#22to22
#OurWaterOurBodies #OurLandOurBodies
DECLARAÇÃO
A água e a terra são essenciais para a vida, a saúde e a dignidade desde o alvorecer da
humanidade. A Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece como a água, o
saneamento e a terra são importantes para o bem-estar humano. Em 2010, a Assembléia
Geral da ONU reconheceu explicitamente a água e o saneamento como direitos humanos,
afirmando que eles são “centrais para que se viva uma vida digna e para a defesa dos
direitos humanos”. E apesar da terra não ser explicitamente reconhecida como tal, o
Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos reconheceu
que a propriedade da terra é uma “questão transversal que afeta diretamente o desfrute de
vários direitos humanos”.
No entanto, muitas pessoas - bilhões, na verdade - não têm acesso a esses direitos
essenciais.
Apesar do status da água como um direito humano, e da propriedade da terra ser cada vez
mais reconhecida como crucial para o gozo dos direitos totais, a pedido de governos ambos
são ainda tratados como mercadorias lucrativas pelas corporações transnacionais. Os
resultados dessa apropriação de recursos invariavelmente incluem:

● Remoção de populações indígenas de seus territórios para dar espaço a projetos de
infraestrutura e extração.
● Impedir que as comunidades acessem seus próprios recursos locais.
● Contaminação de recursos locais e quebra de ecossistemas, tornando-os inutilizáveis.
● Aceleração da mudança climática global, que afeta de forma desproporcional aqueles que
menos contribuem para o fenômeno.
● Conseqüências desproporcionais da destruição ecológica sobre as mulheres.
● Repressão violenta e assassinatos através do uso de militares, polícia e mercenários incluindo a presença de forças armadas estrangeiras ou outras forças armadas, quando se
julga necessário.

Tudo isso está em contraste direto com o que a publicidade corporativa nos faz acreditar.
Do Dia Mundial da Água ao Dia da Terra (22 de março a 22 de abril), a Women’s March
Global destacará histórias de direitos sobre a água e a terra no nosso canal Medium e nas
nossas mídias sociais. Nosso objetivo é aumentar a conscientização sobre as lutas
cotidianas causadas pela água corporativa e pelo roubo de terras, e celebrar aqueles que
lutam para que todas as pessoas possam desfrutar da soberania que merecem sobre sua
própria terra e água.
Nossa água, nossas terras, nossos corpos - esses são nossos direitos.

