VOEDSEL EN LANDBOUW

MANIFEST

Young Friends of the Earth Europe zou
aan iedereen die heeft deelgenomen aan
het proces van het ontwikkelen van dit
manifest willen bedanken, in het bijzonder
de leden van YFoEE Food & Agriculture
werkgroep.
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INTRODUCTIE
Onze wereld wordt bedreigd en onze gezondheid neemt af. De oorzaken van
deze verslechtering is de onverantwoorde en de oneerlijke voedselproductie in
Europa en de consumerende leefstijl die veel Europeanen leiden.

!

Het grootste deel van het voedsel dat we eten is in massa geproduceerd en
kunstmatig behandeld in grote boerderij bedrijven, waar de onverantwoorde en
winstgerichte praktijken prevaleren. Dit brengt gevolgen met zich met voor onszelf
en voor de toekomstige generaties. Het heeft te lang geduurd om te beseﬀen dat
een andere wereld mogelijk is - een wereld die is gebaseerd op respect, moraal,
bewustzijn, vriendelijkheid, behulpzaamheid, samenwerking en eerlijkheid. Young
Friends of the Earth Europe voorziet een voedsel- en landbouwsysteem
gebaseerd op kleinschalige en zelfvoorzienende nederzettingen. Er moet een
evenwicht heersen binnen het natuurlijke ecosysteem die gezonde, zeer
voedingswaarde, betaalbaar en lokaal voedsel produceren.
De wereld heeft het voedselsysteem omgezet, en wij als YFoEE zijn bereid om
hiervoor tegen te vechten.
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WAT IS ER MIS?
NATUURLIJKE HULPBRONNEN EN BIODIVERSITEIT
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
INTENSIEVE LANDBOUWBEDRIJVEN VAN VEEVOER VOOR DE DIEREN schendt meestal de
normen van dierenwelzijn, brengt de volksgezondheid in gevaar, vervuilt het
milieu. Ook wordt het vruchtbare grond vervuilt door de noodzakelijke productie
van grote hoeveelheden van veevoer.
ONTBOSSING

VAN WEILANDEN EN HET VERDWIJNEN VAN BELANGRIJKE WERELDWIJDE

is voor een deel veroorzaakt door ontbossings praktijken zoals
'slash and burn’ , waarbij bossen worden gekapt om ruimte te maken voor de
fokkerij en voorraad landbouw. De resultaten omvatten het verlies van vruchtbare
grond en biodiversiteit.
ECOSYSTEMEN

DE

TOENEMENDE CONCURRENTIE

voor het gebruik van land is niet alleen om
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voedsel te produceren. Het wordt ook gebruikt om het vee te voeden en voor het
produceren van agrobrandstoﬀen en biomassa etc. Dit alles leidt tot bodemuitputting, verlies aan biodiversiteit en stijging van de prijs van vruchtbare gronden.

!

DE INTENSIEVE MONOCULTUUR leidt tot het gebruik van meer en meer chemicaliën
als gevolg van het uitsterven van natuurlijke vijanden en de ontbrekende
agrarische zelfvoorzienende balans. Bovendien leidt het tot verlies van
biodiversiteit en traditionele soorten, die natuurlijk werden geselecteerd en
aangepast om te groeien in bepaalde omstandigheden.

!

B IOLOGISCHE LANDBOUW bestaat slechts uit 0,9% van de wereldwijde
landbouwgrond. Lange, dure en bureaucratische procedures, onzekerheid en
gebrek van ondersteuning zijn enkele van de factoren achter de hoge prijzen en
een zwakke groei.

WATER
NIET DUURZAME IRRIGATIE METHODE leidt tot overmatig gebruik van grond- en
oppervlaktewater, terwijl het drinken van water wereldwijd steeds schaarser
wordt. Landbouw gebruikt 70% van de totale zoetwatervoorziening.

!

MASSALE GEBRUIK VAN MESTSTOFFEN moet de nodige nutriëntgehalte bereiken om
de intensieve landbouwsystemen op stand te houden. Meststoﬀen lekken in
waterwegen en ecosystemen, wat leidt tot zuurstofgebrek in aquatische systemen
en het bloeien van schadelijke algen.

!

OVERBEVISSING leidt tot verlies van leefgebied, vernietiging van aquatische
ecosystemen en het uitsterven van diersoorten. De meeste vissoorten die
gebruikt worden voor commerciële doeleinden (zoals tonijn, bas of kabeljauw)
behoren aan de top van de voedselketen en de schaarste brengt verstoring in het
hele voedselweb. Door de soepele EU-regelgeving kunnen praktijken dode vangst
in de oceaan dumpen. Ook de industriële visserij ontneemt lokale gemeenschappen van hun levensonderhoud.

MATERIAAL
INTENSIEVE LANDBOUW IS OLIEAFHANKELIJK EN NIET DUURZAAM, als er 10 calorieën
van energie nodig zijn om slechts één calorie voedsel te produceren. De agro-,
vlees- en visindustrieën zijn sterk olieafhankelijk voor de productie van
meststoﬀen, pesticiden, irrigatie en machines, alsmede de vereiste transport- en
kasverwarming.

!

GENETISCH GEMODIFICEERD ORGANISMEN (GGO‘s) worden gekweekt met de
bedoeling om resistent te zijn tegen bepaalde herbiciden, zodat deze planten
gebruikt kunnen worden zonder beschadigd te worden. Overmatig gebruik van
onkruidbestrijdingsmiddelen heeft catastrofistische eﬀecten op ecosystemen,
terwijl GGO's een risico vormen voor de biodiversiteit. Daarnaast leidt de
manipulatie van gekweekte gewassen tot een samenwerking met de commerciële
patentbedrijven van zaden. Hierdoor ontstaat er een nog meer hiërarchisch
voedselsysteem, waardoor kleinschalige producenten hiervan de dupe worden.
Het eﬀect van GMO’s op de menselijke gezondheid is nog steeds onbekend.
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LUCHT
MOMENTEEL STOOT DE LANDBOUW 13% WERELWIJD AAN BROEIKASGASSEN UIT,
terwijl de uitstoot door ontbossing goed voor 18% is. Verhoogde uitstoot van
broeikasgassen zijn verantwoordelijk voor vaak voorkomende hittegolven,
droogte, overstromingen en andere extreme weersomstandigheden.

MARKTEN
In de markten bepalen vraag en aanbod de prijs van een product.
Bijschaalvoordelen kosten gemiddelde producten minder als ze in massa
geproduceerd worden. Als gevolg hebben grote ondernemingen meer
partners dan kleine producenten en domineren de markt.

!

COMMERCIEEL LANDBOUW WORDT GESPONSER DOOR enorme subsidies. 80%
procent van alle subsidies in Europa gaan er slechts 18% naar alle landbouwers.
Andere bronnen zoals brandstof worden ook gesubsidieerd, wat betekent dat de
intensieve agro-industrie nog meer steun krijgt in vergelijking met de biologische
landbouw.

!

VOEDSELPRIJZEN zijn niet de externe eﬀecten, zoals de ecologische kosten van het
vervoer over lange afstanden , de uitputting van de ecosystemen , watervervuiling
en het omgaan met water. Er is ook sprake van een gebrek aan transparantie met
betrekking tot de grote en plotselinge stijgingen van de voedselprijzen.

!

W ET - EN REGELGEVING ONDERHOUDEN DE NIET DUURZAME STATUS - QUO .
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU is namelijk een voorstander van
de invoer van producten uit andere werelddelen die goedkopere productiekosten
hebben. Deze goederen uit andere werelddelen kunnen dan dus verder
goedkoper worden verkocht dan Europese producten. Ook de Europese
regelgeving over de grootte en de vorm van groenten en fruit leiden tot enorme
verspilling van gezonde groenten en fruit op basis van hun uiterlijk. Regels voor
de wereldhandel verminderen vaak de milieunormen.

!

VOOR DE LOBBYISTEN VAN AGRO-INDUSTRIE ZIJN DE HERVORMINGEN DRINGEND NODIG
en de actieve opbouw van barrières voor kleinschalige bedrijven om ze te kunnen
toetreden in de markt.

!

DE AGRO-CORPORATIE CONTROL VAN HET ZAADMARKT LEIDT TOT STANDAARDISATIE
van zaden en totale controle over de lokale variëteiten en wereldwijde diversiteit
van gewassen. Momenteel zijn er drie belangrijke graangewassen in de wereld:
maïs, tarwe en rijst. Deze zaden zijn voornamelijk hybride en genetisch
gemodificeerd, wat resulteert in een grotere lokale kwetsbaarheid van zaden.

PEOPLE
Gebrek aan kennis en de huidige levensstijl van een consument zorgen
ervoor dat de meeste mensen naar supermarktketens gaan en eten kopen
zonder rekening te houden met alternatieven.
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Als gevolg hiervan zijn een reeks van voedingsziekten ontstaanin landen,
terwijl de honger in arme landen blijft bestaan.

!

GROTE LANDBOUWBEDRIJVEN BUITEN MENSEN UIT. Grote agrarische agglomeraten
concentreren landbouwactiviteiten in gebieden waar de salarissen van de
werknemers en andere kosten laag zijn, met het oog op winstmaximalisatie. Deze
zakelijke focus resulteert in slechte veiligheidsnormen en gevaarlijke
arbeidsomstandigheden	


!

STANDAARD

PRODUCTIE VERNIETIGT DE TRADITIONELE CULTUUR VAN LOKALE

en hun traditionele zaden, recepten en rituelen. Om
concurrerend te zijn en te voldoen aan regelgeving verliezen mensen niet alleen
hun oude kennis, maar ook hun lokale cultuur en tradities.
GEMEENSCHAPPEN

!

HET

HUIDIGE VOEDSELSYSTEEM HEEFT EROTE GELEID DAT MENSEN NIET WETEN WAAR

HET VOEDSEL VANDAAN KOMT,

waarom het smaakt op een bepaalde manier, wat de
werkelijke prijs is en wat de schade is die ze toebrengen aan het milieu en de
gemeenschappen over de hele wereld. Het is moeilijk om de oorsprong van een
product te achterhalen, op welke manier het is geproduceerd en welke
ingrediënten het bevat.

!

HET

MASSALE DIETPATROON EN DE GESTANDAARDISEERDE PRODUCTIE RISKEREN DE

VEILIGHEID VAN DE MENS, HET BEVORDERD EEN SLECHT DIEET EN ZIEKTES.

Zoals de
toename van ziekten zoals de Boviene Spongiforme Encefalopathie (BSE) en zijn
menselijke stam de Creutzfeldt-Jacobs Disease (CJD) algemeen bekend als de
gekke-koeienziekte. Vogelgriep, mond-en-klauwzeer en de Killer E. Coli
besmetting zijn ook voorbeelden van dit soort ziekten. Deze ziekten hebben de
Europese landbouw in de afgelopen jaren verwoest.

!

HONGER is nog steeds 's werelds eerste gevaar voor de gezondheid, met name in
ontwikkelingslanden.
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OPLOSSINGEN EN AANBEVELINGEN
De Young Friends of the Earth Europe Food and Agriculture werkgroep is
van mening dat een overgang van de industriële landbouw naar een
duurzaam model dringend nodig is. We moeten verschuiven van:
individualisme naar samenwerking, bedrijf afhankelijkheid naar zelfvoorzienend zijn, zakelijke dictatuur en onderdrukking naar democratie op
basis van consensus, institutionele steun van grote bedrijven naar lokaal
proces en plaatselijke economie ondersteunen, mainstream cultuur naar
een lokale cultuur. Er zijn een oneindig aantal manieren om dit te
veranderen.

NATUURLIJKE HULPBRONNEN EN BIODIVERSITEIT
We moeten praktijken ondersteunen die het vermogen van het land in
evenwicht brengen en de productie die daaruit voortvloeit. En we moeten
mensen beschouwen als onderdeel van het ecosysteem en niet als
concurrenten. Zo eisen we:

!

EEN SYSTEEM GEBASSEERD OP KLEINE EN DIVERSE DUURZAME-SETTLEMENTS leiden
tot een eerlijke verdeling van de grond en helpen om de lokale typische gewassen,
recepten en tradities te bewaren.

!

ONDERSTEUNING VAN DUURZAME LANDBOUWMETHODEN, die de biodiversiteit van
organismen en natuurlijke cycli van het leven integreren, verhogen niet alleen de
bodemvruchtbaarheid, maar recyclet ook de voedingsstoﬀen op een eﬃciënte
manier en vereisen geen olie of gevaarlijke chemische stoﬀen. Sommige praktijken
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die leiden tot een duurzame landbouw zijn vruchtwisseling, niet-ploegen, het
dichterbij planten van verschillende planten, het verhogen van de biodiversiteit
met agrarische bosbouw en het beschermen van de opbrengst met ongedierteroofdieren …

!

STEUN DE OPRICHTING van eco-dorpen, stadstuinen, zaadbanken en Transition
Town initiatieven die de landbouw benadrukken als een middel om een
zelfvoorzienend systeem te realiseren.

!

EEN

VERBOD OP PRODUCTIE EN IMPORT VAN GENETISCH GEMODIFICEERDE GEWASSEN

EN LEVENSMIDDELEN.

!

MINIMALISEER VOEDSEKVERSPILLING door een verbod op het weggooien van
producten gebaseerd op de esthetiek en de vorm het product.

!

HET EINDE VAN VISKWEKERIJEN, zodat alle externe kosten zijn opgenomen, zoals
waterverontreiniging, aantasting van ecosystemen, verlies aan biodiversiteit en
sociale kosten.

!

HET EINDE VAN
zouden eten.

VISKWEKERIJEN,

die vissen voeren met wat zij van nature niet

MARKTEN
Wat we nodig hebben zijn radicale veranderingen in de wijze van productie,
marketing en regelgeving. Wij zijn het oneens met wereldwijde en de manier
van consumeren en wij stellen voor het vervolg op deze situatie te
beëindigen.

!

NAUWERE VERBANDEN ONDER CONSUMENTEN EN PRODUCENTEN door het verhogen
van het aantal boerenmarkten, landelijke voedsel tentoonstellingen, voedsel
coöperaties, gemeenschap ondersteunde landbouw regelingen en voedsel
uitwisselingsprojecten die de corporate voedseldistributieketens verminderen.
O MLEIDING VAN SUBSIDIES aan kleinschalige, biologisch-dynamische en
biologische boerderijen die de wilde omgeving beschermen, alsmede de
biodiversiteit.
HET KOPEN VAN LOKALE EN SEIZOENSGEBONDEN PRODUCTEN, waardoor de impact
van het transport en de kunstmatige teelt verlaagt.

!

TRACEERBAARHEID EN ETIKETTERING VAN PRODUCTEN IS, zodat mensen een
weloverwogen beslissing over de levensmiddelen die zij kopen kunnen maken.

!

EEN FAIR-TRADE SYSTEEM, dat de eerlijke behandeling van werknemers garandeert,
de mensenrechten respecteert, geslacht-solidariteit omarmt en duurzame
landbouwpraktijken steunt.

MENSEN
De wereld heeft behoefte aan bewuste, goed geïnformeerde en betrokken
mensen, die elk klein gebaar beschouwen als een kleine actie op weg naar
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een duurzaam systeem van voedsel en landbouw. De wereld heeft behoefte
aan bewuste, goed geïnformeerde en betrokken mensen, die elk klein
gebaar beschouwen als een kleine actie op weg naar een duurzaam systeem
van voedsel en landbouw. Mensen zijn de ultieme beslissers in de markt voor
levensmiddelen en het is van groot belang dat mensen de juiste keuzes
maken. Daarom zouden we graag zien:

!

TRANSFORMATIE EN VERSIMPELING VAN DE LEVENSTIJL, waarin mensen hun voedsel
verbouwen, minder kopen, lokaal eten, seizoensgebonden kopen , biologisch
kopen, rauw eten, veganistisch of vegetarisch voedsel consumeren en minder vis,
vlees en zuivelproducten eten. Ook het starten of deelnemen aan de lokale
landbouw en marktinitiatieven, als gevolg daarvan worden de mensen meer
bewust van de behoeften van degene die het voedsel produceren. Hierdoor
kunnen we beginnen met het herstellen van sociale banden tussen producenten,
consumenten en mensen in het algemeen.

!

TOEGANG TOT LAND EN HET PLATTELAND, waardoor mensen zich opnieuw gaan
verbinden met de natuur en gaan uiteindelijk hun eigen voedsel verbouwen. Een
dieper begrip van waar ons voedsel vandaan komt zal de overgang naar meer
duurzame voeding en agrarische systemen vergemakkelijken.

!

VOORLICHTING over gezonde voeding, dierenwelzijn, voordelen van het eten van
minder vlees en het eten van lokale en seizoensgebonden groenten en fruit. Maar
ook hoe je voedsel moet groeien, bereiden en bewaren op een duurzame manier
moet worden opgenomen in educatieve programma voor alle leeftijden.

!

EENVOUDIGERE MANIEREN OM TOEGANG TOT INFORMATIE over de problemen,
oplossingen en beste methoden te verkrijgen. En ook wetenschappelijke studies
en statistieken die gedetailleerde informatie over voedsel en landbouw kwesties
tonen. Dus dat de kenniskloof is gesloten en dat de informatie gratis en
beschikbaar is in een begrijpelijke vorm.

!

V ERSPREIDEN VAN DE BOODSCHAP over een meer duurzame en eerlijke
voedselsysteem, door mensen te informeren, te sensibiliseren en directe en
indirecte acties houden. Hierdoor kunnen we beetje bij beetje de verandering
maken.

!

AANDRINGEN OP HET door het benaderen van politici, het houden van
vergaderingen, het organiseren van campagnes, demonstraties en acties.

!

BOUWEN AAN EEN BEWEGING VAN SAMENWERKEN naar een meer rechtvaardige en
duurzame voedingssysteem, door de gemeenschappen van mensen te promoten
die willen samenwerken om de verandering te realiseren. Iets wat wij allen willen.

!
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Of neem contact met ons op:
Om meer te weten te
komen kunt u onze website
bezoeken op:
www.youngfoee.org

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

!Tel.: + 32 2 893 1000

