
« Nenhuma bacia a mais » 

25/26 de março - Poitou - França 
Mobilização internacional para a 

defesa da água

Manifestação - 10h – sábado

Durante este último ano, o movimento para parar as mega-bacias cresceu de forma acentuada 
desde  os  pântanos  de  Poitou  para  uma  série  de  manifestações  populares  e  ações  de 
desobediência civil para parar a construção em andamento.  Essas crateras gigantes, medindo 
cerca de dez hectares de tamanho e preenchidas por base nos lençóis freáticos, se tornaram um 
símbolo  de  má  adaptação  à  mudança  climática.  Elas  encarnam a  manutenção  a  todo  custo  da 
irrigação excessiva e um modelo agroindustrial que esmaga os/as camponeses/as, destrói os meios 
ambientais naturais e acaba ameaçando as populações. De uma série de novas bacias planejadas no 
Deux-Sèvres, estas infra-estruturas ameaçam se espalhar para outras regiões com grande quantidade 
de dinheiro público.

Com  a  mobilização  histórica  de  Sainte-Soline,  todo  o  país  e  não  só  assistiu  aos  desafios  da 
monopolização da água por uma minoria de irrigadores, em meio a uma seca sistêmica. Diante da 
determinação e do número sempre crescente de manifestantes,  a única resposta  do governo até 
agora tem sido proibir,  reprimir  e  anunciar  30 novas  mega-bacias  no departamento  de Vienne. 
Entretanto, de todos os lados, o sistema de bacias hidrográficas e seus protocolos estão gastando a 
água,  e  muitos  atores-chave nos  territórios  em questão  -  assim como um número crescente  de 
agricultores e cientistas - o estão rejeitando cada vez mais abertamente.

Devemos agora nos assegurar de que esta rejeição seja bem sucedida. Enquanto as obras 
continuarem,  enquanto  o  governo,  que  é  subserviente  aos  lobbies  e  multinacionais 
agroquímicos, se recusar a impor uma moratória, enquanto a questão da repartição da água 
não for recolocada no centro do debate, o movimento terá que crescer ainda mais forte. Por 
isso, estamos convocando uma manifestação internacional anti-bacias no dia 25 de março em 
Poitou-Charentes. Esta  demonstração  visará  mais  uma vez  ter  um impacto  concreto  sobre  os 
projetos de bacias e sua construção, em Sainte-Soline, Mauzé-sur-le-Mignon ou em outros lugares... 
Também  poderia  se  deslocar  para  os  lugares  de  poder  onde  estes  projetos  estão  sendo 
desenvolvidos.  O apelo a  esta  mobilização é  apoiado por uma série  de associações,  sindicatos, 
partidos, ONGs, fazendas e coletivos...



Seja perante a reforma previdenciária ou perante as mega-bacias,  devemos agora dar ênfase na 
união e na solidariedade, e pôr fim ao controle crescente de uma minoria sobre recursos e riquezas 
vitais. Como o governo está avançando pela força, já que é mais urgente do que nunca proteger a 
água, as terras que nos alimentam e impedir a corrida precipitada do modelo agroindustrial,  não 
temos dúvidas de que haverá muitos mais de nós e que estaremos igualmente determinados a 
nos reunir no dia 25 de março.

Este  grande  encontro  também  dará  lugar  a  momentos  de  convergência  para  construir  outros 
projetos territoriais, assim como belos momentos de celebração da resistência.

Na esteira do Dia Mundial da Água em 22 de março e por ocasião deste evento, Poitou será 
também um lugar de convergência para as delegações internacionais de regiões do mundo que 
lutam pela defesa da água e pela proteção dos bens comuns. 

Pedimos a vocês que tornem esta data conhecida em todos os lugares e que mobilizem para ela.  
Estão sendo organizadas visitas informativas na França e em vários outros países até 25 de março. 
Comboios de camponeses de trator e outros de bicicleta estão sendo montados a partir de várias  
regiões para participar da manifestação.

Nós somos a água que se defende! Não Passarão!

Programa
Sexta-feira 24 de março - Chegada de tratores e outros comboios - Fórum internacional de defesa da 
água com delegações de diferentes países e continentes

Sábado, 25 de março - 10h - Poitou - manifestação "Nenhuma bacia a mais" - à noite, concertos, 
banquetes e festividades

Domingo 26 de março - Mesa-redonda "Agroindústria predadora do futuro dos/das camponeses/as”

Noites de diálogo
Se  vocês  estiverem  organizando  uma  noite  de  diálogo  e  gostariam  de  receber  um  kit  de 
apresentação, nos avisem escrevendo para caravane@lessoulevementsdelaterre.org

Acompanhem os anúncios relacionados à mobilização e os detalhes sobre o programa de ações, 
fóruns e festividades nas Redes Sociais fb/insta/twitter dos Soulèvements de la Terre, Bassines Non 
Merci e da Confédération paysanne, entre outros!

https://bassinesnonmerci.fr/
https://www.confederationpaysanne.fr/
https://lessoulevementsdelaterre.org/

Para aderir ao ecossistema de coletivos e organizações que apóiam e participam desta nova 
mobilização, por favor, preencham o formulário abaixo. Entraremos em contato com vocês 
para discutir as modalidades deste apoio e a forma que desejamos dar a este compromisso 
coletivo. 

¡No bassarán! (Não Bassarão!) 
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