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Otvoreno pismo 

Potpora u nadolazećoj raspravi o Deklaraciji Ujedinjenih naroda o pravima 

seljaka i drugih ljudi koji rade u ruralnim područjima 

 

Predmet: Glasovanje o Deklaraciji Ujedinjenih naroda o pravima seljaka i drugih ljudi koji rade u 

ruralnim područjima tijekom 38. redovite sjednice UN Vijeća za ljudska prava u lipnju 2018.1  

Stalna misija Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda, Ženeva  
dr.sc. Vesna Batistić Kos, stalna predstavnica, veleposlanica 
 
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 
Uprava za multilateralu i globalna pitanja 
Amir Muharemi, pomoćnik ministrice 
 
Ministarstvo poljoprivrede  
Tomislav Tolušić, ministar 
 
svim medijima 

 
Poštovani, 

Proteklih godina u UN-ovom Uredu visokog povjerenika za ljudska prava (OHCHR) države članice su 

raspravljale i izradile nacrt Deklaracije o pravima seljaka i drugih ljudi koji rade u ruralnim 

područjima. Ovoj Deklaraciji cilj je stvoriti međunarodni pravni instrument za poboljšanje i zaštitu 

njihovih prava kao i privući pozornost na prijetnje i diskriminaciju koju oni trpe diljem svijeta. Ad hoc 

odbor Ujedinjenih naroda zatražio je razvoj takvog alata na međunarodnoj razini, prateći inicijalni 

zahtjev samoga OHCHR-a.  

Nositelji prava uključeni su u ovaj proces kroz globalni pokret seljaka La Via Campesina i druge 

nacionalne i međunarodne organizacije civilnog društva.  

Civilno društvo Europe kao i niz institucija već su izrazili potporu toj Deklaraciji. Europski gospodarski i 

socijalni odbor (EGSO), NAT sekcija dao je javnu izjavu potpore, a Europski parlament uskoro će 

izglasati INI Izvješće u kojem će istaknuti svoju potporu Deklaraciji.  

                                                           
1
 Postoji mogućnost da će radi vremenskih ograničenja ova tema biti raspravljana tijekom 39. sjednice Vijeća za 

ljudska prava u rujnu 2018.  



Sad je vrijeme da države članice Europske Unije podrže Deklaraciju.  

Nema sumnje da bi osiguravanje pristupa sredstvima za proizvodnju i lokalno tržište kako bi 

omogućili proizvođačima da žive od zemlje pomoglo ublažiti masovne migracije koje mogu dovesti do 

nestabilnosti u mnogim regijama. Na kraju, kako bi vratili seljacima samopouzdanje i zaštitili radnike 

u ruralnim područjima, hitno je potrebna Deklaracija koja obuhvaća sva njihova prava. Posvećenost 

europskih zemalja tom cilju u konačnici bi imala vrlo jak pozitivni učinak. 

Ovim pismom dolje potpisani pozivaju našu Vladu da: 

1. Podupre donošenje Deklaracije Ujedinjenih naroda o pravima seljaka i drugih ljudi koji rade u 

ruralnim područjima 

2. Da se kao odgovor na ovo pismo očituje o službenoj poziciji naše države u odnosu na 

Deklaraciju Ujedinjenih naroda o pravima seljaka i ostalih ljudi koji rade u ruralnim 

područjima. 

3. Sazove sastanak kako bi raspravili poziciju naše Vlade vezano uz deklaraciju i iduće korake u 

tom procesu s obzirom na to da će i ona sudjelovati u Vijeću za ljudska prava Ujedinjenih 

naroda. Bili bismo zahvalni na Vašem odgovoru i drage volje se sastali s odgovornom osobom 

za ova pitanja u Ženevi. 

 Bilo bi nam bilo drago sastati se i s ministrom vanjskih poslova (ili ministrom poljoprivrede) u 

 Zagrebu. 

Molimo pošaljite odgovor na: 

Hrvatski savez udruga ekoloških proizvođača: hsep.info@gmail.com 

Udruga OPG-a Hrvatske "Život": zivotudruga@gmail.com 

Nadamo se da će naša država pridonijeti pravima seljaka sada i u budućnosti. Prava seljaka ljudska 

su prava! 

S poštovanjem, 

Potpisnici: 

Za Hrvatski savez udruga ekoloških proizvođača 
Robert Poturica, predsjednik 
 

Za Udrugu OPG-a Hrvatske "Život" 
Jurica Jakšinski, tajnik 
 

 

 

 


