Pré - conferência distrital de SAN
4ª Conferência Distrital de SAN
20, 21 e 22 de julho de 2015

Resgate as suas tradições alimentares e
valorize a comida de verdade

A Conferência:
É a instância do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN,
responsável pela indicação ao Consea das prioridades da política e do Plano de
Segurança Alimentar e Nutricional, bem como pela avaliação do SISAN nacionalmente, no
seu estado/Distrito Federal ou município.
O Lema da 5ª Conferencia Nacional que acontecerá em novembro de 2015 é:

Objetivo:
Ampliar e fortalecer os compromissos políticos para a promoção da soberania
alimentar, garantindo a todos e todas o DHAA, assegurando a participação social e a gestão
intersetorial no sistema, na política e no Plano Nacional de SAN.

A Conferência Distrital de SAN é parte do processo da Conferência
Nacional de SAN:
- Maio/2015 inicia a organização para a 4ª Conferência de SAN do DF
- 6 pré conferências regionais que levarão representantes para a Conferência
Distrital.

O Objetivo Geral da 4ª Conferencia Distrital de SAN é:
Promover a reflexão e debate, entre a sociedade civil e o governo,
sobre o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional

SISAN implantado no

Distrito Federal, bem como, sensibilizar novos parceiros para a importância da

realização do Direito Humano à Alimentação Adequada e da garantia da
Segurança Alimentar e Nutricional.

O Objetivo Geral das Pré Conferencias Distritais é:

Discutir a Segurança Alimentar e Nutricional no Distrito Federal com a
finalidade de subsidiar a execução da 4ª Conferência Distrital de Segurança

Alimentar e Nutricional e iniciar a discussão sobre o tema Comida de Verdade com a
população do DF.

Que tal refletirmos sobre o Direito Humano à Alimentação Adequada!!

Direitos Humanos
Eu tenho
direito a
crescer em um
ambiente
saudável e
sustentável !!!

Direito a
atendimento de
saúde!!!

Eu tenho
direito a
educação de
qualidade!!!

Direito à
terra pra
plantar!!!

Eu tenho
direito a
morar
bem!!!

Direito de ir e
vir com
tranquilidade
e segurança!!

Eu tenho
os
mesmos
direitos
que
você!!!

Direito à preservar
minha cultura!!

Direitos Humanos:
São aqueles que as pessoas possuem, única e exclusivamente, por terem
nascido. Estão diretamente relacionados às condições essenciais de sobrevivência e
dignidade.

Um direito não é plenamente realizado sem a realização dos demais!!

Ao longo da história, os Direitos Humanos foram conquistados, por meio de lutas
e reivindicações. Muitos deles foram estabelecidos como direitos sociais e, no
Brasil, estão assegurados pela Constituição Federal.

A alimentação adequada e saudável
é um direito inerente à vida!

Eu tenho direito a uma
alimentação adequada e
saudável!!!

Ninguém vive sem comida e ninguém
tem qualidade de
vida sem alimentação adequada e
saudável.

Apesar de tão essencial, o Direito Humano à Alimentação Adequada foi
incluído na nossa Constituição Federal somente em 2010 como um Direito Social
!

Direito Humano à Alimentação
Adequada - DHAA
DHAA:
•

Inerente a todas as pessoas;

•

Acesso regular, permanente e irrestrito;

•

Alimentos seguros e saudáveis;

•

Quantidade e qualidade adequadas e suficientes;

•

Tradições culturais do seu povo;

•

Vida livre do medo, digna e plena nas dimensões física e mental,

individual e coletiva.

(ABRANDH,2012)

Mas então, quem é o responsável por garantir o DHAA??

Se existe um direito a ser garantido, alguém tem que garantilo. Quando identificamos uma violação ao direito aqueles

???

que são responsáveis por sua garantia precisam ser
acionados !

No caso do DHAA, o ESTADO é o principal responsável pela garantia desse
direito da população...
E o instrumento que o ESTADO e os Governos dispõem para garantir os direitos
são as:

POLITICAS PÚBLICAS E PROGRAMAS SOCIAIS!!!

Não se pode falar em Direitos Humanos sem que haja
mecanismos de exigibilidade.
Exigibilidade é a possibilidade de exigir direitos perante órgãos
públicos responsáveis, nacionais ou internacionais.
Alguns mecanismos de exigibilidade de direitos reconhecidos no nosso país são:
• Ministério Público; Defensoria Pública; Conselhos Tutelares : Canais garantidos
constitucionalmente
• Os Conselhos e outros: resultados da participação popular e controle social
Mesmo assim, quando falamos em DHAA, percebemos que esse tema
precisa ser amplamente discutido nos CONSEAs locais, pois muitas vezes
violações desse direito não são reconhecidas pelo poder público ou até mesmo
pela população!!

Para a garantia do DHAA, o Estado precisa de políticas e programas
integrados e harmônicos entre si que abarquem intervenções desde a produção
sustentável de alimentos, até a disponibilidade, física, econômica e regular de
alimentos adequados e saudáveis

que respeitem a cultura

alimentar da

população local.
Para contemplar todos esses atributos são necessárias políticas articuladas
entre diversos setores da sociedade (políticas intersetoriais) que ofereçam
condições concretas

de acesso a uma alimentação saudável e adequada pelos

diferentes grupos sociais da população.
Esta é a abrangência da Política de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN.

Assim,

Para realizar o DHAA dentro dessa complexidade toda, o meio que o
Estado brasileiro dispõe é o

Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN)
É por meio do SISAN, que o Estado procura integrar e conciliar várias
ações e programas, sob responsabilidade dos vários setores que têm interface
com a Segurança Alimentar e Nutricional - SAN.

SAN é a garantia do direito de todos ao acesso a alimentos de
qualidade, em quantidade suficiente e de modo permanente, com base em
práticas alimentares saudáveis e sem comprometer o acesso a outras
necessidades essenciais, devendo se realizar em bases sustentáveis, ou seja, a
garantia do DHAA.

Como o SISAN se estrutura?
•
•
•

As Conferências de Segurança Alimentar e Nutricional;
Os Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea);
As Câmaras Intersetoriais de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan);

•

Órgãos e entidades de SAN da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios;
Instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, que manifestem interesse na
adesão e que respeitem os critérios, princípios e diretrizes do SISAN.

•

Entre os programas e ações de SAN, que integram a Política Nacional de SAN, estão o Programa
Bolsa Família - PBF, os Restaurantes Comunitários, as Cozinhas Comunitárias, os Bancos de
Alimentos, o Programa de Alimentação Escolar -PNAE, o Programa de Aquisição de Alimentos –
PAA, o Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar –PRONAF, o Programa de Aquisição de
Produtos da Agricultura Familiar – PAPA/DF.

Linha do Tempo
SISAN no âmbito do Distrito Federal

2008 –
Instituição da
Política de
Segurança
Alimentar e
Nutricional e
do CONSEA/DF
através da Lei
4085/2008.

2011 Realização da III
Conferência
Distrital de SAN

Instituição da
CAISAN/DF
Adesão o formal
do DF ao SISAN,
durante a IV
CNSAN.
Reestruturação
do CONSEA/DF

2012 – Início
das Reuniões
Ordinárias da
CAISAN/DF e
CONSEA/DF,
após adesão
formal ao
SISAN.

Inicio da
construção do
I Plano
Distrital de
SAN

2013 –
Lançamento
do I Plano
Distrital de
Segurança
Alimentar e
Nutricional, no
dia 23 de
outubro .
Realização do I
Encontro de
SAN no DF.

2014 –
Elaboração de
nova minuta
de Lei que
dispõe sobre o
SISAN no
Distrito
Federal.

•

E agora?

Como podemos observar,
o SISAN no DF é muito recente,
completando nesse ano de 2015, 4 anos de adesão.
No entanto, a agenda já era discutida pelos militantes do tema
anteriormente.
Chegou o momento da sociedade civil avaliar o quanto as políticas e ações
implementadas no DF são efetivas e relevantes para a população, assim como o
alcance dessas ações e como elas chegaram até a população!
A 4ª Conferência de SAN do DF é um momento muito importante para isso!

