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Rapport	  från	  Slow	  Food	  Internationella	  Congress	  
29	  november	  –	  1	  oktober	  i	  Chengdu,	  Kina.	  

	  
	  
Slow	  Food	  International	  Congress	  i	  Kina	  avslutades	  framgångsrikt	  och	  ursprungsbefolkningen	  
tog	  ett	  steg	  längre	  in	  i	  slow	  food-‐rörelsen.	  Frågor	  som	  togs	  upp	  på	  kongressen	  var	  bland	  
annat	  hur	  Slow	  Food	  skulle	  organiseras	  och	  finansieras	  i	  framtiden.	  Naturligtvis	  diskuterades	  
även	  frågor	  som	  t.ex.	  klimatförändringar,	  biologisk	  mångfald	  och	  att	  vi	  kan	  påverka	  detta	  
genom	  aktiva	  val	  av	  vad	  vi	  äter.	  Vidare	  diskuterades	  plast	  i	  vårt	  ekosystem	  och	  hur	  det	  hotar	  
vår	  mat	  och	  hälsa.	  
	  
Den	  7:	  e	  internationella	  slow	  food-‐kongressen	  anordnades	  i	  Kina	  för	  att	  stötta	  och	  bidra	  
positivt	  till	  de	  förändringar	  som	  Slow	  Food	  Great	  China	  med	  stöd	  av	  New	  Rural	  
Reconstruction	  Movement	  introducerar	  i	  landet.	  Kina	  är	  landet	  med	  kanske	  världens	  största	  
historiska	  gastronomiska	  arv,	  med	  gamla	  traditioner	  och	  med	  en	  unik	  rikedom	  när	  det	  gäller	  
produkter	  och	  biologisk	  mångfald.	  Under	  de	  senaste	  åren	  har	  den	  kinesiska	  regeringen	  
börjat	  göra	  investeringar	  för	  att	  försöka	  förändra	  och	  göra	  produktionen	  hållbarare,	  minska	  
föroreningarna	  och	  minska	  de	  livsmedelsskandaler	  som	  härrör	  från	  lågkvalitativa	  
produktioner.	  I	  början	  av	  2015	  tog	  Slow	  Food	  sina	  första	  steg	  i	  Kina	  med	  den	  officiella	  
lanseringen	  av	  Slow	  Food	  Great	  China,	  med	  målet	  att	  främja	  tillgång	  till	  god,	  ren	  och	  rättvis	  
mat	  för	  alla.	  Det	  positiva	  budskapet	  som	  Slow	  Food	  bär	  framåt	  är	  särskilt	  viktigt	  i	  Kina	  av	  
många	  anledningar,	  inte	  minst	  de	  hållbarhetsåtgärder	  som	  världens	  största	  stat	  börjar	  visa	  
efter	  årtionden	  av	  skiftande	  utveckling	  och	  oöverträffad	  industrialisering.	  
	  
Kongressen	  är	  Slow	  Foods	  högsta	  avgörande	  organ	  och	  hölls	  med	  målet	  att	  uppfylla	  
kongressens	  institutionella	  uppgifter.	  Kongressen	  har	  följande	  funktioner:	  

a. diskutera,	  definiera	  och	  godkänna	  organisationens	  politik	  och	  verksamhetsprogram	  
b. dela	  den	  sociala	  rapporten	  
c. välja	  styrgrupper	  och	  andra	  ledare	  inom	  Slow	  Food	  
d. val	  av	  revisorer	  och	  överklagandenämnden	  
e. godkänna	  ändringar	  i	  stadgan,	  inklusive	  ändring	  av	  organisationens	  huvudkontor	  och	  

upplösning	  eller	  likvidation.	  
	  
Över	  400	  delegater	  som	  representerar	  nätverket	  Slow	  Food	  and	  Terra	  Madre	  över	  hela	  
världen	  var	  inbjudna	  att	  delta	  i	  kongressens	  aktiviteter	  och	  möten.	  
Från	  Sverige	  var	  5	  personer	  inbjudna	  att	  delta	  i	  kongressen	  (1	  för	  att	  representera	  Ark	  of	  
Taste-‐projektet,	  en	  för	  Presidia,	  3	  personer	  för	  att	  företräda	  medlemmar).	  	  
Från	  Slow	  Food	  Sápmi	  som	  just	  nu	  är	  ett	  convivia	  under	  Slow	  Food	  Sverige	  var	  två	  ur	  
styrelsen	  inbjudna,	  Anneli	  Jonsson	  (ordförande)	  och	  Anna-‐Marja	  Kaddik.	  Anneli	  var	  
nominerad	  till	  en	  av	  två	  platser	  i	  Slow	  Food	  international	  Council	  och	  Anna-‐Marja	  var	  
nominerad	  till	  Slow	  Food	  Indigenous	  Terra	  Madres	  styrelse.	  Förutom	  Slow	  Food	  Sápmi	  fanns	  
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en	  delegation	  med	  40	  personer	  från	  ursprungsbefolkningar	  över	  hela	  världen	  på	  plats	  och	  
flera	  interna	  möten	  hölls	  för	  att	  diskutera	  urfolkens	  egna	  frågor.	  Ursprungsbefolkningen	  
representerades	  fysiskt	  som	  en	  delegation	  och	  formellt	  i	  Chengdu-‐deklarationen	  och	  i	  ett	  
särskilt	  kapitel	  med	  titeln	  "Urbefolkningens	  kunskap,	  en	  viktig	  allierad	  för	  att	  möta	  globala	  
utmaningar".	  Detta	  dokument	  är	  ett	  åtagande	  från	  alla	  Slow	  Foods	  nätverk	  för	  att	  skydda,	  
främja	  och	  stärka	  inhemska	  befolkningsgrupper	  och	  deras	  livsmedelssystem	  de	  närmaste	  
åren.	  Kongressen	  öppnades	  av	  en	  Ryukyu-‐kvinna	  från	  Japan	  (Remi	  Ie),	  och	  ett	  speciellt	  pris	  
gavs	  till	  Tanganyika	  Convivium	  från	  DR	  Kongo	  för	  sina	  fredsbyggande	  insatser	  mellan	  
inhemska	  samhällen	  genom	  livsmedelsrelaterade	  aktiviteter.	  
	  
Innan	  kongressen	  diskuterades	  flera	  motioner	  och	  dokument	  via	  mail	  och	  skypemöten.	  
Under	  lördagen	  diskuterades	  motionerna	  och	  andra	  frågor	  i	  grupper	  för	  att	  sedan	  revideras	  
och	  röstas	  igenom	  under	  söndagen.	  Bland	  andra	  diskuterades	  motioner	  om	  
klimatförändringar,	  biologisk	  mångfald,	  frågor	  specifikt	  för	  Afrika	  och	  om	  nya	  idéer	  om	  
tillgång	  till	  kunskap.	  En	  dag	  ägnades	  åt	  att	  diskutera	  hur	  Slow	  Food	  rörelsen	  kan	  utvecklas	  för	  
att	  nå	  ut	  till	  fler	  med	  sina	  budskap.	  Förändringen	  av	  Slow	  Food	  kommer	  inte	  att	  ske	  över	  en	  
natt	  utan	  kongressen	  var	  startskottet	  på	  en	  process	  som	  kommer	  att	  pågå	  under	  några	  år.	  
Carlo	  Petrini,	  grundare	  av	  Slow	  Food	  håll	  ett	  brandtal	  med	  stor	  entusiasm	  om	  
miljöförändringar,	  biologiskmångfald	  m.m.	  och	  att	  urfolkens	  traditionella	  kunskap	  kommer	  
att	  vara	  en	  nyckelfaktor	  för	  att	  möte	  den	  globala	  utmaningen.	  	  
	  
Under	  kongressen	  hölls	  även	  flera	  val	  till	  olika	  styrorgan	  inom	  Slow	  Food.	  	  
De	  två	  nya	  rådsmedlemmarna	  som	  företräder	  de	  ursprungsbefolkningarna	  i	  Slow	  Food	  
International	  council	  blev.	  	  

a. Denisa	  Livingston,	  från	  Dinéfolk,	  USA,	  representerar	  globala	  norden.	  Denisa	  är	  
styrelsemedlem	  i	  Slow	  Food	  Turtle	  Island	  Association.	  Denisa	  är	  engagerad	  i	  att	  ta	  itu	  
med	  diabetesepidemin	  till	  följd	  av	  ohälsosamma	  livsmedel	  och	  bristen	  på	  tillgång	  till	  
hälsosam	  mat	  i	  Navajo	  Nation.	  Hon	  är	  medlem	  i	  flera	  organisationer	  som	  länkar	  till	  
ämnena	  unga	  jordbrukare,	  socker	  och	  diabetes,	  e.t.c.	  

b. Nicolas	  Mukumo	  Mushumbi,	  från	  Bambuti-‐folk	  i	  Kivu-‐skogen,	  i	  nordöstra	  av	  D.R.C.	  
Nicolas	  är	  ledare	  för	  Slow	  Food	  Goma	  Karisimbi	  Convivum	  och	  en	  aktiv	  medlem	  av	  
Slow	  Food	  Ark	  of	  Taste	  och	  10.000	  African	  Gardens-‐projekt.	  Han	  är	  en	  del	  av	  
styrelsen	  som	  skapade	  Terra	  Madre	  Great	  Lakes-‐evenemanget.	  Nicolas	  är	  medlem	  i	  
PIDP	  (Program	  Intégré	  pour	  le	  Développement	  du	  peuple	  Pygmée	  au	  Kivu)	  och	  har	  
åtagit	  sig	  att	  försvara	  urbefolkningarnas	  rättigheter	  i	  D.R.C,	  främja	  en	  hållbar	  
resursanvändning	  och	  mot	  beslagtagande	  av	  mark	  som	  traditionellt	  tillhör	  
urbefolkningen.	  

	  
Slow	  Food	  Indigenous	  Terra	  Madre	  har	  en	  egen	  styrelse	  som	  representeras	  av	  urfolk	  från	  
nord	  till	  syd,	  väst	  till	  öst.	  
	  
• Latin	  Amerika:	  Ecuador,	  Mexico,	  Peru.	  
• North	  Amerika:	  USA/Canada	  (Slow	  Food	  Turtle	  Island	  Association).	  
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• Afrika:	  Cameroon,	  Democratic	  Republic	  of	  Congo,	  Ethiopia,	  Kenya,Malawi.	  
• Europa:	  Ukraina,	  Sweden.	  
• Asien:	  India,	  Japan.	  
• Oceania:	  Fiji	  Islands.	  
	  
Till	  styrelsen	  för	  Indigenous	  Terra	  Madre	  valdes	  Anneli	  Jonsson,	  Slow	  Food	  Sápmi	  och	  ett	  
flertal	  andra	  representanter	  från	  urbefolkningar,	  13	  personer.	  Denna	  grupp	  kommer	  att	  vara	  
rådgivande	  i	  Slow	  Food	  Internationals	  åtagande	  enligt	  motion	  4.	  ”	  Urbefolkningens	  kunskap,	  
viktig	  allierad	  i	  att	  möta	  globala	  utmaningar”	  samt	  arrangemang	  och	  lokalisation	  för	  den	  
3:dje	  Indigenous	  Terra	  Madre	  kongressen	  
	  
Att	  delta	  på	  en	  Internationell	  Kongress	  i	  Kina	  hade	  sina	  speciella	  utmaningar	  som	  att	  
urfolken	  inte	  fick	  omnämnas	  vid	  invigningsceremonin	  eller	  visa	  sina	  flaggor.	  Navajo	  nation	  
och	  Slow	  Food	  Sàpmi	  var	  de	  som	  genast	  protesterade	  till	  Slow	  Food	  International	  och	  med	  
önskemål	  att	  slopa	  flaggceremonin	  och	  istället	  utgå	  från	  att	  alla	  är	  världsmedlemmar.	  
Lösningen	  blev	  att	  en	  representant	  för	  urfolken	  skulle	  gå	  med	  en	  Slow	  Food	  flagga	  och	  att	  
alla	  urfolksgrupper	  nämndes	  muntligen.	  Flera	  av	  urfolken	  visade	  sitt	  missnöje	  även	  genom	  
att	  inte	  delta	  vid	  invigningsceremonin	  och	  anordnade	  istället	  ett	  eget	  möte.	  
	  
Förutom	  Slow	  Foods	  Internationella	  kongress	  deltog	  Carlo	  Petrini,	  grundaren	  av	  rörelsen,	  i	  
Saerimnermässan	  som	  arrangeras	  av	  Eldrimner,	  ett	  nationellt	  centrum	  för	  mathantverk.	  
Mässan	  gick	  av	  stapeln	  24-‐26	  oktober	  i	  Åre.	  Ett	  stort	  grattis	  till	  Anders	  Skum	  som	  vann	  SM	  
Guld	  för	  sina	  hamburgare.	  	  	  	  
	  
Stort	  tack	  till	  Sametinget	  i	  Sverige	  som	  finansierade	  resa	  och	  uppehälle	  för	  två	  personer	  från	  
Slow	  Food	  Sàpmi.	  Resan	  gav	  mycket	  på	  plats	  genom	  möjligheten	  att	  påverka	  Slow	  Foods	  
framtid	  och	  hur	  urfolken	  kan	  arbeta	  inom	  organisationen.	  Vi	  gavs	  även	  flera	  tillfällen	  att	  
nätverka	  med	  andra	  urfolk	  och	  har	  under	  kongressen	  inlett	  två	  samarbeten	  med	  andra	  
urfolksconvivium.	  Förutom	  allt	  positivt	  som	  skedde	  under	  kongressen	  har	  vi	  även	  med	  oss	  
flera	  nya	  idéer	  hem	  om	  hur	  Slow	  Food	  Sápmi	  kan	  jobba	  för	  att	  främja	  och	  stärka	  samisk	  mat.	  	  
	  
	  
	  
2017-‐11-‐22	  
	  
Anneli	  Jonsson	   Anna	  Marja	  Kaddik	  
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Referens:	  
12	  november,2017.	  kl.	  10:33	  ·∙	  	  
Tack	  till	  er	  alla	  som	  deltog	  i	  processen	  med	  att	  skriva	  den	  rörelse	  som	  begick	  all	  slow	  motion-‐
rörelsen	  för	  att	  ytterligare	  stödja	  ursprungsbefolkningen.	  Jag	  vill	  inte	  glömma	  någon	  men	  
tack	  vare:	  
Melissa	  K.	  Nelson	  Dali	  Nolasco	  Cruz	  Tupak	  Arturo	  Agualongo	  Anneli	  Jonsson	  Anna-‐Marja	  
Kaddik	  Issa	  Nyafaga	  Manvester	  Ackson	  KhozaAsmelash	  Dagne	  @stanley	  Pius	  Ranee	  Remi	  Leo	  
Nainoka	  
 
Francisco Prieto har delat Slow Food Internationals inläggmed gruppen: Indigenous Terra Madre network. 
 
 
 
VII Slow Food International Congress 
Chengdu, Kina, 29 september - 1 oktober 2017 
 
Motion 4 
 
Urbefolkningens kunskap, viktig allierad i att möta globala utmaningar 
 
 
Med tanke på att, 
 
- Urbefolkningar är de främsta förvaltarna av biologisk mångfald (67% av jordens agrobiodiversitet finns 
på deras territorier) och har arbetat i århundraden för att skydda den. 
- Urfolkens traditionella kunskap är undervärderad och som är nödvändig för att kunna hantera globala 
utmaningar såsom klimatförändringar, livsmedelssäkerhet och ojämlikhet. 
- Sammankomsterna i urfolkens Terra Madre-nätverket har framhävt det akuta behovet av att främja och 
skydda  urfolkens livsmedelssystemen, värdera deras holistiska tillvägagångssätt och stärka kopplingar till 
hela slow-food-rörelsen. 
 
Vi, företrädare för nätverket Slow Food och Terra Madre, har kommit från 90 länder runt om i världen för 
att tillsammans på den internationella kongressen i Chengdu i Kina, förklara vårt engagemang för att stödja 
och stärka urfolkens röster och deltagande inom slow food-rörelsen och Terra Madre-nätverket. 
 
Vi åtar oss specifikt att stödja och underlätta aktiviteter och processer som syftar till att 
 
- ge styrka till ursprungsbefolkningarnas röster inom Slow Foods kommunikation; 
- intensifiera påverkan och medvetandehöjande åtgärder för att försvara urfolkens kulturer, 
- Främja urbefolkningarnas holistiska vision, där mat är nära kopplat till land, identitet, andlighet, 
traditionell medicin och mer. 
- motarbeta beslagtagande av mark, kulturell assimilering och alla andra åtgärder som motarbetar principen 
om fritt och informerade samtycke 
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- utveckla projekt på fältet tillsammans med inhemska befolkningsgrupper som bevarar agrobiodiversiteten 
för livsmedel och som skyddar den, 
- öka möjligheterna till deltagande, möten och utbyten, fortsätta organisera konferenser med urfolk till 
Terra Madre-nätverk på regional och global nivå. 
- Främja kunskapsöverföring och kapacitetsuppbyggnad, med särskild inriktning på kvinnor och ungdomar 
och nätverkande på alla nivåer, inklusive andra organisationer. 
	  
	  


