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Een duurzamer en rechtvaardiger alternatief
voor landbouw en voedsel in Europa en in ontwikkelingslanden
Waar kunnen Nederlandse organisaties die alternatieven zoeken
voor het huidige voedsel- en landbouw beleid, elkaar op vinden?

De politieke discussie over het toekomstige Europese landbouwbeleid is gestart. De onderhandelingen in de loop van
het volgende jaar zullen uitmonden in een herzien landbouwbeleid voor de komende 10 jaar. Het beleid van de
afgelopen decennia heeft de positie van grootschalige industriële landbouw versterkt ten koste van de biodiversiteit
en het milieu. De markten zijn geliberaliseerd (o.a. door het terugschroeven van quota), waardoor veel Europese
gezinsbedrijven verder in het nauw zijn gedreven.
Tegelijk houdt de kritiek aan vanuit ontwikkelingslanden, waar kleine boeren niet kunnen concurreren met de
gesubsidieerde Europese landbouwproducten die lokale markten overspoelen.
Het huidige Europese beleid is gebouwd op twee ‘pijlers’:
Enerzijds stimulering van de ‘concurrentiekracht’ op de wereldmarkt en steun voor de boeren om de te lage
prijzen die daarvan het gevolg zijn te compenseren,
Anderzijds plattelandsontwikkeling, met onder andere subsidies voor natuur en het platteland, die de schade
veroorzaakt door de ’eerste pijler’ weer goed zouden moeten maken.
Geen wonder dat er wrevel is tussen natuurorganisaties en boeren. Maar in plaats van te concurreren om ruimte en
gelden zouden deze organisaties samen kunnen streven naar een ander beleid dat zowel de landbouw als de natuur
ten goede komt.
Tegelijkertijd zien we dat overal in Europa, ook in Nederland, groepen en individuen werken aan een meer regionale
voedselvoorziening of stadslandbouw en dat velen streven naar een duurzamere landbouw, meer biodiversiteit en
rechtvaardiger en klimaatvriendelijker manieren om voedsel te produceren, te verwerken, te verhandelen en te
consumeren.

Op deze dag zouden wij elkaars doelstellingen beter willen leren kennen en
ervaringen en meningen uitwisselen
op het gebied van landbouw en voedsel in Europa en in ontwikkelingslanden.
Aan het eind van de dag willen wij verkend hebben of er voldoende basis is
voor een gemeenschappelijke stellingname en/of activiteiten met betrekking tot
het debat over het Europese Landbouwbeleid*.

READER
We zullen de deelnemers tevoren een reader sturen met stukken van gemiddeld niet langer dan 1 A4.
Onderwerpen o.a.:
inventarisatie: lokale voedselvoorziening, kortere ketens, een meer duurzame landbouw
het huidige Europese beleid , en wat onze regering als toekomst ziet
wat een aantal groepen in het maatschappelijk middenveld als alternatieve weg zien
wat is voedselsoevereiniteit?
petitie voor een ander voedsel- en landbouwbeleid. (In Nederland en Europa)
Europees beleid t.a.v. ontwikkelingslanden, en kritiek daarop van CSO’s.
(Voor degenen die 8 oktober niet aanwezig zullen zijn: deze reader komt ook op www.aardeboerconsument.nl)

In deze reader willen we onder andere een beschrijving en commentaar opnemen
van organiserende en deelnemende organisaties/personen.
We vragen alle deelnemers om hiervoor uiterlijk 23 september een tekstje in te sturen.
Niet langer dan een regel of 15 en volgens het volgende stramien:
1. Beschrijving van de groep, eventueel verwijzing naar website
2. Wat is jullie visie op voedsel en/of landbouw en/of eventueel op het (Europees)
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)?
3. Wat wil je deze dag bespreken?

PROGRAMMA 8 Oktober:
9.30 ontvangst met thee en koffie
Ochtend
-

10.00 – 12.30

Korte inleiding door de gespreksleider,
De gespreksleider vraagt toelichting op de karakteriseringen van de deelnemende
organisaties die in de reader staan, of meningen die individuele personen ter plekke geven,
Discussie over hoofdpunten die naar voren gekomen zijn tijdens de eerste sessie.

Pauze

12.30 - 13.30

Middag

13.30 - 16.00

-

Waar zijn we het over eens?
Kunnen we daar op samenwerken? Op wat voor manier?

* Sommige organiserende groepen hebben al plannen voor dit najaar, waarbij inbreng van anderen welkom is:
- Streven naar uitwisseling met dergelijke initiatieven elders in Europa, en deelname aan Nyeleni forum in augustus volgend jaar in
Oostenrijk, georganiseerd door Via Campesina. (vergelijk 2007: www.nyeleni.org
- ‘landbouw- en voedselpetitie’ aanbieden (zie www.voedselbeleid.petities.nl)
- ingezonden brief in de krant i.v.m. Wereldvoedseldag,
- inbreng op debatten dit najaar in ‘De Rode Hoed’, en ‘side-event’ organiseren op de conferentie www.afcconference.org die door
het ministerie van LNV in november wordt georganiseerd.

