wiejskich i podkreślając wagę
lepszego dostępu do zasobów produkcyjnych i inwestycji we
właściwy rozwój obszarów wiejskich,
przekonani, że chłopi i inni ludzie pracujący na obszarach
wiejskich powinni być wspierani w ich wysiłkach
promowania i podejmowania zrównoważonych praktyk
produkcji rolniczej, które wspierają i są w harmonii z naturą,
w wielu krajach i regionach określanej jako Matka Ziemia, w
tym poprzez poszanowanie naturalnej i biologicznej
zdolności ekosystemów do adaptacji i regenerowania się,
dzięki naturalnym procesom i cyklom,
mając na uwadze istniejące w wielu częściach świata
niebezpieczne i oparte na wyzysku warunki w których chłopi
i inni ludzie pracujący na obszarach wiejskich muszą
pracować, często bez możliwości korzystania z
podstawowych praw w pracy i z niską płacą niezapewniającą
utrzymania, bez ochrony socjalnej,
zaniepokojeni
faktem, że jednostki, grupy oraz
instytucje, które promują i chronią prawa człowieka
pracujących na roli i zasoby naturalne, spotykają się z
wysokim ryzykiem bycia zastraszanymi na różne sposoby
oraz napadami na ich fizyczne bezpieczeństwo,
odnotowując, że chłopi i inni ludzie pracujący na
obszarach wiejskich często mają utrudniony dostęp do sądów,
policji, prokuratorów i prawników w takim stopniu, że nie
mogą uzyskać natychmiastowej pomocy lub ochrony przed
przemocą, nadużyciami i wyzyskiem,

zaniepokojeni spekulacją produktami żywnościowymi,
zwiększoną koncentracją i nierówną dystrybucją systemów
żywności, a także nierównym stosunkiem sił wzdłuż
łańcuchów wartości, co utrudnia korzystanie z praw
człowieka,
potwierdzając, że prawo do rozwoju jest niezbywalnym
prawem człowieka, na mocy którego każdy człowiek i
wszystkie narody mogą uczestniczyć i wnosić wkład do
rozwoju gospodarczego, społecznego kulturowego i
politycznego i korzystać z niego; w którym wszystkie prawa
człowieka i podstawowe wolności są w pełni realizowane,
przypominając o prawie narodów do korzystania z pełnej
i całkowitej suwerenności w stosunku do wszystkich ich
naturalnych dóbr i zasobów, uwzględniając ustalenia, w tym
zakresie obydwu Międzynarodowych Konwencji o Prawach
Człowieka,
uznając, że koncepcja suwerenności żywnościowej
została użyta w wielu krajach i regionach do określenia prawa
o stanowieniu systemów rolnych i żywnościowych oraz
prawa do zdrowej i kulturowo odpowiedniej żywności
produkowanej metodami ekologicznymi i zrównoważonymi
oraz w poszanowaniu praw człowieka,
rozumiejąc, że każdy człowiek, mający obowiązki wobec
innych ludzi i społeczności, do której należy, odpowiedzialny
jest za dążenie do promowania i respektowania praw
uznanych w niniejszej Deklaracji,
potwierdzając wagę szanowania różnorodności kultur i
promowania tolerancji, dialogu i współpracy,
przypominając długą listę konwencji i rekomendacji
Międzynarodowej Organizacji Pracy o ochronie pracy i
godnej pracy,
przypominając również Konwencję o Różnorodności
Biologicznej i Protokół z Nagoi do Konwencji o
Różnorodności Biologicznej o Dostępie do Zasobów
Genetycznych i Sprawiedliwym Podziale Zysków z Ich
Użytkowania11,
przypominając dalej pracę Organizacji Żywności i
Rolnictwa ONZ oraz Komitetu Bezpieczeństwa Żywności o
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prawie do żywności, ziemi, dostępu do naturalnych zasobów i
innych
prawach
chłopów,
w
szczególności
Międzynarodowego Traktatu o Genetycznych Zasobach
Roślinnych dla Żywności i Rolnictwa 12 i Fakultatywnych
Wytycznych Organizacji o Odpowiedzialnym Zarządzaniu
Ziemią, Połowami i Lasami w kontekście Narodowego
Bezpieczeństwa Żywnościowego oraz Fakultatywnych
Wytycznych dla Zapewnienia Zrównoważonych Łowisk w
kontekście Bezpieczeństwa Żywnościowego i Likwidacji
Biedy 13 , a także Fakultatywnych Wytycznych dla Wsparcia
Stopniowej Realizacji Prawa do Odpowiedniej Żywności w
kontekście Narodowego Bezpieczeństwa Żywnościowego14,
przypominając
wyniki Światowej Konferencji
poświęconej Reformie Agrarnej i Rozwojowi Obszarów
Wiejskich oraz przyjętą wówczas Kartę Chłopów, w której
zostały podkreślone: potrzeba sformułowania odpowiednich
narodowych strategii reformy agrarnej i rozwoju obszarów
wiejskich oraz ich integracji z ogólnymi strategiami rozwoju
krajowego,
potwierdzając, że niniejsza Deklaracja i odpowiednie
międzynarodowe umowy powinny wzajemnie się wspierać w
celu wzmocnienia ochrony praw człowieka,
zdeterminowani, aby poczynić nowe kroki w
zobowiązaniu międzynarodowej społeczności, by uzyskać
znaczące postępy w kwestii praw człowieka poprzez
zwiększony i stabilny wysiłek międzynarodowej współpracy i
solidarności,
przekonani o potrzebie większej ochrony praw człowieka
w odniesieniu do chłopów i innych ludzi pracujących na
obszarach wiejskich, a także o potrzebie spójnej interpretacji i
stosowania
istniejących
międzynarodowych
norm
dotyczących praw człowieka i standardów w tej dziedzinie,
deklaruje, co następuje:
Artykuł 1
1. Dla celów niniejszej Deklaracji, chłopem jest każdy
człowiek, który już się angażuje lub chce się zaangażować
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samodzielnie lub wspólnie z innymi albo jako społeczność, w
produkcję rolną na małą skalę dla samowystarczalności i/lub
z przeznaczeniem na rynek, opierając się w dużej mierze,
chociaż niekoniecznie wyłącznie, na pracy rodziny lub
gospodarstwa domowego oraz innych niepłatnych sposobach
organizowania pracy oraz posiadający specjalną zależność i
przywiązanie do ziemi.
2. Niniejszą Deklarację stosuje się do każdego człowieka
zaangażowanego w rzemieślniczą lub małej skali produkcję
rolną, hodowlę roślin, zwierząt, pasterstwo, rybołówstwo,
leśnictwo, łowiectwo lub zbieractwo oraz rzemiosło związane
z rolnictwem i powiązane zajęcia na obszarach wiejskich.
Stosuje się ją również do zależnych członków rodziny
chłopskiej.
3. Niniejsza Deklaracja stosuje się również do ludów
tubylczych i społeczności lokalnych pracujących z ziemią,
ludów wędrownych, koczowniczych i półkoczowniczych oraz
nieposiadających ziemi zaangażowanych w wymienione
powyżej działania.
4. Niniejsza Deklaracja stosuje się również do pracowników
najemnych, w tym wszystkich migrujących, niezależnie od
ich statusu migracyjnego i do pracowników sezonowych, na
plantacjach, farmach, w lasach, przy akwakulturze, a także do
pracowników przedsiębiorstw przemysłowo-rolnych.
Artykuł 2
1. Państwa winny szanować, chronić i respektować prawa
chłopów i innych ludzi pracujących na obszarach wiejskich.
Państwa podejmą jak najszybciej prawne, administracyjne i
inne kroki, aby stopniowo osiągnąć pełną realizację praw
przedłożonych w niniejszej Deklaracji, a które nie mogą być
natychmiast zagwarantowane.
2. Szczególną uwagę należy poświęcić, podczas wdrażania
niniejszej Deklaracji, prawom i specjalnym potrzebom
chłopów i innych ludzi pracujących na obszarach wiejskich,
w tym osób starszych, kobiet, młodzieży, dzieci i osób z
niepełnosprawnościami, biorąc pod uwagę potrzebę
przeciwdziałania rozmaitym formom dyskryminacji.
3. Bez pomijania specyficznego ustawodawstwa o ludności
rdzennej, przed dostosowaniem i wdrożeniem legislacji i

polityk, międzynarodowych umów i innych procesów
decyzyjnych, które mogą wpływać na prawa chłopów i
innych ludzi pracujących na obszarach wiejskich, państwa
powinny konsultować się i współpracować w dobrej wierze z
chłopami i innymi ludźmi pracującymi na obszarach
wiejskich, poprzez ich własne instytucje przedstawicielskie;
powinny angażować i szukać wsparcia chłopów i innych
ludzi pracujących na obszarach wiejskich, na których decyzje
te mogą wpływać przed ich podjęciem, a także odpowiadać
na ich wnioski, biorąc pod uwagę istniejący brak równowagi
sił poszczególnych stron i zapewnić aktywny, wolny,
efektywny, treściwy i wynikający z dobrego poinformowania
udział jednostek oraz grup w procesie podejmowania decyzji.
4. Państwa winny ustalać, interpretować i stosować
międzynarodowe umowy, których są stronami, a także
wdrażać międzynarodowe standardy w sposób spójny, zgodny
z zobowiązaniami dotyczącymi praw człowieka stosującymi
się do chłopów i innych ludzi pracujących na obszarach
wiejskich.
5. Państwa podejmą wszelkie odpowiednie środki aby
zapewnić, że niepaństwowe ciała, które mogą być przez nie
regulowane, takie jak jednostki prywatne, organizacje,
transnarodowe korporacje i inne biznesowe przedsięwzięcia,
szanują i wzmacniają prawa chłopów i innych ludzi
pracujących na obszarach wiejskich.
6. Państwa, uznając ważność międzynarodowej współpracy
we wspieraniu wysiłków narodowych w realizacji intencji i
celów niniejszej Deklaracji, podejmą odpowiednie i
efektywne działania w tej sprawie, pomiędzy państwami i
wśród nich oraz, w stosownym wypadku, z odpowiednimi
międzynarodowymi i regionalnymi organizacjami i
społeczeństwem
obywatelskim,
w
szczególności
organizacjami chłopów i innych ludzi pracujących na
obszarach wiejskich, między innymi. Działania takie mogą
obejmować:
(a) Zapewnienie,
że
właściwa
współpraca
międzynarodowa, w tym międzynarodowe programy
rozwojowe, jest włączająca, dostępna i odpowiednia dla
chłopów i innych ludzi pracujących na obszarach wiejskich;
(b) Ułatwianie i wspieranie
rozwoju zdolności i
kompetencji, w tym poprzez wymianę i dzielenie się

informacjami, doświadczeniami, programami szkoleniowymi
i najlepszymi praktykami;
(c) Ułatwianie współpracy przy badaniach i w dostępie
do wiedzy naukowej i technicznej;
(d) Zapewnianie
odpowiedniego
technicznego
i
ekonomicznego wsparcia, ułatwianie dostępu do technologii
i dzielenie się nimi, a także transferu technologii, w
szczególności do krajów rozwijających się, na wspólnie
ustalonych warunkach;
(e) Polepszanie funkcjonowania rynków na poziomie
globalnym i ułatwianie dostępu do informacji rynkowej we
właściwym czasie, w tym do informacji o rezerwach
żywnościowych, aby ograniczyć ekstremalne zmiany cen
żywności i atrakcyjność spekulacji.
Artykuł 3
1. Chłopi i inni ludzie pracujący na obszarach wiejskich
mają prawo do pełnego korzystania ze wszystkich praw
człowieka i fundamentalnych wolności uznanych przez Kartę
Narodów Zjednoczonych, Powszechną Deklarację Praw
Człowieka i inne międzynarodowe instrumenty prawne
dotyczące praw człowieka, a także do bycia wolnym od
wszelkiej dyskryminacji w korzystaniu z przysługującym im
praw w każdym zakresie, takim jak: pochodzenie,
narodowość, rasa, kolor skóry, rodowód, płeć, język, kultura,
status małżeński, własność, niepełnosprawność, wiek,
poglądy polityczne lub inne; religia, status wynikający z
urodzenia, status ekonomiczny, społeczny czy inny.
2. Chłopi i inni ludzie pracujący na obszarach wiejskich
mają prawo do ustalania i rozwijania priorytetów, a także
strategii, by korzystać z prawa do rozwoju.
3. Państwa podejmą odpowiednie kroki, by wyeliminować
czynniki, które prowadzą do dyskryminacji lub pomagają ją
utrwalać, w tym różne i krzyżujące się formy dyskryminacji
skierowane przeciwko chłopom i innym ludziom pracującym
na obszarach wiejskich.
Artykuł 4
1. Państwa podejmują odpowiednie działania, by
wyeliminować wszelkie formy dyskryminacji kobiet chłopek
oraz innych kobiet pracujących na obszarach wiejskich,

promować wzmocnienie ich pozycji, w celu zapewnienia, na
podstawie równości pomiędzy mężczyznami i kobietami, że
w pełni i na równi korzystają ze wszystkich praw człowieka i
podstawowych wolności i że są w stanie w sposób wolny
dążyć do ekonomicznego, społecznego, politycznego i
kulturowego rozwoju na obszarach wiejskich, brać w nim
udział i z niego korzystać.
2. Państwa winny zapewnić kobietom chłopkom i innym
kobietom pracującym na obszarach wiejskich korzystanie,
bez dyskryminacji, ze wszystkich praw człowieka i
podstawowych wartości przedstawionych w niniejszej
Deklaracji oraz innych narzędzi międzynarodowych
dotyczących praw człowieka, w tym:
(a) prawa do równego i efektywnego udziału w
formułowaniu i wdrażaniu planowania rozwoju na wszystkich
poziomach;
(b) prawa do równego dostępu do najwyższych
osiągalnych standardów zdrowia fizycznego i psychicznego,
w tym do korzystania z zakładów opieki zdrowotnej,
informacji, doradztwa i usług związanych z planowaniem
rodziny;
(c) prawa do bezpośredniego korzystania z programów
opieki socjalnej;
(d) prawa do wszelkiego rodzaju szkoleń i edukacji
formalnej czy nieformalnej, w tym do szkoleń i edukacji
związanych z funkcjonalną alfabetyzacją, a także do
korzystania
ze
wszystkich
usług
społecznych
i
upowszechniających, by
móc rozwinąć
umiejętności
techniczne;
(e) prawa do organizowania samopomocy grup,
stowarzyszeń, kooperatyw, by zapewnić równy dostęp do
szans
ekonomicznych
poprzez
zatrudnienie
i
samozatrudnienie;
(f) prawa
społeczności;

do

udziału

we

wszystkich

działaniach

(g) prawa do równego dostępu do usług finansowych,
pożyczek
rolnych,
udogodnień
marketingowych
i
odpowiedniej technologii;

(h) prawa do równego dostępu do ziemi, użytkowania i
zarządzania ziemią i zasobami naturalnymi oraz do równego
lub priorytetowego traktowania w reformach uwłaszczenia i
agrarnych, a także w systemach ponownego zasiedlania;
(i) prawa do godnego zatrudnienia, równej płacy i
korzyści z opieki socjalnej oraz dostępu do działań
generujących przychody;
(j) prawa do wolności od wszelkich form przemocy.
Artykuł 5
1. Chłopi i inni ludzie pracujący na obszarach wiejskich
mają prawo do dostępu i użytkowania w sposób
zrównoważony zasobów naturalnych istniejących w ich
społecznościach i niezbędnych do cieszenia się odpowiednimi
warunkami życia, w zgodzie z art. 28 niniejszej Deklaracji.
Mają również prawo do udziału w zarządzaniu tymi
zasobami.
2. Państwa podejmą działania zapewniające, że każde
wykorzystanie naturalnych zasobów tradycyjnie należących
do, lub użytkowanych przez chłopów i innych ludzi
pracujących na obszarach wiejskich, jest dozwolone na
podstawie (ale nie tylko):
(a) odpowiednio przeprowadzonej oceny społecznej i
środowiskowej;
(b) konsultacji w dobrej wierze, w zgodzie z art. 2(3)
niniejszej Deklaracji;
(c) zasad uczciwego i sprawiedliwego podziału zysków z
takiego wykorzystania, które zostały ustalone zostały
ustalone w obopólnym porozumieniu pomiędzy tymi, którzy
wykorzystują te zasoby a chłopami i innymi ludźmi
pracującymi na obszarach wiejskich.

Artykuł 6
1. Chłopi i inni ludzie pracujący na obszarach wiejskich
mają prawo do życia, nietykalności cielesnej i psychicznej, do
wolności i bezpieczeństwa osobistego.

2. Chłopi i inni ludzie pracujący na obszarach wiejskich nie
mogą być arbitralnie aresztowani, przetrzymywani,
torturowani, trzymani w niewoli lub w stanie podległości.
Artykuł 7
1. Chłopi i inni ludzie pracujące na obszarach wiejskich
mają prawo do uznania wszędzie jako osoby przed prawem.
2. Państwa podejmą odpowiednie działania, by ułatwić
swobodę przemieszczania się chłopów i innych ludzi
pracujących na obszarach wiejskich.
3. Państwa podejmują, kiedy jest to potrzebne, odpowiednie
kroki, by współpracować w zakresie spraw transgranicznej
własności i prawa do ziemi dotyczących chłopów i innych
ludzi pracujących na obszarach wiejskich, którzy
przekraczają międzynarodowe granice, zgodnie z art.28
niniejszej Deklaracji.
Artykuł 8
1. Chłopi i inni ludzie pracujący na obszarach wiejskich
mają prawo do wolności przekonań, wiary, sumienia, religii,
opinii, wypowiadania się i pokojowych zgromadzeń. Mają
prawo do wyrażania opinii ustnie, pisemnie lub w postaci
drukowanej, w formie sztuki lub z wykorzystaniem
jakiegokolwiek innego medium, na poziomie lokalnym,
regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
2. Chłopi i inni ludzie pracujący na obszarach wiejskich
mają prawo, indywidualnie lub zbiorowo, we wspólnocie z
innymi lub jako społeczność, do udziału w pokojowych
działaniach przeciw łamaniu praw człowieka, w obronie
podstawowych wolności.
3. Korzystanie z praw wymienionych w niniejszym artykule
łączy się ze specjalnymi obowiązkami i odpowiedzialnością.
Może w związku z tym podlegać restrykcjom, ale tylko
ustanowionym prawnie i koniecznym dla:
(a) szanowania praw i reputacji innych;
(b) ochrony bezpieczeństwo narodowego i porządku
publicznego, lub zdrowia i moralności publicznej.
4. Państwa podejmują wszelkie odpowiednie środki aby
zapewnić ochronę przez kompetentne władze każdego,
indywidualne oraz wspólnie z innymi przed każdą przemocą,
groźbą, odwetem, dyskryminacją prawną lub faktyczną,
naciskiem czy innym działaniem arbitralnym, wynikającym z

z prawowitego wykonywania i obrony praw opisanych w
niniejszej Deklaracji.
Artykuł 9
1. Chłopi i inni ludzie pracujący na obszarach wiejskich
mają prawo do tworzenia organizacji, związków
zawodowych, kooperatyw czy innych organizacji i
stowarzyszeń ich wyboru, i dołączania do nich, w celu
ochrony swoich interesów i do zbiorowych pertraktacji.
Organizacje te winny być niezależne i dobrowolne oraz
pozostać wolne od wszelkich ingerencji, nacisków czy
represji.
2. Żadne ograniczenia, inne niż ustalone przez prawo i
konieczne w demokratycznym społeczeństwie, by zapewnić
bezpieczeństwo narodowe lub publiczne, porządek publiczny,
ochronę zdrowia publicznego i moralności oraz ochronę praw
i wolności innych, nie mogą być nałożone na wykonywanie
tego prawa.
3. Państwa podejmą odpowiednie środki, by zachęcać
chłopów i innych ludzi pracujących na obszarach wiejskich
do tworzenia organizacji, w tym związków, kooperatyw lub
innych organizacji, w szczególności po to, by eliminować
przeszkody dla ich tworzenia, rozwoju i wykonywania
prawowitych działań, w tym eliminować ustawowe lub
administracyjne dyskryminowanie tych organizacji i ich
członków, a także zapewniają wsparcie w umacnianiu ich
pozycji w negocjowaniu ustaleń kontraktowych, by
zagwarantować, że warunki i ceny są uczciwe i stabilne i nie
gwałcą ich prawa do godności i godnego życia.
Artykuł 10
1. Chłopi i inni ludzie pracujący na obszarach wiejskich
mają prawo do aktywnej i wolnej partycypacji, bezpośrednio
i/lub przez swoje organizacje przedstawicielskie, w
przygotowaniu i wdrażaniu polityk, programów i projektów,
które mogą wpływać na ich życie, ziemię i źródła utrzymania.
2. Państwa winny promować udział, bezpośredni lub przez
reprezentujące ich organizacje, chłopów i innych ludzi
pracujących na obszarach wiejskich w procesach
decyzyjnych, które mogą wpływać na ich życie, ziemię i
źródła utrzymania; obejmuje to ustanawianie i rozwój
silnych, niezależnych organizacji chłopów i innych ludzi
pracujących na obszarach wiejskich i promowanie ich

partycypacji w przygotowaniu i wdrażaniu standardów
bezpieczeństwa żywnościowego, warunków pracy i
standardów środowiskowych, które mogą ich dotyczyć.
Artykuł 11
1. Chłopi i inni ludzie pracujący na obszarach wiejskich
mają prawo do szukania, otrzymywania i udzielania
informacji, w tym o czynnikach, które mogą wpływać na
produkcję, przetwórstwo, marketing i dystrybucję ich
produktów.
2. Państwa podejmują działania zapewniające chłopom i
innym ludziom pracującym na obszarach wiejskich dostęp do
odpowiedniej, transparentnej, otrzymywanej w terminie i
adekwatnej informacji, w języku, formie i w sposób
odpowiedni dla ich kulturowych przyzwyczajeń, by
promować ich wzmocnienie i zapewnić efektywny udział w
decyzjach dotyczących spraw, które mogą wpływać na ich
życie, ziemię i źródła utrzymania.
3. Państwa podejmują stosowne kroki, by promować dostęp
chłopów i innych ludzi pracujących na obszarach wiejskich
do uczciwego, niestronniczego i odpowiedniego systemu
ewaluacji i certyfikacji jakości ich produktów na poziomach
lokalnym, krajowym i międzynarodowym, a także do
promowania ich udziału w jego tworzeniu.
Artykuł 12
1. Chłopi i inni ludzie pracujący na obszarach wiejskich
mają prawo do skutecznego i pozbawionego dyskryminacji
dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w tym do uczciwych
procedur rozwiązywania sporów i skutecznych środków
prawnych w przypadku wszelkich naruszeń praw człowieka.
Decyzje powinny uwzględniać ich zwyczaje, tradycje, reguły
i systemy prawne zgodne z odpowiednimi zobowiązaniami
międzynarodowymi w zakresie praw człowieka.
2. Państwa winny zapewniać pozbawiony dyskryminacji
dostęp, poprzez bezstronne i kompetentne ciała sądownicze i
administracyjne, do realizowanych w odpowiednim czasie,
przystępnych finansowo sposobów rozwiązywania sporów w
języku osób, których dotyczą, i powinny zapewnić skuteczne
i szybkie mechanizmy naprawcze, które mogą zawierać
prawo do odwołania się, restytucji, odszkodowania,
kompensacji i reparacji.

3. Chłopi i inni ludzie pracujący na obszarach wiejskich
mają prawo do asysty prawnej. Państwa zapewnią dodatkowe
mechanizmy, w tym pomoc prawną, by wspierać chłopów i
innych ludzi pracujących na obszarach wiejskich, którzy w
odwrotnym przypadku nie mieliby dostępu do usług
administracyjnych i sądowych.
4. Państwa zapewnią środki umożliwiające wzmocnienie
odpowiednich instytucji krajowych, by promować i chronić
prawa człowieka, w tym prawa opisane w niniejszej
Deklaracji.
5. Państwa zapewnią chłopom i innym ludziom pracującym
na
obszarach
wiejskich
skuteczne
mechanizmy
zapobiegawcze i naprawcze wszelkich działań, których
celem lub skutkiem jest pogwałcenie praw człowieka,
arbitralne pozbawienie ziemi i bogactw naturalnych lub
pozbawienie środków do życia, naruszenie integralności, a
także każdej formy przymusowego sedentaryzacji lub
przenoszenia ludności.
Artykuł 13
1. Chłopi i inne ludzie pracujący na obszarach wiejskich
mają prawo do pracy, które obejmuje prawo do wolnego
wyboru sposobu, w jaki zarabiają na życie.
2. Dzieci chłopów i innych ludzi pracujących na obszarach
wiejskich mają prawo do ochrony przed każdą pracą, która
może być niebezpieczna lub przeszkadzać w edukacji
dziecka,
szkodzić zdrowiu, a także fizycznemu,
psychicznemu, duchowemu, moralnemu czy społecznemu
rozwojowi dziecka.
3. Państwa winny stworzyć warunki umożliwiające taką
pracę dla chłopów i innych ludzi pracujących na obszarach
wiejskich oraz ich rodzin, która zapewnia wynagrodzenie
pozwalające na odpowiedni standard życia.
4. Państwa, stojące w obliczu biedy na wsi i braku
możliwości zatrudnienia w innych sektorach, winny
podejmować działania
ustanawiające i promujące
zrównoważone systemy produkcji żywności, które wymagają
wystarczających nakładów siły roboczej, aby wpłynąć na
tworzenie godnego zatrudnienia.
5. Państwa, biorąc pod uwagę specyfikę rolnictwa
chłopskiego, rybołówstwa o małej skali oraz akwakultury,
powinny monitorować zgodność z prawem pracy,

przeznaczając, gdzie jest to potrzebne, odpowiednie zasoby,
by zapewnić efektywne działanie inspektoratów pracy na
obszarach wiejskich.
6. Nikt nie może być narażony na wykonywanie
przymusowej, pańszczyźnianej czy obowiązkowej pracy, na
ryzyko bycia ofiarą handlu ludźmi czy innej formy
współczesnego niewolnictwa. Państwa, w konsultacji i we
współpracy z chłopami i innymi ludźmi pracującymi na
obszarach wiejskich i z reprezentującymi ich instytucjami,
podejmują
działania
chroniące
przed
wyzyskiem
ekonomicznym, pracą dzieci i wszelkimi formami
współczesnego niewolnictwa, takimi jak praca kobiet,
mężczyzn i dzieci za spłatę długów, a także praca
przymusowa, w tym rybaków i pracowników rybołówstwa,
pracowników leśnych, pracowników sezonowych i
migrujących.
Artykuł 14
1. Chłopi i inni ludzie pracujący na obszarach wiejskich,
niezależnie od tego, czy są pracownikami czasowymi,
sezonowymi czy migrującymi, mają prawo do pracy w
bezpiecznych i zdrowych warunkach, do korzystania ze
środków ochrony zdrowia, do bezpieczeństwa, do wyboru
przedstawicieli w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa oraz
przedstawicieli w komitetach zdrowia i bezpieczeństwa; do
korzystania ze środków zapobiegających, zmniejszających i
pozwalających kontrolować zagrożenia i ryzyko, do dostępu
do odpowiedniej odzieży ochronnej i sprzętu, do informacji i
szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracy, do pracy wolnej od
przemocy i napastowania, w tym molestowania seksualnego;
do składania raportów o niebezpiecznych i niezdrowych
warunkach pracy, do opuszczenia stanowiska pracy, jeśli
wykonywane zadanie jest niebezpieczne; w przypadku gdy,
kierując się rozsądkiem, uznają, że zaistniało natychmiastowe
poważne ryzyko dla ich bezpieczeństwa lub zdrowia i nie
poniosą z tego powodu konsekwencji i nie doświadczą
represji w pracy za korzystanie z takich praw.
2. Chłopi i inni ludzie pracujący na obszarach wiejskich
mają prawo, by nie stosować i nie być narażonym na
działanie niebezpiecznych substancji i toksycznych
chemikaliów, w tym środków agrochemicznych lub
zanieczyszczeń rolniczych bądź przemysłowych.

3. Państwa wdrożą odpowiednie działania, by zapewnić
bezpieczne i zdrowe warunki pracy chłopom i innym ludziom
pracującym na obszarach wiejskich: w szczególności winny
wyznaczyć kompetentne władze odpowiedzialne za te kwestie
oraz ustanowić mechanizmy międzysektorowej koordynacji
wdrażania polityk i egzekwowania ustaw krajowych,
regulacji dotyczących bezpieczeństwa pracy i zdrowia w
rolnictwie, przemyśle rolniczym i rybołówstwie, zapewnić
środki naprawcze, a także ustanowić kary i grzywny, a
ponadto ustanowić i wspierać systemy inspekcji pracy
odpowiednie dla miejsc pracy na wsi.
4. Państwa podejmują wszelkie działania, by zapewnić:
(a) zapobieganie ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa
związanemu z korzystaniem z technologii, stosowaniem
chemikaliów i praktyk rolniczych, w tym poprzez zakazy i
ograniczenia;
(b) odpowiedni system krajowy lub każdy inny system
zatwierdzony przez kompetentne władze ustanawiający
specyficzne kryteria dla importu, klasyfikacji, pakowania,
dystrybucji, etykietowania i stosowania chemikaliów
używanych w rolnictwie oraz dla zakazów i ograniczeń na nie
nakładanych;
(c) żeby wszyscy, którzy produkują, importują,
dostarczają, sprzedają, przemieszczają, magazynują lub
utylizują chemikalia używane w rolnictwie, stosowali
krajowe lub inne uznane standardy dla zdrowia i
bezpieczeństwa,
zapewniali
właściwą
informację
użytkownikom w oficjalnym języku lub językach kraju oraz
na żądanie odpowiednim władzom;
(d) właściwy system bezpiecznego zbioru, recyklingu i
utylizacji odpadów chemicznych, przeterminowanych
chemikaliów i pustych kontenerów po chemikaliach, by
uniknąć użycia ich do innych celów i wyeliminować lub
zminimalizować ryzyko dla zdrowia i środowiska;
(e) rozwój i wdrożenie programów edukacji i
podnoszenia świadomości publicznej dotyczących skutków
dla zdrowia i środowiska chemikaliów powszechnie
stosowanych na obszarach wiejskich i istniejących dla nich
alternatyw.
Artykuł 15

1. Chłopi i inni ludzie pracujący na obszarach wiejskich
mają prawo do zdrowej żywności i fundamentalne prawo do
niezaznawania głodu. Obejmuje to prawo do produkowania
żywności oraz prawo do odpowiedniego odżywiania, które
gwarantuje rozwój fizyczny, emocjonalny i intelektualny na
najwyższym poziomie.
2. Państwa gwarantują, że chłopi i inni ludzie pracujący na
obszarach wiejskich mają przez cały czas faktyczny i
możliwy ekonomicznie dostęp do wystarczającej ilości
odpowiedniej żywności produkowanej i spożywanej w sposób
zrównoważony i sprawiedliwy, w poszanowaniu ich kultur,
przy zabezpieczeniu dostępu do żywności dla przyszłych
pokoleń, zapewniający spełnione i godne życie dla nich w
sensie fizycznym i mentalnym, indywidualnie i/lub
kolektywnie, w odpowiedzi na ich potrzeby.
3. Państwa winny podjąć odpowiednie kroki, by zwalczać
niedożywienie wśród wiejskich dzieci, w tym w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej, m.in. stosując dostępną
technologię, zapewniając żywność bogatą w składniki
odżywcze i gwarantując, że kobiety odpowiednio się
odżywiają podczas ciąży i laktacji. Państwa winny zapewnić
wszystkim grupom społecznym, przede wszystkim rodzicom i
dzieciom informację, dostęp do wiedzy na temat odżywiania,
a także zapewnić wsparcie w wykorzystaniu podstawowej
wiedzy na temat odżywiania dzieci i korzyści wynikających
z karmienia piersią.
4. Chłopi i inni ludzie pracujący na obszarach wiejskich
mają prawo do tworzenia własnego systemu obejmującego
żywność i rolnictwo, uznanego przez wiele państw i regionów
jako prawo do Suwerenności Żywnościowej. Obejmuje to
prawo do udziału w procesach decyzyjnych dotyczących
polityki żywnościowej i rolnictwa, polityki rolnej, a także
prawo do zdrowej żywności produkowanej metodami
ekologicznie bezpiecznymi i zrównoważonymi, szanującymi
ich kulturę.
5. Państwa sformułują, w partnerstwie z chłopami i innymi
ludźmi pracującymi na obszarach wiejskich, polityki
publiczne na poziomie lokalnym, krajowym, regionalnym i
międzynarodowym, by rozwijać i chronić prawo do
odpowiedniej żywności, bezpieczeństwa żywnościowego i
Suwerenności Żywnościowej, a także zrównoważone i

sprawiedliwe systemy żywnościowe promujące i chroniące
prawa zawarte w niniejszej Deklaracji.
Artykuł 16
1. Chłopi i inni ludzie pracujący na obszarach wiejskich
mają prawo do zadowalającego standardu życia dla siebie i
swoich rodzin, a także do łatwego dostępu do środków
produkcji niezbędnych, by osiągnąć taki standard, w tym do
narzędzi produkcyjnych, wsparcia technicznego, kredytów,
ubezpieczeń i innych usług finansowych. Mają też prawo do
wolności w angażowaniu się indywidualnie i/lub zbiorowo, w
stowarzyszeniu z innymi lub jako społeczność w tradycyjne
rolnictwo, rybołówstwo, hodowlę i leśnictwo, a także w
rozwój systemów handlowych opartych na społeczności.
2. Państwa podejmą odpowiednie kroki, by faworyzować
dostęp chłopów i innych ludzi pracującym na obszarach
wiejskich do środków transportu, przetwórstwa, suszenia i
magazynowania niezbędnych do tego, by mogli sprzedawać
własne produkty na rynkach lokalnych, krajowych i
regionalnych po cenach, które zagwarantują im godny
przychód i utrzymanie.
3. Państwa zapewnią środki umożliwiające wzmocnienie i
wsparcie lokalnych, krajowych i regionalnych rynków w
sposób ułatwiający i zapewniający pełny, sprawiedliwy
dostęp do tych rynków i udział w nich chłopom i innym
ludziom pracującym na obszarach wiejskich, w taki sposób,
że będą mogli sprzedawać produkty po cenach, które
zapewnią im i ich rodzinom osiągnięcie zadowalającego
poziomu życia.
4. Państwa zapewnią środki gwarantujące, że rozwój wsi, a
także polityki i programy rolne, środowiskowe, handlowe i
inwestycyjne, rzeczywiście będą chronić i wzmacniać lokalne
możliwości utrzymania się oraz przechodzenia na
zrównoważone sposoby produkcji rolniczej. Państwa będą
stymulować
zrównoważoną
produkcję,
w
tym
agroekologiczną i ekologiczną, gdy tylko jest to możliwe, i
ułatwiać sprzedaż bezpośrednią: od rolnika do konsumenta.
5. Państwa podejmą odpowiednie kroki, by wzmocnić
chłopów i innych ludzi pracujących na obszarach wiejskich w
obliczu katastrof naturalnych lub innych poważnych
problemów np. krachu na rynku.

6. Państwa podejmą działania gwarantujące sprawiedliwe i
równe wynagrodzenie za pracę o równej wartości, bez
wyróżniania kogokolwiek.
Artykuł 17
1. Chłopi i inni ludzie pracujący na obszarach wiejskich
mają prawo do ziemi, indywidualnie i/lub zbiorowo, zgodnie
z art. 28 niniejszej Deklaracji; w tym prawo dostępu do
zrównoważonego użytkowania i zarządzania ziemią,
zbiornikami wodnymi, morzami przybrzeżnymi, łowiskami,
pastwiskami i lasami, by mogli osiągnąć zadowalający
standard życia, mieć bezpieczne miejsce do życia w pokoju i
godności, a także do rozwoju ich kultur.
2. Państwa podejmą odpowiednie kroki, by zlikwidować i
zakazać wszelkich form dyskryminacji związanych z prawem
do ziemi, w tym wynikających ze zmiany statusu
małżeńskiego, braku zdolności prawnej i dostępu do zasobów
ekonomicznych.
3. Państwa podejmą odpowiednie kroki, by możliwe było
prawne uznanie prawa do użytkowania ziemi, w tym do
użytkowania zwyczajowego obecnie niechronionego prawnie,
uznając istnienie różnych modeli i systemów. Państwa winny
chronić prawowite użytkowanie i zagwarantować, że chłopi i
inni ludzie pracujący na obszarach wiejskich nie są arbitralnie
lub bezprawnie eksmitowani, ich prawa nie są w inny sposób
przekreślane lub łamane. Państwa uznają i chronią naturalne
dobra wspólne oraz związane z nimi systemy zbiorowego
użytkowania i zarządzania.
4. Chłopi i inni ludzie pracujący na obszarach wiejskich
mają prawo do ochrony przed arbitralnym i bezprawnym
wysiedleniem z ich ziemi lub miejsca pobytu, albo z innych
zasobów naturalnych wykorzystywanych w działalności i
koniecznych do korzystania z odpowiadających im warunków
życia. Państwa winny włączyć do ustawodawstwa krajowego
zapisy chroniące przed przemieszczaniem, zgodne z
międzynarodowymi
prawami
człowieka
i
prawem
humanitarnym. Państwa zabraniają arbitralnej i niezgodnej z
prawem przymusowej eksmisji, niszczenia terenów rolnych,
konfiskaty lub wywłaszczania ziemi i innych zasobów
naturalnych, w tym jako kary lub sposobu prowadzenia
wojny.

5. Chłopi i inni ludzie pracujący na obszarach wiejskich,
którzy zostali arbitralnie lub bezprawnie pozbawieni ich
ziemi, mają prawo indywidualnie i/lub zbiorowo, razem z
innymi lub jako społeczność, do powrotu na ziemię, której
zostali arbitralnie lub bezprawnie pozbawieni, w tym w
przypadku klęsk żywiołowych i/lub konfliktu zbrojnego, a
także do przywrócenia im dostępu do zasobów naturalnych
wykorzystywanych w działalności i niezbędnych do
korzystania z zadowalających warunków życia, kiedy tylko
jest to możliwe, lub do otrzymania sprawiedliwej, zgodnej z
prawem rekompensaty, gdy ich zwrot nie jest możliwy.
6. W stosownych przypadkach państwa podejmą
odpowiednie kroki, by przeprowadzić reformy agrarne
ułatwiające szeroki i sprawiedliwy dostęp do ziemi i innych
zasobów naturalnych niezbędnych, by zapewnić odpowiednie
warunki życia chłopom i innym ludziom pracującym na
obszarach wiejskich oraz ograniczyć nadmierną koncentrację
i kontrolę ziemi, biorąc pod uwagę jej funkcje społeczne.
Chłopi bezrolni, ludzie młodzi, drobni rybacy i inni robotnicy
wiejscy winni mieć pierwszeństwo podczas przydzielania
gruntów publicznych, łowisk i lasów.
7. Państwa zapewnią środki gwarantujące ochronę i
zrównoważone użytkowanie gruntów i innych zasobów
naturalnych wykorzystywanych do produkcji, w tym,
poprzez agroekologię; a także zapewnią warunki do odnowy
biologicznych i innych naturalnych zdolności i cyklów.
Artykuł 18
1. Chłopi i inni ludzie pracujący na obszarach wiejskich
mają prawo do zachowania i ochrony środowiska oraz
zdolności produkcyjnych ich ziem, a także zasobów, z
których korzystają i którymi zarządzają.
2. Państwa podejmą odpowiednie kroki, by chłopi i inni
ludzie pracujący na obszarach wiejskich cieszyli się, bez
dyskryminacji,
bezpiecznym,
czystym
i
zdrowym
środowiskiem.
3. Państwa
winny
przestrzegać
zobowiązań
międzynarodowych dotyczących walki ze zmianami klimatu.
Chłopi i inni ludzie pracujący na obszarach wiejskich mają
prawo wpływania na opracowanie i wdrożenie krajowej i
lokalnej polityki adaptacji i łagodzenia zmian klimatu, w tym,
stosując tradycyjne praktyki i wiedzę.

4. Państwa podejmują skuteczne
działania, by
zagwarantować, że żaden niebezpieczny materiał, substancja
lub odpady nie są składowane na ziemi chłopów i innych
ludzi pracujących na obszarach wiejskich; a także
współpracują w celu przeciwdziałania zagrożeniom dla
korzystania z ich praw wynikającym z transgranicznych
szkód dla środowiska.
5. Państwa będą chronić chłopów i innych ludzi pracujących
na obszarach wiejskich przed nadużyciami ze strony
podmiotów niepaństwowych, w tym, poprzez egzekwowanie
przepisów dotyczących ochrony środowiska, które
przyczyniają się bezpośrednio lub pośrednio do ochrony praw
chłopów lub innych ludzi pracujących na obszarach
wiejskich.
Artykuł 19
1. Chłopi i inni ludzie pracujący na obszarach wiejskich
mają prawo do nasion, zgodnie z art. 28 niniejszej Deklaracji,
w tym:
(a) prawo do ochrony tradycyjnej wiedzy dotyczącej zasobów
genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa;
(b) prawo do sprawiedliwego uczestnictwa w dzieleniu się
korzyściami wynikającymi z wykorzystania zasobów
genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa;
(c) prawo do uczestniczenia w podejmowaniu decyzji w
sprawach dotyczących ochrony i zrównoważonego
użytkowania genetycznych zasobów roślinnych do
produkcji żywności i rolnictwa;
(d) prawo do zachowania, używania, wymiany i sprzedaży
materiału siewnego lub materiału rozmnożeniowego
pochodzącego z ich gospodarstw.
2. Chłopi i inni ludzie pracujący na obszarach wiejskich
mają prawo do utrzymywania, kontrolowania, ochrony i
rozwoju własnych nasion i tradycyjnej wiedzy.
3. Państwa podejmą działania gwarantujące chłopom i
innym ludziom pracującym na obszarach wiejskich
poszanowanie, ochronę i przestrzegania prawa do nasion.
4. Państwa zapewnią, że nasiona odpowiedniej jakości i
ilości były dostępne dla chłopów w najodpowiedniejszym
czasie do siewu, po przystępnej cenie.

5. Państwa uznają prawa chłopów do korzystania z ich
nasion, albo z innych dostępnych lokalnie, zgodnie z ich
wyborem, a także prawo decydowania o uprawach i
gatunkach, które chcą uprawiać.
6. Państwa podejmą odpowiednie kroki, by
wspierać
systemy nasiennictwa chłopskiego i promować stosowanie
nasion chłopskich i agrobioróżnorodności.
7. Państwa podejmą kroki gwarantujące, że badania i
rozwój rolnictwa obejmą potrzeby chłopów i innych ludzi
pracujących na obszarach wiejskich, a także zapewnią im
aktywny udział w określaniu priorytetów i podejmowaniu
badań i rozwoju, biorąc pod uwagę ich doświadczenie;
ponadto zapewniające zwiększenie inwestycji w badania i
rozwój upraw sierocych, a także nasion odpowiadających
potrzebom chłopów i innych ludzi pracujących na obszarach
wiejskich.
8. Państwa zagwarantują, że polityka nasienna, ochrona
odmian roślin i inne prawa własności intelektualnej, systemy
certyfikacji i przepisy dotyczące marketingu nasion, będą
respektować i uwzględniać prawa, potrzeby i realia dotyczące
chłopów i innych ludzi pracujących na obszarach wiejskich.
Artykuł 20
1. Państwa podejmą odpowiednie kroki, zgodnie z
zobowiązaniami
międzynarodowymi,
by
zapobiegać
zanikaniu bioróżnorodności i zapewnić jej ochronę, a także
zrównoważone użytkowanie różnorodności tak, aby
promować i chronić pełne korzystanie z praw chłopów i
innych ludzi pracujących na obszarach wiejskich.
2. Państwa podejmą działania, by promować i chronić
tradycyjną wiedzę, innowacje i praktyki chłopów i innych
ludzi pracujących na obszarach wiejskich, w tym tradycyjne
systemy agrarne, pasterskie, leśne, rybackie, hodowlane i
agroekologiczne, ważne dla ochrony i zrównoważonego
użytkowania różnorodności biologicznej.
3. Państwa będą zapobiegać ryzyku pogwałcenia praw
chłopów i innych ludzi pracujących na obszarach wiejskich,
związanego z rozwojem, obchodzeniem się z, transportem,
wykorzystywaniem, przekazywaniem lub uwalnianiem do
środowiska jakichkolwiek żywych zmodyfikowanych
organizmów.
Artykuł 21

1. Chłopi i inni ludzie pracujący na obszarach wiejskich
mają prawa człowieka do bezpiecznej i czystej wody pitnej
oraz do urządzeń sanitarnych, które są niezbędne do pełnego
korzystania z życia; wszystkich praw człowieka i godności
ludzkiej. Prawa te obejmują systemy zaopatrzenia w wodę i
urządzenia sanitarne dobrej jakości, niedrogie i fizycznie
dostępne oraz niedyskryminujące i akceptowalne pod
względem kulturowym i płciowym.
2. Chłopi i inni ludzie pracujący na obszarach wiejskich
mają prawo do wody do użytku osobistego i domowego,
rolnictwa, rybołówstwa i hodowli zwierząt oraz do
zabezpieczenia innych źródeł utrzymania związanych z wodą,
zapewniając ochronę, odnawianie wody i zrównoważone z
niej korzystanie. Mają prawo do sprawiedliwego dostępu do
systemów gospodarki wodnej, do bycia wolnymi od
arbitralnych rozłączeń czy skażenia wody.
3. Państwa będą szanować, chronić i zapewniać dostęp do
wody, w tym w zwyczajowych i społecznościowych
systemach gospodarki wodnej, na niedyskryminujących
zasadach; a także będą podejmować działania gwarantujące
dostępność wody do użytku osobistego, domowego i
produkcyjnego oraz do poprawy warunków sanitarnych, w
szczególności dla kobiet wiejskich i dziewcząt oraz osób
należących do grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji
lub zmarginalizowanych, takich jak koczowniczy pasterze,
pracownicy na plantacjach, wszyscy migranci niezależnie od
ich statusu migracyjnego oraz osoby żyjące w osiedlach
bezprawnych lub nieformalnych. Państwa promują
odpowiednie i przystępne technologie, w tym technologię
nawadniania, a także technologie ponownego wykorzystania
oczyszczonych ścieków, gromadzenia i przechowywania
wody.
4. Państwa chronią ekosystemy wodne, w tym góry, lasy,
tereny podmokłe, rzeki, warstwy wodonośne i jeziora, przed
nadmierną eksploatacją i zanieczyszczaniem szkodliwymi
substancjami, szczególnie ściekami przemysłowymi i
skoncentrowanymi minerałami i chemikaliami, co prowadzi
do powolnego lub szybkiego zatrucia; dbają też o odnawianie
takich ekosystemów.
5. Państwa będą zapobiegać naruszaniu przez osoby trzecie
prawa do wody dla chłopów i innych ludzi pracujących na
obszarach wiejskich. Państwa traktują wodę na potrzeby

ludzkie jako priorytet, przed innymi zastosowaniami,
promując jej ochronę, odnawianie i zrównoważone
użytkowanie.
Artykuł 22
1. Chłopi i inni ludzie pracujący na obszarach wiejskich
mają prawo do zabezpieczenia społecznego, w tym do
ubezpieczeń społecznych.
2. Państwa, stosownie do warunków krajowych,
podejmują odpowiednie działania, by promować korzystanie
z prawa do zabezpieczenia społecznego wszystkich
pracowników migrujących na obszarach wiejskich.
3. Państwa uznają prawa chłopów i innych ludzi
pracujących na obszarach wiejskich do zabezpieczenia
społecznego, w tym ubezpieczeń społecznych, a także,
zgodnie z krajowymi uwarunkowaniami, powinny ustanowić
lub utrzymać minimum socjalne obejmujące podstawowe
gwarancje zabezpieczenia społecznego. Gwarancje winny
zapewniać co najmniej; że w ciagu całego swojego życia,
wszyscy potrzebujący mają dostęp do podstawowej opieki
zdrowotnej i podstawowego dochodu, które łącznie
zapewniają, skuteczny dostęp do towarów i usług
określonych jako niezbędnych na szczeblu krajowym,.
4. Podstawowe gwarancje zabezpieczenia społecznego
winny zostać ustanowione przez prawo. Należy również
określić bezstronne, przejrzyste, skuteczne, dostępne i
przystępne procedury składania skarg i odwołań. Powinny
istnieć systemy zwiększające zgodność z krajowymi ramami
prawnymi.
Artykuł 23
1. Chłopi i inni ludzie pracujący na obszarach wiejskich
mają prawo do korzystania z najwyższego osiągalnego
poziomu zdrowia fizycznego i psychicznego. Mają także
prawo do dostępu, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, do
wszystkich usług socjalnych i zdrowotnych.
2. Chłopi i inni ludzie pracujący na obszarach wiejskich
mają prawo do używania i ochrony ich tradycyjnej medycyny
i zachowania praktyk zdrowotnych, w tym do dostępu do
roślin, zwierząt i minerałów leczniczych oraz do ich ochrony.
3. Państwa winny zapewnić dostęp do obiektów, towarów
i usług zdrowotnych na obszarach wiejskich w sposób

niedyskryminujący, szczególnie w przypadku grup
znajdujących się w trudnej sytuacji; dostępu do
podstawowych leków, szczepień przeciwko poważnym
chorobom zakaźnym, zdrowia reprodukcyjnego, do
informacji obejmujących główne problemy zdrowotne
dotykające społeczności, w tym, do metod zapobiegania im i
ich kontrolowania, opieki zdrowotnej dla matek i dzieci, a
także do szkoleń dla personelu medycznego, w tym, edukacji
na temat zdrowia i praw człowieka.
Artykuł 24
1. Chłopi i inni ludzie pracujący na obszarach wiejskich
mają prawo do odpowiednich warunków mieszkaniowych.
Mają prawo utrzymywać bezpieczny dom i społeczność, w
której mogą żyć w pokoju i godności, bez oznak
dyskryminacji.
2. Chłopi i inni ludzie pracujący na obszarach wiejskich
mają prawo do ochrony przed przymusową eksmisją z domu,
prześladowaniem i innymi zagrożeniami.
3. Państwa nie mogą, arbitralnie lub bezprawnie, czasowo
lub na stałe, usuwać chłopów lub innych ludzi pracujących
na obszarach wiejskich, wbrew ich woli, z domów lub ziemi,
którą zajmują; bez zagwarantowania lub umożliwienia
dostępu do odpowiednich form ochrony prawnej lub innej.
Kiedy eksmisja jest nieunikniona, państwo musi przekazać
lub zapewnić adekwatne i sprawiedliwe odszkodowanie za
wszelkie straty materialne lub inne.

Artykuł 25
1. Chłopi i inni ludzie pracujący na obszarach wiejskich
mają prawo do odpowiednich szkoleń dostosowanych do
specyficznych środowisk agroekologicznych, społecznokulturowych i gospodarczych, w których żyją. Kwestie
dotyczące programów szkoleniowych winny obejmować, ale
nie ograniczać się do poprawy wydajności, marketingu i
umiejętności radzenia sobie ze szkodnikami, patogenami,
wstrząsami systemowymi, skutkami działania chemikaliów,
zmianami klimatu i wydarzeniami związanymi z pogodą.
2. Wszystkie dzieci chłopów i innych ludzi pracujących
na obszarach wiejskich mają prawo do edukacji zgodnie z ich

kulturą i wszystkimi prawami zawartymi w instrumentach
dotyczących praw człowieka.
3. Państwa będą zachęcać do sprawiedliwych i
partycypacyjnych partnerstw rolników - naukowców, takich
jak rolnicze szkoły polowe, uczestniczące hodowle roślin i
kliniki zdrowia roślin i zwierząt; tak, aby lepiej odpowiadać
na natychmiastowe i pojawiające się wyzwania, przed
którymi stają chłopi i inni ludzie pracujący na obszarach
wiejskich.
4. Państwa inwestują w zapewnienie gospodarstwom
szkoleń, informacji rynkowych i usług doradczych.
Artykuł 26
1. Chłopi i inni ludzie pracujący na obszarach wiejskich
mają prawo cieszyć się własną kulturą i wolnością rozwoju
kulturowego, bez ingerencji lub jakiejkolwiek formy
dyskryminacji. Mają także prawo do zachowania, wyrażania,
kontrolowania, ochrony i rozwijania tradycyjnej i lokalnej
wiedzy, takiej jak sposoby życia, metody produkcji lub
technologii, zwyczaje i tradycje. Nikt nie może powoływać
się na prawa kulturowe, by naruszać prawa człowieka
gwarantowane przez prawo międzynarodowe, albo
ograniczać ich zakres.
2. Chłopi i inni ludzie pracujący na obszarach wiejskich
mają prawo, indywidualnie i/lub zbiorowo, w porozumieniu
z innymi lub jako społeczność, do wyrażania swoich
lokalnych zwyczajów, języków, kultury, religii, literatury i
sztuki, zgodnie z międzynarodowymi standardami praw
człowieka.
3. Państwa szanują prawa chłopów i innych ludzi
pracujących na obszarach wiejskich związane z ich
tradycyjną wiedzą i podejmują działania, by te prawa uznać,
chronić; a ponadto eliminować dyskryminację w stosunku do
tradycyjnej wiedzy, praktyk i technologii stosowanych przez
chłopów i innych ludzi pracujących na obszarach wiejskich.
Artykuł 27
1. Wyspecjalizowane agencje, fundusze i programy systemu
Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych organizacji
międzyrządowych, w tym międzynarodowych i
regionalnych organizacji finansowych, przyczynią się do
pełnej realizacji niniejszej Deklaracji, w tym, mobilizując
między innymi pomoc rozwojową i współpracę. Brane

pod uwagę będą sposoby i środki gwarantujące udział
chłopów i innych osób pracujących na obszarach
wiejskich w sprawach, które ich dotyczą.
2. Organizacja
Narodów
Zjednoczonych
i
jej
wyspecjalizowane agendy, fundusze i programy; a także inne
organizacje międzyrządowe, w tym międzynarodowe i
regionalne organizacje finansowe, będą promować
poszanowanie i pełne stosowanie niniejszej Deklaracji i
śledzić jej skuteczność.
Artykuł 28
1. W niniejszej Deklaracji, nic nie może być
interpretowane
jako
zmniejszenie,
osłabienie
lub
unieważnienie praw, które chłopi i inni ludzie pracujący na
obszarach wiejskich oraz ludność rdzenna posiadają obecnie
lub mogą nabyć w przyszłości.
2. Prawa człowieka i fundamentalne wolności wszystkich,
bez jakiejkolwiek dyskryminacji, będą szanowane przy
wykonywaniu praw zawartych w niniejszej Deklaracji.
Wykonywanie praw określonych w niniejszej Deklaracji
podlega tylko takim ograniczeniom, które są określone przez
prawo i które są zgodne z międzynarodowymi
zobowiązaniami w zakresie praw człowieka. Wszelkie takie
ograniczenia będą niedyskryminacyjne i konieczne
wyłącznie w celu zapewnienia należytego uznania i
poszanowania praw i wolności innych ludzi oraz spełnienia
słusznych
i
najbardziej
istotnych
wymogów
demokratycznego społeczeństwa.

