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H Bαντϊνα Σύβα ϋχει γεννηθεύ ςτην Ινδύα (1952) και εύναι  φιλόςοφοσ, 
περιβαλλοντικό ακτιβύςτρια και οικο-φεμινύςτρια.  Η Σύβα ζει ςτο Δελχύ, ϋχει 
γρϊψει πϊνω από 20 βιβλύα, ϋχει ςπουδϊςει φυςικό και φιλοςοφύα τησ 
επιςτόμησ και κατϋχει διδακτορικό φιλοςοφύασ από το πανεπιςτόμιο του 
Δυτικού Οντϊριο ςτον Καναδϊ πϊνω ςτισ φιλοςοφικϋσ βϊςεισ τησ κβαντικόσ 
μηχανικόσ  

Εύναι μύα από τισ  ηγετικϋσ φυςιογνωμύεσ του Διεθνούσ Φόρουμ για την 
Παγκοςμιοπούηςη και μια προςωπικότησ του διεθνούσ κινόματοσ αλληλεγγύησ 
τησ εναλλακτικόσ παγκοςμιοπούηςησ (anti-globalization ό alter-globalization 
movement).  Επιχειρηματολογεύ υπϋρ τησ ςοφύασ διϊφορων παραδοςιακών 
πρακτικών.  

Η Βαντϊνα Σύβα ϋχει αγωνιςτεύ για τισ αλλαγϋσ ςτην πρακτικό και τα 
παραδεύγματα τησ γεωργύασ και των τροφύμων. Τα δικαιώματα πνευματικόσ 
ιδιοκτηςύασ, η βιοποικιλότητα, η βιοτεχνολογύα, η βιοηθικό, η γενετικό μηχανικό 
εύναι κϊποια από τα πεδύα όπου η Σύβα ϋχει ςυμβϊλει δημοςιεύοντασ αλλϊ και 
μϋςω ακτιβιςτικών εκςτρατειών. 

Το 1982, ύδρυςε το Ίδρυμα Ερευνών για την Επιςτόμη, την Τεχνολογύα και την 
Οικολογύα, το οπούο οδόγηςε ςτη δημιουργύα τησ «Navdanya» το 1991, ενόσ 
εθνικού κινόματοσ για την προςταςύα τησ ποικιλύασ και τησ ακεραιότητασ των 
βιολογικών πόρων, ιδύωσ των τοπικών ποικιλιών ςπόρων, την προώθηςη τησ 
βιολογικόσ γεωργύασ και του δύκαιου εμπορύου (fair trade). Οι προςπϊθειεσ τησ 
Navdanya εύχαν ωσ αποτϋλεςμα τη διατόρηςη πϊνω από 2000 ποικιλιών ρυζιού 
από όλη την Ινδύα και την δημιουργύα 34 τραπεζών ςπόρων ςε 13 πολιτεύεσ τησ. 

Η Σύβα εύναι μϋλοσ πολλών οργανιςμών που ςχετύζονται με την διατροφό , την 
γεωργύα και την γυναύκα. Το 1993, η Βαντϊνα ϋλαβε το Right Livelihood Award 
(γνωςτό και ωσ "Εναλλακτικό Βραβεύο Νόμπελ") "... Γιατύ τοποθϋτηςε τη 
διϊθεςη των γυναικών και την οικολογύα ςτο επύκεντρο του ςύγχρονου λόγου 
για την ανϊπτυξη." 

Η ύδια γρϊφει για το ϋργο τησ ςτο site http://www.vandanashiva.org/ 

«Το ταξύδι μου ςτο δρόμο προσ την οικολογικό βιωςιμότητα ξεκύνηςε με το 
κύνημα Chipko τη δεκαετύα του 1970 όταν οι γυναύκεσ ςτην περιοχό των 
Ιμαλαΐων προςτϊτευαν δϊςη αγκαλιϊζοντασ τα δϋντρα. 
Για μϋνα, η οικολογύα και ο φεμινιςμόσ δεν διαχωρύζονται. Και οι «Ποικύλεσ 
Γυναύκεσ για τη Διαφορετικότητα» (Diverse Women for Diversity, πρόγραμμα 
φύλου τησ Navdanya) εύναι μύα ϋκφραςη που ςυνδυϊζει τα δικαιώματα των 
γυναικών και τα δικαιώματα τησ φύςησ, την ανϊδειξη τησ πολιτιςμικόσ 
πολυμορφύασ μασ και τησ βιοποικιλότητασ. 
Η υπερϊςπιςη των δικαιωμϊτων τησ φύςησ και τα δικαιώματα του ανθρώπου 
ϋχουν γύνει ϋνα για μϋνα ςτο Earth Democracy - τη δημοκρατύα όλησ τησ ζωόσ 
ςτη γη, μιασ ζωντανόσ δημοκρατύασ που υποςτηρύζει και υποςτηρύζεται από τον  
ζωντανό πολιτιςμό και τισ ζωντνανϋσ οικονομύεσ.» 



 


