
VOEDSEL IS FUNDAMENTEEL EN POLITIEK

• DE WERELDARMOEDE is toegenomen door de globalisering van de wereldeconomie, en een gebrek 
aan verantwoordelijkheid van transnationale bedrijven, de financialisering van de landbouw en de 
verspreiding van overconsumptie. 
• DE WERELDECONOMIE van vandaag wordt gekenmerkt door werkloosheid, lage lonen, vernietiging 
van plattelandseconomieën en faillissement van kleinschalige familieboeren en landwerkers.
• POLITIEKE KRACHTEN hebben jaren gewerkt aan het reguleren van alle aspecten van de voedselpro-
ductie en het begunstigen van gecentraliseerde en in toenemende mate geprivatiseerde controle 
over de volledige voedselcyclus, van zaden, inputs, toegang tot land tot andere benodigdheden.
• HET INDUSTRIËLE VOEDSELSYSTEEM en de extractie-industrieën zijn de voornaamste oorzaken van 
klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, verhoogde gezondheidsrisico’s en de vernietiging van 
ecosystemen.
• DE EU UE maakt gebruik van marktregulatie, steun en subsidies, maar het merendeel is gericht op 
de instandhouding van een agro-industriële model dat mens en planeet in de steek laat.

SUCCES IN EUROPA: TEGEN WELKE PRIJS?

Het Gemeenschappelijk Landbouw-
beleid (GLB) heeft van Europa een 
industriële voedsel- en landbouw-
grootmacht gemaakt. Helaas wor-
den de oorspronkelijke doelstellin-
gen van het GLB grotendeels gene-
geerd om een meer geopolitieke en 
geglobaliseerde agenda te dienen 
- met gevolgen tot ver buiten de Eu-
ropese grenzen. 
Toenemende geïndustrialiseerde 
pro-ductie en verwerkingscapa-
citeiten zijn gepaard gegaan met 
een enorme toename van het mark-
taandeel van de grote distributeurs 
(zoals supermarkten).

De industriële voedselsystemen 
zijn gelinkt met het gebruik van 
pesticiden en anti-microbiële mid-
delen, overbemesting, verlies van 
biodiversiteit, uitbuiting van ar-
beidskrachten en de bevordering 
van ongezonde eetgewoonten. 
Kleine boeren en burgers hebben 
weinig controle en inzicht bij het 
‘hoe’, ‘waar’ en ‘wat’ van voed-
selproductie.

Deze successen gaan gepaard met 
een grote tol voor boeren en bur-
gers. De Europese landbouw heeft 
honderdduizenden boerderijen en 
boeren verloren – een derde van de 
boerderijen in Europa is in de afge-
lopen tien jaar verdwenen, waar-
door plattelandsgebieden verlaten 
achterblijven.

LOKALE VOEDSEL VS. INTERNATIONALE HANDEL? 
Het doel is niet om de handel te verbieden, maar om 
te voorkomen dat boeren over de hele wereld met 

elkaar moeten concurreren door handelsovereenkomsten die 
tot uitbuiting leiden. In plaats daarvan moeten we ons ontdoen 
van de mondiale ketens die ons allemaal uitbuiten, zoals de 
goedkope GGO-soja die wordt ingevoerd als veevoer en dan 
wordt gebruikt om de export van melkpoeder naar Afrika te 
subsidiëren, waar het verkocht wordt tegen prijzen die onder 
de lokale productiekosten liggen. Een ander voorbeeld is het 
dumpen door Europa van verwerkte aardappelen in Zuid-Ame-
rika op momenten dat Zuid-Amerikaanse boeren aan het 
oogsten zijn. Wij vragen dat de internationale handel wordt 
gereguleerd, en niet wordt gebruikt om de landbouwprijzen 
te drukken en om zowel sociale als milieunormen te verlagen.

CONCENTRATIE VAN MACHT: 
IN 2016 WAREN ER 10,5 MILJOEN LANDBOUWBE-
DRIJVEN IN DE EU, WAARVAN 65% MINDER DAN 
5 HA GROOT WAS.

GROTE ONDERNEMINGEN HEBBEN ECHTER EEN 
STERKE MACHT IN DE AGROVOEDING. VAN DE 
TOPSPELERS IN ELKE SECTOR CONTROLEREN: 
10 BEDRIJVEN 73% VAN DE ZADENMARKT, 5 
BEDRIJVEN 84% VAN DE AGROCHEMICALIËN-
MARKT, 10 BEDRIJVEN 65% VAN DE LANDBOUW-
MACHINES EN -DATA.

MIDDELEN GEBRUIKT VOOR VOEDSELPRODUCTIE:

BEVOLKING GEVOED:

BOER.INN.EN : 70 %  INDUSTRIE

BOER.INN.EN INDUSTRIE : 75 %

MINDER DAN 5 HA GROOT : 65 %
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EUROPA HEEFT MEER BOER.INN.EN NODIG

PROBLEEM

WIE VOEDT ONS?

VOEDSELSOEVEREINITEIT: VOOR EEN EERLIJKER EN RECHTVAARDIGER LANDBOUWMODEL



DE ECHTE OPLOSSING: DE BEVOLKING VERSTERKEN VIA BELEID

Het Europees beleid, 
met name de F2F en het 
GLB, moet het huidige 

model ter discussie 
stellen en diverse 

gedecentraliseerde 
vormen van agro-

ecologische 
voedselproductie voeden. 

Dit zal de toegang tot 
kwaliteitsvoedsel, 
het voortbestaan 
van de Europese 

landbouwbedrijven, een 
billijk inkomen voor de 

boeren en de bescherming 
van de landarbeiders 

garanderen. 

Zowel stedelijke als 
rurale Europese 

burgers moeten in staat 
worden gesteld om hun 
voedselvoorziening in 
eigen hand te nemen, 

door de sociale, 
economische en logistieke 

obstakels aan te pakken 
die de industriële 

landbouw tot nu toe in 
staat hebben gesteld te 

floreren. 

Handel moet worden 
benaderd vanuit 

solidariteit, niet vanuit 
concurrentie - dit om een 

billijk inkomen voor de 
Europese producenten 
te garanderen en onze 

verplichting na te komen 
om ons niet te gaan 

mengen in de processen 
van andere regio’s, zodat 

de handelspartners 
een voedselbeleid en 
voedselprogramma’s 
kunnen ontwikkelen 

volgens hun eigen 
realiteit, vrij van dumping 

en inmenging van 
buitenaf.

De EU moet ervoor 
zorgen dat het voedsel- 

en landbouwbeleid in 
overeenstemming is met 

de VN-Verklaring over 
de rechten van boeren, 

boerinnen en plattelands 
medewerkers (UNDROP) 

om discriminatie te 
voorkomen en om 
te vermijden dat 
mensenrechten, 

economische en sociale 
rechten van kleinschalige 

landbouwers en 
migrerende werknemers 

worden geschonden.

+ INFO: https://www.eurovia.org/main-issue/food-sovereignty-trade

BRONNEN: Eurostat, ‘Farms and farmland in the European Union’, 2018 / ETC 
Group, ‘Who will feed us’, 2017 / IPES food, ‘Too big to feed’, 2017

DE 6 PIJLERS VAN VOEDSELSOEVEREINITEIT
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• VOEDSELSOEVEREINITEIT IS HET RECHT VAN ELKE MENS op gezond en cultureel passend voedsel, 
geproduceerd met ecologisch verantwoorde en duurzame methoden, en het recht om zelf zijn voedsel- 
en landbouwsystemen te bepalen. Platforms voor voedselsoevereiniteit strijden voor grondige 
verandering waar mensen een directe, democratische controle krijgen over de belangrijkste 
elementen van hun samenleving: hoe we onszelf voeden en verzorgen, hoe we hulpbronnen gebruiken 
en in stand houden ten bate van huidige en toekomstige generaties, en hoe we omgaan met andere 
groepen, volkeren en culturen.
• ER BESTAAT GEEN PASKLARE OPLOSSING voor de talloze complexe problemen waarmee we in 
de hedendaagse wereld geconfronteerd worden. In plaats daarvan is voedselsoevereiniteit een 
proces dat zich aanpast aan de mensen en de plaatsen waar het in de praktijk wordt gebracht. 
Voedselsoevereiniteit betekent solidariteit, geen concurrentie, het opbouwen van een eerlijkere 
wereld van onderuit en mensen in staat stellen hun samenleving zo te organiseren dat ze de neoliberale 
visie van alles is handelswaar, wereldmarkten en egoïstische economische actoren overstijgt.  
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VOEDSEL VOOR ALLEN, GEEN WINST VOOR ENKELEN

EUROPA HEEFT MEER BOER.INN.EN NODIG

OPLOSSING
VOEDSELSOEVEREINITEIT: VOOR EEN EERLIJKER EN RECHTVAARDIGER LANDBOUWMODEL

https://www.eurovia.org/main-issue/food-sovereignty-trade

