
BOEREN  

RECHTEN
in Europa

De uitvoering van 
de VN verklaring inzake de boerenlandbouw 

 rechten (UNDROP) in Europa
en haar bijdrage aan de SDG's en het 

VN Decennium van de familiale landbouwwww.eurovia.org

Art. 1 -  Definitie van boerenlandbouw, boeren 
en mensen die in landelijke gebieden werken

Art. 2 -  Algemene verplichtingen van de staten

Art. 4 -  Rechten van boerinnen en vrouwen 
die in landelijke gebieden werken

Art. 5 -  Recht op toegang tot natuurlijke 
hulpbronnen

Art. 6.-  Recht op leven, vrijheid en veiligheid 
van de persoon

Art. 7 - Vrijheid van verkeer

Art. 8 - Vrijheid van gedachte, mening en 
meningsuiting

Art. 9 - Vrijheid van vereniging

Art. 10 - Recht op participatie

Art. 11 - Recht op informatie met betrekking 
tot productie, marketing en distributie

Art. 12 - Toegang tot de rechtspraak

Art. 13 - Recht op werk

Art. 14 - Recht op veilige en gezonde 
arbeidsomstandigheden 

Art. 15 - Recht op fatsoenlijk voedsel

Art. 16 - Recht op een fatsoenlijke levensstandaard, 
op een correct inkomen, bestaansmiddelen en 
productiemiddelen

Art. 17 - Recht op toegang tot grond en andere 
natuurlijke hulpbronnen

Art. 18 - Recht op een veilige, zuivere en gezonde 
omgeving 

Art. 19 - Recht op zaden

Art. 20 - Recht op biodiversiteit

Art. 21 - Recht op water en volksgezondheid

Art. 22 - Recht op sociale zekerheid

Art. 23 - Genotsrecht op hoogst haalbare standaard 
voor lichamelijke en geestelijke gezondheid

Art. 24 - Recht op geschikte huisvesting

Art. 25 - Recht op onderwijs en opleiding

Art. 26 - Culturele rechten en traditionele kennis

Art. 27 - Verantwoordelijkheid van de Verenigde 
Naties en andere internationale organisaties

Art. 28 - Algemeen

voedsel 

soeveriniteit gebruiksrecht eigen zaden

Art. 3 -  Ontwikkeling, gelijkheid en 
non-discriminatie



(Genève) De Indonesische vakbond SPI 
(Serikati Petani Indonesia), lid van LVC, 
organiseert de eerste bijeenkomsten 
voor de erkenning en institutionalisering 

van boerenrechten.

LVC en FIAN presenteren drie jaarversla-
gen over schendingen van de rechten van 
boeren aan de VN-Mensenrechtenraad. 
LVC begint aan een voorstel voor een 

verklaring van de rechten van boeren.

(Genève) Na de benoeming van het VN-panel 
van experten over het recht op voedsel, start 
de VN-Mensenrechtenraad het officiële 

proces om de verklaring uit te werken.

De VN-Mensenrechtenraad richt een inter-
gouvernementele werkgroep op die een 
ontwerpverklaring, specifiek voor de rechten 
van boeren en andere mensen die in landeli-
jke gebieden werken, dienen te onderhande-

len, finaliseren en voor te leggen.

(Genève) LVC, bondgenoten en de 
staten starten onderhandelingen 
om de definitieve inhoud en redac-

tie van de verklaring te bepalen.

2000
03/18 (Brussel) Het Europees Economisch en Sociaal 
Comité neemt een resolutie aan ter ondersteuning 

van de verklaring.

07/18 (Brussel) Het Europees Parlement neemt 
een resolutie aan waarin de lidstaten worden 

aanbevolen de verklaring over te nemen.

09/18 (Genève) Tijdens zijn 39e zitting stemde 
de UNHRC voor een resolutie ter ondersteuning 

van de verklaring.

10/18 (Paris) De Franse Nationale Raadgevende Com-
missie voor de rechten van de mens (CNCDH) dringt er 

bij haar regering op aan de verklaring te steunen.

17/10/18 (New York) De algemene vergadering van de Verenigde Naties stemt 
voor de verklaring van de rechten van boeren en andere mensen die in lande-

lijke gebieden werken (221 stemmen voor, 8 tegen en 54 onthoudingen).
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Art. 19 Boeren hebben het recht om de 
zaden die op hun boerderijen geoogst 
werden, te bewaren, te gebruiken, ruilen 
en verkopen. Dit is een manier om de 
kennis met betrekking tot de zaden 
collectief te beschermen.

LAND

Art. 17 Er moeten maatregelen worden genomen om 
landbouwhervormingen door te voeren die een bredere, 
meer gelijkwaardige en gegarandeerde toegang tot land 
voor boeren toelaat. De concentratie en buitensporige 
controle van land moet beperkt worden, met inachtne-
ming van de sociale functie van land.

VERKLARING VAN DE VERENIGDE NATIES INZAKE DE

EN MENSEN DIE IN LANDELIJKE GEBIEDEN WERKEN

(Jakarta) In de Landbouwhervorming en 
Boerenrechtenconferentie bespreekt La Via 
Campesina (LVC) het belang van een inter-
nationaal instrument om de samenleving 

op het platteland te helpen beschermen.

56%

44%

Het marktaandeel van de top 
5-bedrijven in de levensmiddelenin-
dustrie van de EU bedroeg in 2012 
gemiddeld 56%  in 14 lidstaten.

95%

5%

Vijf ondernemingen controleren 
95% van de markt voor groen-
tenzaden in de Europese Unie.

TLC
OMC

Art. 16 Overheidsbeleid en investeringen 
moeten de lokale, nationale en regionale 
markten versterken en ondersteunen om 
eerlijke prijzen en een betere levenskwaliteit 
voor producenten te garanderen.  

€
52% van de landbouwgrond 
in de EU is in handen van 3% 
van de Europese landbouw 
explotaties.

WAAROM IS HIERAAN NOOD IN EUROPA?

LANDHERVORMING

Het is belangrijk om een evenwicht te 
vinden tussen internationaal en natio-
naal recht, vooral omdat handelsove-
reenkomsten en wetgeving genereus 
zijn voor zaden-multinationals.


