LANDBRUG OG
FØDEVARE MANIFEST

Young Friends of the Earth Europa, vil
meget gerne sige mange tak til alle der
har deltaget i processen med at udvikle
dette manifest. Og specielt YFoEE’s
landbrug og fødevare arbejdsgruppe.
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INTRODUKTION
Vores naturlige verden er truet og vores sundhed er dalende. Ved roden af denne
forværring er den uansvarlige og uretfærdige fødevareproduktion i Europa og den
forbrugerlivsstil som mange Europæere lever.

!

Langt de fleste fødevarer vi spiser er masseproducerede og kunstigt behandlet på
dyrefabrikker, hvor den uansvarlige og profit-drevne praksis sejrer. Denne statusquo har betydelige påvirkninger på os selv og de fremtidige generationer. Det har
taget for lang tid at anderkende at en anden verden er mulig. - en verden baseret
på respekt, moral, samvittighed, venlighed, hjælpsomhed, samarbejde og
retfærdighed. Young Friends of the Earth Europa forestiller sig et landbrug og
fødevare system baseret på små, selvbærende aftaler, balanceret indenfor det
naturlige økosystem, der producerer sunde, meget næringsholdige,
overkommelige og lokalt distribuerede fødevarer. Verden har brug for at
fødevaresystemet bliver transformeret, og vi som YFoEE er parat til at kæmpe for
det.
2

HVAD ER DER GALT?
NATURLIGE RESSOURCER OG BIODIVERSITET
Nuværende agerdyrknings, landbrugs og fiskeri systemer, udnytter naturlige
ressourcer og truer miljøet samt biodiversiteten. Den praksis der overforbruger naturlige ressourcer og risikerer at sætte økosystemet i fare, kan
føre til et kollaps af hele det globale økosystem. Det bliver nød til at stoppe.

LAND
INTENSIVT FABRIKEREDE DYREFARME Bryder ofte dyrevelfærdsstandarter, udsætter
folkesundheden for farlige risici, forurener miljøet og spilder frugtbar jord ved at
vigtiggøre produktionen af store mængder dyrefoder.
SKOVRYDNING I GRÆSGANGE OG FORSVINDEN AF VIGTIGE GLOBALE ØKOSYSTEMER
bunder til dels i skovrydningsbranchen også kaldt ’slash and burn farming’,
hvormed skove bliver ryddet for at lave plads til avl og høst. Dette resulterer i at vi
mister frugtbar jord og biodiversitet.
DEN ØGEDE KONKURRENCE af brugen af land, ikke kun til at producere føde, men
også til at fodre dyrene, producere biobrændstoﬀer, biomasse osv. leder til at
jorden bliver udtømt samt et tab af biodiversiteten og forøgelsen af prisen på
frugtbar jord.
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DEN INTENSIVE KULTIVERING AF GENMANIPOLEREDE AFGRØDER leder til forbruget af
flere og flere kemikalier pga. udryddelsen af de naturlige rovdyr, samt forstyrrer
landbrugs selvopretholdende balance. Samtidig fører det til at vi mister
biodiversiteten og de traditionelle afgrødearter, der var naturligt valgt og tilpasset
over århundreder til at gro på bestemte regioners betingelser.

!

ORGANISK LANDBRUG OMFATTER KUN 0,9 % AF VERDENS LANDBRUGSJORD. Lange,
dyre og bureaukratiske tilladelses procedurer, usikkerhed og mangel på support
er nogle af de faktorer der spiller ind, bag høje priser og langsom vækst.

VAND
UHOLDBAR AFGRØDEVANDING leder til overforbrug af grund og overfladevand. Alt
imens globalt drikkevand bliver knapt, bruger landbrug 70% af verdens rene
drikkevand.

!

MASSIVT FORBRUG AF GØDNING er påkrævet for at opnå den næringsstofbalance,
der er påtvunget for produktion i intensive landbrugssystemer. Gødninger siver
ind i vandveje og økosystemer, dette fører til iltsvind i akvatiske systemer og
skadelige algeblomster.

!

OVERFISKERI. De fleste af de fisk der bliver brugt i kommercielle øjemed (som tun,
bas eller torsk) er i toppen af fødekæden og deres knaphed bringer forstyrrelser til
resten af fødekæden. EU-regler tillader en praksis hvor de industrielle fiskeritrawlere, må smide død fangst tilbage i havet. Ligeledes, frarøver industrielt fiskeri
lokalsamfund deres for levebrød.

MATERIALE
INTENSIVT LANDBRUG ER OLIEAFHÆNGIGT OG UBÆREDYGTIGT, da 10 kalorier af
energi er påkrævet for at producere 1 kalorie mad. Ager, mad og fiskeindustrien
er voldsomt afhængige af olie til produktion af gødning, pesticider, kunstvanding
og maskiner, såvel som til den påkrævede transport og drivhus opvarmning.

!

GENMODIFICEREDE ORGANISMER (GMO) bliver brugt med den intention at kreere
afgrøder der er resistente til visse herbicider, så de kan bruges uden at beskadige
afgrøderne. Overforbrug af herbicider har katastrofale eﬀekter på økosystemer,
mens GMO udgør en risiko for biodiversiteten. Desuden, langt fra at højne
fødevaresikkerheden, kommer den medfølgende usikkerhed ved at virksomheder
patenterer frø. Det leder til et endnu højere hierarkisk og flygtigt fødevaresystem,
hvor småproducenter taber til store agro-agglomerater. Virkningen af GMO på
menneskers helbred, forbliver ukendt.

LUFT
DET

13% AF DET AKTUELLE DHG
mens relateret skovrydning løber op i 18% mere. Øgede DHG udslip er
ansvarlige for en større hyppighed af varmestress, tørke, oversvømmelser og
andre ekstreme vejrsituationer.
NUVÆRENDE LANDBRUGSSYSTEM BIDRAGER TIL

UDSLIP,
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MARKEDER
I butikker er prisen på et produkt bestemt ud fra udbud og efterspørgsel.
Stordriftsfordele betyder at produkter koster mindre, når de er
masseproducerede. Det vil sige at store firmaer har en fordel i forhold til
mindre producenter og dermed kan dominere markedet.

!

AGERINDUSTRIEN ER STØTTET AF MASSIVE TILSKUD. I Europa går 80% af alle tilskud
til kun 18% af landmændene. Landbrugsinput, såsom brændsel, er også tilskud,
hvilket betyder at den intensive agerlands industri er favoriseret over små
organiske gårde.

!

FØDEVAREPRISER inkluderer ikke eksterne omkostninger, såsom den økologiske
pris for langdistance transport, udtømningen af økosystemer, vandforurening og
behandling af spildprodukter. Der er også en mangel på gennemsigtighed
vedrørende hvad der kan være skyld i en pludselig og voldsom stigning i
fødevarepriserne.

!

REGLER OG LOVGIVNING BEVAREN DEN UBÆREDYGTIGE STATUS-QUO. EU’s fælles
landbrugspolitik favoriserer importen af produkter fra andre lande, der har billigere
produktionsomkostninger og derfor kan blive solgt billigere end de Europæiske
produkter. Ligeledes er de Europæiske regler omkring størrelsen og formen på
frugt, med til at bidrage til massive tab på sund frugt og grøntsager, kun baseret
på deres fremtræden. Globale handelsregler nedprioriterer ofte miljøstandarter.

!

AGERINDUSTRIENS LOBBYGRUPPER BLOKERER EN MEGET TILTRÆNKT REFORM og
bygger aktivt barrierer op der forhindrer små landmænd fra at kunne deltage i
markedet.

!

AGERINDUSTRIENS CONTROL AF FRØMARKEDET LEDER TIL STANDARDISERING af frø og
total kontrol over lokale afgrøders variationer og globale afgrøders diversitet.
Nuværende er der tre kæmpe kornafgrøder i verden: Majs, hvede og ris, hvis frø
hovedsageligt er hybrider og genetisk modificerede, der resulterer i en større
sårbarhed på lokale frø.

MENNESKER
Mangel på viden og den nuværende forbrugerlivsstil, får mange mennesker
til at handle i kædesupermarkeder og købe deres mad uden at overveje
deres valg nøjere. Som resultat, er der tilkommet mange forskellige
ernæringsmæssige sygdomme i visse lande, alt imens sult stadig hærger i
de fattigere lande.
STORE AGERLANDS OG LANDERIGS FIRMAER UDNYTTER MENNESKER. Store agerlands
agglomerater koncentrerer landbrugs aktiviteter til arealer, hvor arbejderenes løn
og andre udgifter er så små som muligt, således at de kan maksimere firmaets
profitter. Firmaernes fokus på bundlinjen, resulterer i ringe sikkerheds standarter
og farlige arbejdsforhold.
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S TANDARDISIERET PRODUKTION DRÆBER TRADITIONEL KULTUR I LOKALE
FÆLLESSKABER og deres traditionelle frø, opskrifter og ritualer. For at kunne
konkurrere og være i overensstemmelse med fælles regler, mister folk stadig deres
oldtidskendskab, lokale kultur og traditioner.

!

DET

NUVÆRENDE FØDEVARESYSTEM HAR GJORT FOLK UBEVISTE OMKRING HVOR

DERES MAD KOMMER FRA,

hvorfor det smager som det gør, hvad dets virkelige pris
er, samt hvilken skade det udgør på miljøet og de små fællesskaber rundt
omkring i verden. Det er svært at finde ud af oprindelsen af et produkt, måden det
er produceret på og hvilke ingredienser det indeholder.

!

MASSIV

KOST OG STANDARDISIERET PRODUKTION SÆTTER SIKKERHEDEN PÅ SPIL OG

FAVORISERER KOST OG ERNÆRINGSMÆSSIGE SYGDOMME,

såvel som at favorisere
øgningen af sygdomme som Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) og dens
menneskelige stamme Creutzfeld-Jacob’s Disease (CJD) også kendt som
kogalskab. Fugleinfluenza, mund-og klovesyge og E. Coli forgiftning er også
eksempler på samme slags sygdomme. Disse sygdomme har knust det
Europæiske agerland de seneste par år.

!

S ULT er stadig verdens første og største sundhedsrisiko, specielt i
udviklingslande.
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LØSNINGER OG ANBEFALINGER
Young Friends of the Earth’s Landbrug og fødevare arbejdsgruppe tror på at
der er et presserende behov for en overgang fra industrielt landbrug til en
bæredygtig model. Vi skal skifte fra: Individualisme til samarbejde,
firmaafhængighed til selvforsyning, arbejdsmæssige diktatorer og
undertrykkelse til demokrati baseret på konsensus, industriel support af
store firmaer til støtte af lokal-økonomier og lokale processer, den
”almindelige” kultur til den lokale. Der er utallige måder man kan igangsætte
disse forandringer.

NATURLIGE RECOURCER OG BIODIVERSITET
Vi burde støtte en praksis der balancerer potentialet af land, og den
produktion der er taget fra det, og vi må tælle mennesker med som en del af
økosystemet og ikke som konkurrenter til det. Derfor kræver vi:

!

ET SYSTEM BASEERT PÅ SMÅ OG FORSKELLIGE BÆREDYGTIGE FORLIG, leder til en fair
fordeling af land og hjælp til at vedligeholde karakteristiske lokale afgrøder,
opskrifter og traditioner.

!

STØTTE TIL BÆREDYGTIG LANDERIGS PRAKSIS, der integrerer biodiversitet af
organismer og vedligeholder naturlige cyklusser af liv, øger jordfertiliteten,
genbruger næringsstoﬀer eﬀektivt, og ikke kræver olie eller skadelige kemikalier.
Nogle praksis der leder til bæredygtigt landbrug er sædskifte, ikke-pløjning, at
plante forskellige planter tættere, øge biodiversiteten med agerskovbrug og
beskytte udbytte med skadedyrs rovdyr …
7

STØTTE ETABLERINGEN af øko-byer, by haver, frøbanker og en overgang til byinitiativer der fremhæver landbrug, til et nyt bæredygtigt system.

!

ET

FORBUD MOD PRODUKTION OG IMPORT AF GENMODIFICEREDE AFGRØDER OG

FØDEVARE PRODUKTER.

!

REDUCERE MADSPILD ved at lave et forbud mod at smide mad væk baseret på
deres æstetik og form.

!

ØGE AFGIFTERNE PÅ GØDNING OG PESTICIDER så alle eksterne udgifter er
inkluderede, såsom vandforurening, nedbrydning af økosystemer, tab af
biodiversitet og sociale omkostninger.

!

SLUT MED FISKEFARME der fodrer fiskene med ting de ikke naturligt ville spise.

MARKEDER
Det vi har brug for er radikale forandringer til produktionsmidlerne,
marketing og reglerne der kontrollere disse. Vi er uenige med den globale og
forbrugende handel og foreslår i stedet det følgene for at ændre situationen.

!

AT KREERE TÆTTERE BÅND MELLEM KØBERE OG PRODUCENTER ved at øge antallet af
landbrugsmarkeder, landdistrikts madmesser, fødevarefællesskaber,
distriktsstøttet landbrugs ordninger, og fødevare-bytnings systemer for at
reducere virksomheders fødevarekæder.
OMLÆGNING AF STØTTEN til smådrevne, biodynamiske og organiske gårde der
beskytter vildtmiljøet såvel som biodiversiteten.
KØB LOKALT OG ÅRSTIDSBESTEMT, for dermed at nedsætte indvirkningen af
transport og kunstig dyrkning.

!

MÆRKNING OG SPORBARHED AF PRODUKTER ER ESSENTIELT så folk kan tage en
informeret beslutning omkring de fødevarer de køber.

!

ET RETFÆRDIGT HANDELSSYSTEM der garanterer retfærdig behandling af arbejdere,
respekterer menneskerettighederne, favner kønssolidaritet og støtter den
bæredygtige praksis.

MENNESKER
Verden har behov for samvittighedsfulde, velinformerede og involverede
mennesker, der betragter enhver lille gestus som et skridt på vejen mod et
bæredygtigt miljø af landbrug og fødevarer. Mennesker på fødevaremarkedet
er de ultimative beslutningstagere og det er vitalt at mennesker tager de
rette valg. Derfor vil vi gerne se at:
TRANSFORMATION OG SIMPLIFICERING AF LIVSSTIL, hvor mennesker gror deres egen
mad, køber mindre, spiser lokalt, sæsonbestemt, organisk, rå, vegansk eller
vegetarisk mad. Spiser mindre fisk, kød og mælkeprodukter og starter eller
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deltager i lokale landbrugs eller markeds initiativer og, som konsekvens, gør dem
mere bevidste om behovene for dem der producerer fødevarerne, så vi kan starte
med at genoprette det sociale bånd mellem producenter, købere og folket
generelt.

!

ADGANG TIL MARKER OG LANDSKAB, gør det muligt for folk at genoprette deres
bånd til naturen og til at gro deres egen mad. En dybere forståelse for hvor vores
fødevarer kommer fra vil lette en overgang til mere bæredygtige landbrugs- og
fødevaresystemer.

!

UDDANNELSE omkring sund kost, dyrevelfærd, fordele ved at spise mindre kød og
spise lokal og sæsonbestemt mad, samt hvordan man kan gro, tilberede og
bevare maden på en bæredygtig måde burde være inkluderet i
uddannelsesprogrammer for alle aldre.

!

LETTERE MÅDER AT INFORMATIONSSØGE omkring problemer, løsninger og hvordan
man bedst kan praktisere dette, samt videnskabelige undersøgelser og
statistikker der viser detaljeret information der omhandler landbrug og fødevare
problemer. Således kan ”videns hullet” blive lukket og informationen gratis og
oﬀentligt tilgængelig i et forståeligt format.

!

SPREDE BESKEDEN omkring et mere bæredygtigt og retfærdigt fødevaresystem,
ved at informere mennesker, gøre dem bevidste om situationen og gennemføre
direkte og indirekte aktioner. Så at vi alle kan være med til at påvirke en ændring
stykke for stykke.

!

PRESSE PÅ FOR POLITIKKER ved at henvende sig til politikere, holde møder,
organisere kampagner, demonstrationer og aktioner.

!

BYGGE EN BEVÆGELSE I SAMARBEJDE mod et mere retfærdigt og bæredygtigt
fødevaresystem ved promotionen af forreste linje fællesskaber af mennesker der
arbejder sammen for ændringen vi gerne vil se.
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!

Eller kontakt os på:
Hvis du vil vide mere kan
du besøge vores
hjemmeside på:
www.youngfoee.org

Young Friends of the Earth Europe
Rue d'Edimbourg 26
Brussels 1050
Belgium

!Tel.: + 32 2 893 1000

