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Az élelmiszer-önrendelkezés fogalma azt jelenti, hogy az embereknek joga van az ökológiailag stabil és fenntartható
élelmiszerekhez, valamint ahhoz, hogy maguk döntsenek az
élelmiszerforgalmazók és a fogyasztók törekvéseit és szükségleteit helyezi az élelmisze
generációk bevonása és érdekeinek védelme is nagy hangsúlyt kap. Az élelmiszer-önrendelkezés stratégiát is kínál a jelenlegi
nagykereskedelmi és nagyvállalati élelmiszer-rendszerekkel szembeni ellenálláshoz és azok leépítéséhez, miközben az élelmezési,
és családi gazdaságok, a kisüzemi
élelmiszertermelést, kereskedelmet és fogyasztást. Az élelmiszer-önrendelkezés az átlátható kereskedelem mellett foglal állást és
-önrendelkezés alapján
van, akik élelmiszert termelnek. A szemlélet elterjedése újfajta társas viszonyokat feltételez, amelyekben nincs elnyomás, sem
generációkhoz tartozó emberek között.
(Nyéléni Nyilatkozat 2007)
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Előszó - Az előzmények
A Nyéléni Európa Fórum az élelmiszer-önrendelkezésért

Nyilatkozat is ezen a fórumon született meg és került
elfogadásra.

került megrendezésre. A mozgalomban több száz
szervezet és kezdeményezés közösen tevékenykedik

Az ausztriai találkozó felgyorsította a folyamatokat és
-önrendelkezési
mozgalom elindításához szükséges stratégiák és frontok
meghatározására, miközben Kelet-Európában is
elterjedt az élelmiszer-önrendelkezési folyamat

emberek élelmiszer-önrendelkezéshez való jogát. A
folyamat négy fontos dátuma: 1996, 2007, 2011 és 2016.
Az élelmiszer-ban az ENSZ

novemberében sor került a második Élelmiszerönrendelkezési Fórumra, ahol az európai és a középázsiai régió volt a középpontban. Így olyan országokat is
bevontak a folyamatba, ahol ugyan fiatal vagy
következetlen a demokratikus rendszer, ám ahol a
nagyszámú gazdálkodó közösségének rengeteg a
mondanivalója és hajlandó is cselekedni.

Világélelmezési
Olaszországban,

csúcstalálkozóján,
amely
Rómában került megrendezésre.
-ben több mozgalom
együttes kezdeményezésére Maliban nemzetközi
fórumot szerveztek az élelmiszerTudatos döntés volt, hogy a találkozóra Afrikában került

Ez a fórum Erdélyben, Kolozsváron került
megrendezésre, tehát Romániának abban a régiójában,
ahol nagyon is eleven a gazdálkodói kultúra. Az
élelmiszer-önrendelkezéshez való jog alkotta a találkozó
legfontosabb részét.

ahol
nagyon sok család éhezik a városokban és vidéken
egyaránt.
A Maliban megrendezett fórum több mint 500
-nál is több országból érkezett. A fórum

Az említett történelmi események közötti és az azóta
-önrendelkezés egyre
fontosabb szerepet kapott a nagyüzemi élelmiszerrendszerek társadalmi és környezeti hatásáról és a
neoliberális gazdaságpolitika alternatíváiról folytatott
diskurzusban. Az élelmiszerés a fogyasztókat helyezi a középpontba és támogatja
minden nép jogát ahhoz, hogy a nemzetközi piaci

élelmiszergazdasági, társadalmi, ökológiai és politikai vetületek
tisztázására. A találkozó ezenkívül elindított egy
nemzetközi folyamatot, amelynek célja az élelmiszerönrendelkezéshez való jog elismertetése volt, és
inspirációt adott az európai gazdáknak és civil
-ben az
ausztriai Krems-ben került megrendezésre az Európai
Fórum az Élelmiszerországból több mint 400 embert hozott össze. A Nyéléni

fogyasztott élelmiszert és helyben termelt élelmiszert
fogyasszanak. Elmondhatjuk tehát, hogy az élelmiszer-
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Előszó - A Fórum
A második Nyéléni Európa Fórum az Élelmiszerönrendelkezésért 2016. október 26-30. között került
megrendezésre a romániai Kolozsváron. A fórumon
mintegy 43 ország 500 küldötte képviseltette magát, akik
-sarkvidéki

A fórum céljai az alábbiak voltak1: tapasztalatcsere; az
élelmiszer-önrendelkezés értelmezésének megalkotása;
néhány hatásos közös akció bemutatása; az európai
élelmiszerrendszerek relokalizációjához kapcsolódó
stratégiák megvitatása; annak megvitatása, hogy miként
lehet
befolyásolni
a
legfontosabb
európai
szakpolitikákat.

az élelmiszers élelmiszerönrendelkezési mozgalom kialakításához. Ez különösen
Kelet-Európára igaz, de olyan más európai országokra is,
amelyekben korábban nem létezett semmiféle platform
az élelmiszer-önrendelkezéshez kapcsolódóan. A fórum

kezdeményezések, szolidaritási emberi jogi szervezetek,
közösségi alapú élelmiszer mozgalmak, újságírók és
kutatók). Ám nemcsak Európából, hanem sok Európán
ierra
Leone, Kambodzsa, Jordánia, Kína, Zambia, Mali,
Hondurasz, Zimbabwe, Thaiföld, Kanada, Brazília,
Uruguay, Mongólia, Indonézia és Myanmar.

1

a tervezett közös akciók nyomán egy láthatóbb
mozgalom létrehozása felé is. A romániai Fórumot
-önrendelkezési platform
jött létre Kelet-Európában és Közép-Ázsiában.

Felhívás mobilizálódásra: https://drive.google.com/file/d/0B_x-9XeYoYkWMDAzeC1LZkx1bms
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Tanácskozás és tapasztalatcsere négy napon keresztül

Kampányok és akciók

1. Termőföld, vetőmagok, természeti erőforrások és a közvagyon





-középhegységben a gazdák aranybánya elleni küzdelmét
támogatva
tarthatják meg a földjüket és hogy ehhez milyen
támogatást kaphatnak. A film és a kapcsolódó kampány
feladata lenne bemutatni a kisüzemi és nagyüzemi
gazdálkodás közötti különbségeket is.

SSF Irányelvek) is átvettek.8 A munkacsoport továbbá
kiemelte a politikai kampányok szerepét is, amikor a
orrások
felügyeletében a demokratikus és részvételi szemléletért
küzdünk. Ebben a vonatkozásban különösen érdekes az
ENSZ Emberi Jogi Tanácsában zajló tanácskozás a
gazdák és a vidéki területeken dolgozó gazdálkodók
jogairól szóló ENSZ nyilatkozatról. Fontos lenne elérni,
hogy az EU aktívan támogassa ezt a nyilatkozatot.

1.e. Közös Agrárpolitika (Common Agricultural Policy,
CAP).
elengedhetetlen
azon
európai
szakpolitikák
koncentrációját és a földharácsolást.
A Közös Agrárpolitika alapja a társadalmi értékek és az

A

legyen. Össze kell kapcsolni a Közös Agrárpolitikát és a
Közös Élelmiszerpolitikát, EU-s szinten pedig el kell érni,

(például nemzetközi vagy európai nap) direkt akciók és
figyelemfelhívó akciók hívják fel a figyelmet a természeti
A küldöttek továbbá elhatározták
létrehozását, amely a te

egy

. Tiszteletben kell tartani az

hálózat

Emellett és ehhez kapcsolódóan merült fel az is, hogy a
földfoglalásnak is legyen nemzetközi éve.

megismerésére.

földfoglalásról (
megosztására.

épcsoportok területeit és a közösségi védelem
alatt álló területeket is magába foglalja.9

1.d. Film/Dokumentumfilm. Hatásos figyelemfelhívó
eszköz lenne egy film arról, hogy a gazdák hogyan

8

Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication.
http://www.fao.org/3/a-i4487e.pdf
9
További információ: CCA Consortium: http://www.iccaconsortium.org/
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2. Agroökológia

3. Térségi piacok

4. Közös Élelmezéspolitika






















5. Alternatív kereskedelmi rendszerek támogatása és a globális
nagyvállalati hatalom felszámolása

6. A mezőgazdasági munkások, a
mezőgazdaságban

dolgozó

migráns munkavállalók, a gazdák
és nők jogai

Létrejött a konvergencia a kelet-európai és közép-ázsiai küldöttségek találkozóján a Nyéléni Európa Fórumon

A Fórum Stratégiai Eredményei
1. Konvergencia létrehozása Kelet-Európában és Közép-Ázsiában
hogy lendületet adjon a kelet-európai és közép-ázsiai
élelmiszer-önrendelkezési mozgalmaknak, és hogy az
említett régiók országaiban felkészítse a gazdákat
egymás kölcsönös támogatására. Ezekben a régiókban
sokszor hasonlóak a kihívások. A piacgazdaság

kiható háború, amely nyomán menekültáradat indult el
és folyamatos környezetszennyezést okoz. Nem csoda,
hogy minden küldöttség egybehangzóan támogatta egy
Háború Elleni Nyilatkozat megfogalmazását az
élelmiszer-önrendelkezéshez kapcsolódóan is. A

állami támogatást és leépült a termelés infrastruktúrája.

ködés, a tapasztalatcsere és a kapcsolódás a
nemzetközi civil mozgalmakhoz. A fórum eredménye,
egyrészt hogy megvalósult a kelet-európai és középázsiai szervezetek konvergenciája, ennek következtében

következményei vannak, mint például a földharácsolás,
a GMO-k elterjedése, a piacot monopolizáló
áruházláncok terjeszkedése, környezetszennyezés és a
vidék elnéptelenedése. Bizonyos befektetési formák
ipari turizmus, energetikai projektek szintén tovább
nehezítik a
kelet-európai és közép-ázsiai gazdák
megélhetését. Mindezek pedig eltántorítják a fiatalokat

stratégiákról,
élelmiszer-önrendelkezési mozgalom koordinációja. Az
ismerték el a Mali-ban elfogadott Agorökológiai
Nyilatkozatot az európai régióban zajló agroökológiai és
élelmiszer-önrendelkezéshez
kapcsolódó
tevékenységek fellendítéséhez.
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2.

A

nők

és

az

élelmiszer-

önrendelkezés

3. A kolonializmus, a kolonialitás, a rabszolgaság és az elnyomás által
marginalizált közösségek hangja

4. Kutatók az élelmiszer-önrendelkezési mozgalomban

5. Szolidaritási nyilatkozatok

Mit tehetsz?
FOTÓK:
https://www.flickr.com/photos/nyelenieurope

Önszerveződj és segíts építeni a mozgalmat az
országodban
(például
az
élelmiszerönrendelkezésről
szóló
információk
terjesztésével,
vagy
az
általad
legmegfelelőbbnek gondolt rendezvények és
események szervezésével).

BLOGS:
http://nyelenieurope.net/blog
VIDEÓK:

Oszd meg másokkal: tájékoztass másokat a
fejleményekről, eseményekről, kihívásokról és a
sikerekről.

https://www.youtube.com/channel/UCr14_En5fXyidk8FNkq5o2Q

TWITTER:
Cselekedjünk együtt a szolidaritás jegyében,
https://twitter.com/nyeleni_europe
közös ütemezéssel. Írj cikket a Nyéléni Európa
hírlevélbe, blogra vagy valamelyik közösségi
FACEBOOK:
média felületre!
https://www.facebook.com/NyeleniEurope
Ne feledd azokat a dátumokat, amikor a mozgalom
közös tiltakozó akcióira vagy eseményeire kerül
sor.
OKT/NOV

2017
17
Április

lehetséges akciók az új Közös
Agrárpolitika tervezet megjelenése
kapcsán
A Gazdálkodók Küzdelmének
Nemzetközi Napja (akciók minden
évben)

Köszönetnyilvánítás:
info@nyelenieurope.net
communication@nyelenieurope.net
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Az Élelmiszer-önrendelkezési kezdeményezések
feltérképezése
Szeretnénk megjeleníteni egy térképen minden olyan szervezetet vagy
tapasztalatot, amely megjelent a Fórumon. Írj nekünk a e-mail címre, ha
szeretnéd, hogy kezdeményezésed is felkerüljön a térképre!
info@nyelenieurope.net.
Ha csatlakozni szeretnél az európai és közép-ázsiai Nyéléni mozgalomhoz, akkor
keresd fel az országodban/régiódban működő fókuszpontot.
Az irodák elérhetősége ezen az oldalon található:
http://www.nyelenieurope.net/map

A Nyéléni Európa film
Nézd meg és népszerűsítsd a Nyéléni Európa filmet, amely megtalálható a
www.nyelenieurope.net oldalon, vagy a YouTube csatornákon.

Agrárpolitikai csoport
A Kolozsváron megrendezett Fórum után létrejött egy agrárpolitikai
munkacsoport. Ennek feladata a Közös Agrárpolitika reformjának előmozdítása
és más szakpolitikák értékelése.

Követeld és támogasd a Gazdák jogairól
szóló ENSZ Nyilatkozat kidolgozását!
Csatlakozz a Gazdák Jogaiért mozgalomhoz és buzdítsd arra az EU-t és tagállamait, hogy aktívan és
jóhiszeműen vegyenek részt a gazdák és a vidéki területeken dolgozó munkások jogairól szóló ENSZ
nyilatkozat kidolgozásában. Követeld országod külügyminisztériumától a gazdák jogainak
elismerését, ideértve az élelmiszer-önrendelkezéshez, a termőföldhöz, a vetőmaghoz, a
biodiverzitáshoz, a tisztességes fizetéshez, a megélhetéshez és a termelőeszközökhöz való jogukat. Írd
alá az élelmiszer-önrendelkezésről szóló petíciót!
A szükséges anyagokat megtalálod a szervezet weboldalán és a közösségi média oldalakon:

www.peasantsrights.eu
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Néhány küldöttség a Nyéléni Európa Fórumon...

Ausztria

Azerbajdzsán

Belgium
Belgium

Bosznia-Hercegovina

Bulgária

Horvátország

Ciprus

Cseh Köztársaság

Dánia

Franciaország

Grúzia

Németország

Görögország

Magyarország

Olaszország

Koszovó

Myanmar
Myanmar

Hollandia

Norvégia

Lengyelország

Románia

Szerbia

Szlovénia

Spanyolország és
Portugália

Svédország

Svájc

Törökország

Egyesület Királyság

Külön köszönet...

A román gazdáknak, akik egy egész éven keresztül dolgoztak – szántottak, vetettek, ültettek,
arattak, főztek és befőztek, etették és gondozták az állatokat – azért, hogy a Fórum résztvevői
valóban átélhessék az élelmiszer-önrendelkezés szellemét.
A tolmácsoknak, akik fantasztikus önkéntes munkája több mint 40 ország résztvevői számára tette lehetővé,
hogy megértsék egymást.
Az önkénteseknek, akik fáradhatatlanul szervezték az eseményeket és rendezték a Fórum tereit.
Minden küldöttségnek, szervezetnek, képviselt csoportnak és személynek, amelyek és akik
elkötelezettek a folyamat iránt és lehetővé tették, hogy megvalósulhasson Romániában a második Nyéléni
Páneurópai Fórum az Élelmiszer-önrendelkezésről.
Leszögezhetjük, hogy az Élelmiszer-önrendelkezés Mozgalma erősebb, mint valaha!

nyéléni
E U R O P E

Köszönetnyilvánítás
info@nyelenieurope.net
communication@nyelenieurope.net
www.nyelenieurope.net
Ha csatlakozni szeretnél az európai és közép-ázsiai Nyéléni
mozgalomhoz, akkor keresd fel az országodban/régiódban működő
fókuszpontot. Ha bármilyen javaslatod, megjegyzésed vagy kérdésed van,
kérjük, küldd el nekünk e-mailben.
Kapcsolat:
Szerkesztők:
Priscilla Claeys - Coventry University
Stanka Becheva - Friends of the Earth Europe
Ramona Duminicioiu - European Coordination Via Campesina
Jessica Milgroom - ILEIA
Robyn Marie Bors Veraart - Eco Ruralis
Stephan Backes - FIAN International
FOTÓK:
Anna Gioia
Igotz Ziaretta
Salena
Tramel
Magyar változat:
Védegylet Egyesület
fordította:
Polyacsko Orsolya
iroda@vedegylet.hu
Grafikai te rve zés és sze rke sztés: Zaibăr

Dizain

Élelmiszer-önrendelkezést MOST!

