
A instituição 

A IPEN é um conjunto de cerca de 700 membros, incluindo  
organizações  não governamentais, cientistas, ativistas 
ambientais ,  e será o representante da sociedade civil no 
comitê.  Essa institução é muito importante no cenário da 
agricultura e uso de agrotóxicos, sendo que o movimento 
foi criado  em 1998  e está presente em cerca de 116 países 
com dados de 2014. A presença dessa instituição que 
representará a sociedade civil  está atuando principalmente 
em nações em processo de desenvolvimento. O real motivo 
da existência desse ator é propover uma mobilização para o 
redução e proibição de alguns pesticidas na agricultura de 
vários países, tanto para evitar problemas de saúde  
humana quanto  problemas relativos a questão ambiental.  
A instituição apoia não somente movimentos contra o uso 
de agrtóxicos, mas também´pesquisas na área de 
agricultura e saúde, além de alguns programas sociais.  

A IPEN e os problemas de nutrição 

A instuição não trata tão a fundo questões que serão 
abordadas no comitê como a desnutrição ou subnutrição e 
a obesidade. Mesmo assim, a IPEN entende que estes 
problemas devem ser combatidos em conjunto. De acordo 
com ela, todos os atores no Sistema Internacional tem uma 
parcela de responsabilidade de tratar ou procurar soluções 
para os problemas relacionados com a nutrição. 

 

A IPEN e a produção de alimentos 

O uso de pesticidas na agricultura é a ação que a IPEN mais 
combate no cenário internacional. A principal crítica da 
instituição a respeito desses produtos,  que além de matar 
pragas, que é o principal objetivo dos agrotóxicos, o uso 
abusivo é capaz de destruir a fauna, microorganismos 
importantes para a natureza, e principalmente é capaz de 
trazar prejuízos para a saúde humana. Os prejuízos citados 
pela IPEN  podem ser o desenvolvimento de câncer e 

tumores, debilitações no sistema neurológico, esterilidade, 
problemas hormonáis e danificação do sistema 
imunológico.  A instituição já condena uma série de 
pesticidas usados em plantações ao redor do mundo, e 
apresenta algumas alternativas para uma produção mais 
orgânica.  
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