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Veterinaris Sense Fronteres

• ONGD creada el 1987

• Treball en països empobrits:
� 5 Coordinacions Regionals

• Treball a l’Estat Espanyol: Delegacions



• Objectiu: promoure des de la cooperació un model de 
desenvolupament rural just a favor de la Sobirania 
Alimentària, com a proposta que dignifiqui la vida al camp i 
garanteixi la sostenibilitat ambiental, social, cultural del 
Dret a l’Alimentació per a tota la població mundial.

• Sobirania Alimentària és el dret dels pobles de decidir i 
implementar les seves pròpies polítiques i estratègies 
agràries i alimentàries per a la producció i distribució
sostenible d’aliments, que garanteixin una alimentació
sana, en base a la petita i mitjana producció, i respectant 
les pròpies cultures, i la diversitat de models de pagesia, 
pesquers i indígena, sense discriminació per motius de 
sexe, edat, ètnia o de qualsevol tipus

Veterinaris Sense Fronteres

• Coordinació Regional Carib - VSF
� Des de 1995
� Treball a República Dominicana, Haití i Cuba
� Equip de 10 persones locals, entre coordinadora, 
tècniques, administradora, logistes

HAITÍ
� Treball en zones rurals: 

o Nord del país: producció i comercialització de llet i cafè

o Sud: Enfortiment organitzatiu i producció i comercialització de llet



• Coordinació Regional Carib

� Treball al nord en producció/comercialització de llet 
i cafè

o AFRIDEPA, APWOLIM, RECOCARNO

� Treball al sud est en producció/comercialització de 
llet,  enfortiment organitzatiu i incidència política.

o Tet Kolé, KROSS, i 4G (MPP, MPKNP, Tét Kolé i KROSS)

Haití

• 1er país d’Amèrica LLatina en 
independitzar-se de la seva colònia, al 1804
• 8 milions d’habitants, uns 3 milions a Port-
au-Prince i voltants. 51,6 % son dones.
• Molt jove (>50% és menor de 21 anys)
• 95% d’ascendència africana
• Majoritàriament rural
• IDH: 0,532 (posició 149 de 180) (Est Esp. 
0,955)



Terratrèmol 

Terratrèmol 

• Epicentre a Leogane

• Sobretot afectació a zona urbana

• 3 milions de persones directament afectades

• Unes 230.000 persones mortes

• Un milió de persones amb cases destrossades

• Mig milió de persones desplaçades cap als seus 
pobles d’orígen



Terratrèmol 

Terratrèmol 



Problemàtica Rural

• Previ al terratrèmol
� Escàs recolzament governamental a la població rural haitiana

� Agricultura de subsistència

� 60% de l’alimentació depenia de la producció rural local

� Migració cap a les ciutats � sobrepoblació

• Des del terratrèmol
� A aquests problemes, s’afegeix la migració al camp de més
de mig milió de persones cap al camp

� Necessitat d’utilització de llavors de sembra per a 
alimentació humana

� Dèficit de llavors per a la sembra de 2010

Ajut humanitari 

• Major crisi humanitària des de la creació de les NNUU
� Aprox. Mateixos morts que Tsunami però concentrat



Ajut humanitari

• Necessari

• Risc d’ésser utilitzat dins estratègies geopolítiques

• Genera alt contingut gràfic que distorsiona la realitat 
que ens arriba

• No s’ha tingut en compte l’organització social 
existent, més eficaç per major coneixement

• No s’ha utilitzat els recursos propis o regionals com a 
criteri de l’ajut

• L’ajut humanitari es realitza sense cap enfocament 
de gènere, és a dir, s’utilitza a les dones com a 
garant del rol reproductiu i comunitari.

Projecte de Veterinaris Sense Fronteres

• Distribució de llavors i grans bàsics de varietats 
locals a 6.500 famílies per a cobrir la sembra de 
primavera

• Contrapart 4G (MPP, MPKNP, Tét Kolé i KROSS)

• Criteris de repartiment llavors:
� Families acollidores de persones migrants de la ciutat

� Families encapçalades per dones



Projecte de Veterinaris Sense Fronteres

• Fase 1: Provisió de llavors per a la sembra de 
primavera. Creació Fons Rotatori

• Fase 2: Creació d’una xarxa de centres de producció
de llavors i grans bàsics en mans d’organitzacions
pageses.

• Fase 3: Consolidació d’una xarxa de distribució i 
intercanvi de llavors a nivell nacional

MOLTES GRÀCIES


