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PROBLEEM

Het Europese landbouwbeleid, zoals het GLB, bevordert industriële landbouwpraktijken die scha-
delijk zijn voor de biodiversiteit door gebruik van pesticiden en die de bodemkwaliteit verarmen 
door monoculturen. Voor het klimaat zijn deze industriële praktijken desastreus omdat zij grote 
hoeveelheden broeikasgassen uitstoten die hoofdzakelijk verantwoordelijk zijn voor de klimaat-
verandering (vooral kooldioxide, methaan en stikstofoxide). Industriële praktijken verminderen ook 
de capaciteit van het ecosysteem om als opslag te fungeren en emissies te absorberen, wat van cru-
ciaal belang is om de klimaatverandering aan te pakken. Deze industriële modellen draaien op de 
import-export van landbouwproducten, aangewakkerd door vrijhandelsovereenkomsten die de EU 
heeft onderhandeld. De overeenkomsten zelf dragen verder bij tot de klimaatverandering, onder 
meer door de uitstoot van transport, en omdat ze landen ertoe aanzetten natuurlijke hulpbronnen 
te exploiteren en ecosystemen te vernietigen om landbouwproducten voor export te produceren.

VOORTSCHRIJDENDE UITDAGINGEN
Droogtes, overstromingen, hagel, 
verstoring van de biologische cycli, 

verhoogde gezondheidsrisico’s, oogstverliezen 
en nieuwe plagen zijn slechts enkele van de ge-
volgen van de klimaatverandering. Het zijn de 
landbouwers die dagelijks met de klimaatve-
randering worden geconfronteerd. Zij beschik-
ken echter ook over de ervaring en de beste 
lokale en territoriale kennis om zich aan te 
passen, en dit vaak van generatie op generatie 
overgedragen. Zij hebben het vermogen om de 
klimaattrend te keren!

COMPENSEREN = SCHIJNOPLOSSING
In plaats van de CO2-uitstoot te verminderen, steunt 
het Europees beleid compensatiemechanismen: 
grootschalige vervuilers kunnen de uitstoot com-
penseren door koolstof opslag te kopen, zoals bomen 
die worden geplant. Dit werkt niet. De wereldwijde 
koolstofmarkt initiatieven hebben tot op vandaag 
geen significante resultaten opgeleverd voor de 
vermindering van de uitstoot. In plaats daarvan 
hebben ze vooral geleid tot verarming, ontheemding 
of ontwrichting van het leven van inheemse volke-
ren en plaatselijke gemeenschappen en hun grond.

We beschikken eenvoudigweg niet over de middelen 
om de uitstoot van broeikasgassen op te slaan binnen 
een tijdsbestek dat relevant is voor de klimaatcri-
sis. Hoewel dit nu algemeen bewezen is, blijven veel 
grote bedrijven ‘koolstofneutrale strategieën’ en 
‘ecologische oplossingen’ beloven die grotendeels 
bestaan uit koolstof-compensatie-mechanismen. 
Dit is actieve greenwashing en maakt deel uit van 
hun voortdurende poging om winst na te streven... 
en broeikasgassen te kunnen blijven uitstoten in 
plaats van ze te stoppen.  

WIE VEROORZAAKT DE KLIMAATVERANDERING?

EEN DERDE VAN DE WERELDWIJDE UITSTOOT VAN 
BROEIKASGASSEN DOOR MENSELIJKE ACTIVITEIT KAN 
WORDEN TOEGESCHREVEN AAN DE MANIER WAAROP WIJ 
VOEDSEL PRODUCEREN, VERWERKEN EN VERPAKKEN. 
VERVOER, VERWERKING EN VERPAKKING WORDEN 
ALLEMAAL VERMINDERD DOOR LOKALE, KORTE 
VOEDSELKETENS. 

30 = 75 ?
30 = 80 ? 
30 = 90 ?

DE AGRO-INDUSTRIËLE 
KETEN VOEDT SLECHTS 
30% VAN DE WERELDBEVOLKING, 
MAAR GEBRUIKT 
75-80% VAN HET LAND, 
75-80% VAN HET LANDBOUW-
WATER EN 90% VAN DE FOSSIELE 
BRANDSTOFFEN 
IN DE LANDBOUW.
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Veel mensen kennen de nuances van de verschillende landbouwmodellen niet en beseffen niet 
dat agro-ecologie voor boeren en kleinschalige landbouw een kant-en-klare oplossing is voor 
de klimaatproblemen. Deze vorm van landbouw innoveert door met de natuur samen te werken, 
in plaats van haar te slim af te zijn. In vergelijking met het industriële model steunt het veel meer 
op menselijke arbeid en veel minder op fossiele brandstoffen. Het combineert gewassen, 
veeteelt en andere vormen van landbouw. Deze gemengde aanpak ondersteunt de biodiversiteit, 
zorgt voor natuurlijke meststoffen, voor een nutriëntrijke, chemicaliënvrije bodem, beschermt 
waterbronnen en bestuivers, en vermindert de CO2-uitstoot bij de landbouwproductie aanzienlijk.

ONZE EISEN

Een dringende vermindering van 
de uitstoot van broeikasgassen, 
in plaats van mechanismen om 
deze te compenseren. 
Dit moet beginnen met het ver-
bieden van megaboerderijen, die 
verantwoordelijk zijn voor grote 
broeikasgasemissies

De EU moet uit de wereldwijde 
handelsovereenkomsten stap-
pen en haar regionale productie 
reguleren. Tot die tijd moeten 
producten van buiten de EU vol-
doen aan de sociale en milieu-
normen van de EU en mogen pro-
ducten niet worden uitgevoerd 
tegen een prijs die onder de 
gemiddelde productiekosten in 
Europa ligt, wat een verstorend 
effect heeft op de internationale 
markt en producenten uit derde 
landen kan schaden

Steun aan de uitbreiding van 
boerenlandbouw en agro-ecolo-
gische initiatieven. Klimaat steun-
maatregelen moeten gericht zijn 
op kleine en middelgrote oplossin-
gen en er moeten mechanismen 
worden ingesteld om oneerlijke 
steun aan grootschalige landbouw 
tegen te gaan
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ALLES IS MET ELKAAR VERBONDEN! Het recht van de burger op 
toegang tot betaalbaar, vers, lokaal, voedzaam en gezond 
voedsel moet een prioriteit zijn - maar dat kan alleen door de 

klimaatverandering aan te pakken en duurzame landbouw op kleine en 
middelgrote schaal te ondersteunen. Info : https://www.eurovia.org !

ARTIKEL 18 van de VN-Verklaring over de Rechten van 
Boeren en plattelands medewerkers (UNDROP) staat 
voor het Recht op een Schone, Veilige en Gezonde Omge-

ving om te gebruiken en te beheren. 
‘Boeren en plattelands medewerkers hebben het recht om bij te 
dragen aan het ontwerp en de uitvoering van nationaal en lokaal be-
leid inzake aanpassing aan en beperking van de klimaatverande-
ring, door het gebruik van boerenpraktijken en traditionele kennis.’

KLIMAATVERANDERING 
OPVANGEN DOOR LANDBOUW

VOLGENS HYPOTHESES UIT VELE 
STUDIES, KAN DE UITSTOOT 
VAN BROEIKASGASSEN TUSSEN 
2010 EN 2050 MET 40% WORDEN 
VERMINDERD DOOR AF TE 
STAPPEN VAN SYNTHETISCHE 
BESTRIJDINGSMIDDELEN EN 
MESTSTOFFEN, DOOR OVER 
TE SCHAKELEN OP EEN AGRO-
ECOLOGISCHE INFRASTRUCTUUR 
EN DOOR GEZONDE 

WERELD
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