Dreptul la Suveranitate Alimentară
Consultare publică ţărănească
11 iunie, începând cu ora 15:30
CLUJ NAPOCA
Sala TRANZIT.RO (strada Samuel Brassai, nr. 5)

INVITAŢIE:
Asociaţia Eco Ruralis împreună cu partenerii săi au plăcerea să vă invite la Evenimentul pentru Dreptul la
Suveranitate Alimentară – Consultare Publică ţărănească – în data de 11 iunie 2016, începând cu ora
15:30, în Cluj Napoca la Sala TRANZIT.RO (strada Samuel Brassai, nr. 5).
Acest eveniment face parte dintr-o serie de consultări publice la nivel naţional, care au ca scop mobilizarea
ţăranilor, ţărăncilor şi susţinătorilor agriculturii ţărăneşti, pe tema suveranităţii alimentare. Aceste consultări au
la bază nevoia de a crea o strategie pentru viitorul agriculturii şi alimentaţiei care să pună ţăranii şi ţărăncile în
centrul deciziilor şi care să susţină agroecologia - agricultura ţărănească, drept modelul ideal de agricultură în
România.
Programul este bazat pe problema drepturilor ţăranilor la resurse, structurat în 4 sesiuni, după cum urmează:
a) Introducere. Suveranitatea Alimentară; b) Dreptul la Pământ, c) Dreptul la Seminţe, d) Dreptul la Piaţă.
Fiecare sesiune va fi prezentată de vorbitori – reprezentanţi ai societăţii civile ţărăneşti din
România şi Europa – urmată de discuţii cu participanţii – ţărani, grădinari, membri ai societăţii
civile din România.
Programul include şi o distribuţie gratuită de seminţe ţărăneşti pentru ţărani / ţărănci / grădinari / grădinărese.

PROGRAM
15:30 – 16:00 Întâmpinarea participanţilor
Bun venit din partea organizatorilor
16:00 – 16:30 Sesiunea 1: SUVERANITATEA ALIMENTARĂ
 Introducere despre Mişcarea Europeană pentru Suveranitate Alimentară:
drepturile ţăranilor în Europa şi implicarea lor în luarea deciziilor pentru politicile
agricole şi alimentare. Prezintă: Dan Cismaş - Eco Ruralis
 Forumul European Nyeleni - pentru Suveranitate Alimentară (octombrie
2016, în România): procesul European de consultare al ţăranilor: cum ne organizăm
pentru apărarea drepturilor ţăranilor şi ce contribuţie au ţăranii din România?
Prezintă: Ramona Duminicioiu - Confederaţia Ţărănească Via Campesina Europa
 Calendarul consultărilor ţărăneşti din România – parte a procesului Nyeleni:
aprilie – septembrie 2016.
16:30 – 17:30 Sesiunea 2 : DREPTUL LA PĂMÂNT
 Problema Acaparării Terenurilor agricole şi Succesiunea la Ferme în
România. Despre implicaţiile sociale, de mediu şi economice – ale acestui fenomen
în Europa. Prezintă: Szocs Boruss Miklos Attila şi Lars Veraart- Eco Ruralis
 Cazuri de bună administrare a terenurilor agricole în Franţa. Prezintă:
Veronique Rioufol – Terre de Liens
 Bune practici în succesiunea fermelor din Marea Britanie. Prezintă: Rachel

Harries – Soil Association
17:30 – 18:00 Pauză. Distribuţie gratuită de seminţe ţărăneşti, oferite de Eco Ruralis
18:00 – 18:45 Sesiunea 3: DREPTUL LA PIAŢĂ
 Problema pieţelor ţărăneşti în Cluj Napoca. Prezintă: Eniko Butyka - Cutia
Ţăranului / Eco Ruralis
 Pieţele volante – o soluţie pentru ţărani. Prezintă: George Micle – Administraţia
Halelor şi Pieţelor din Cluj Napoca
Prezentarea iniţiativelor de vânzare directă:
 Cutia Ţăranului. Prezintă: Ronen Hirsch, Cutia Ţăranului



Agricultura Susţinută de Comunitate. Prezintă Lucian Cuibus – Asociaţia pentru
Susţinerea Agriculturii Ţărăneşti
Gustare din Kalotaszeg. Prezintă Asociaţia Târnaţ Durabil

18:45 – 19.00 Sesiunea 4: DREPTUL LA SEMINŢE



19:00

Seminţele ţărăneşti – o soluţie pentru viitorul agriculturii şi criza alimentară:
agrobiodiversitatea şi bogăţia cunoştinţelor ţărăneşti vii în societatea rurală din
România. Prezintă: Ramona Duminicioiu - Eco Ruralis

Concluzii

Vă aşteptăm cu drag să veniţi în număr mare şi să confirmaţi participarea
la adresa: membri@ecoruralis.ro sau la numerele de telefon:
0753 353 858 sau 0264 599 204 (program birou de luni până vineri de la ora 10:00 până la ora 18:00),
până în data de 9 iunie.
***
Pentru orice întrebări sau nelămuriri, vă rugăm să ne contactaţi - Asociaţia Eco Ruralis:
Strada David Francisc, nr. 10, ap. 5, 400102 – Cluj Napoca, jud. Cluj.
Tel/fax: 0264 599 204 E-mail: ecoruralis@gmail.com Website: www.ecoruralis.ro

Asociaţia Eco Ruralis este o asociaţie de ţărani, grădinari şi susţinători ai agriculturii ţărăneşti. Eco Ruralis
a fost înfiinţată în 2009 şi numără în prezent 3000 de membri, dintre care aproape 90% sunt ţărani din toate
judeţele ţării. Viziunea noastră este o societate echilibrată şi durabilă în care ţăranii sunt în centrul sistemului
nostru alimentar. Misiunea noastră este de a sprijini suveranitatea alimentară şi de a promova agricultura
familială la scară mică - ţărănească, drept modelul ideal de agricultură în România. Dorim să sprijinim o
mişcare a tinerilor ţărani, care să păstreze şi să dezvolte practicile agricole ţărăneşti. Prin munca noastră,
vrem să întărim capacitatea ţăranilor de a se apăra împotriva abuzurilor, astfel încât ţăranii să îşi impună
drepturile asupra pământului şi controlul asupra producţiei şi distribuţiei de hrană.
***
Suveranitatea alimentară este dreptul oamenilor la hrană sănătoasă şi adecvată cultural, produsă prin
metode ecologice şi durabile, precum şi dreptul acestora de a-şi defini propriile sisteme agroalimentare. Pune
în centrul sistemelor şi politicilor agroalimentare pe cei care produc hrană, în locul cererilor pieţei şi
corporaţiilor. Oferă o strategie de rezistenţă şi demontare a comerţului şi regimului alimentar corporatist
actual. Oferă soluţii pentru sisteme agroalimentare, pastorale şi piscicole, hotărâte de producători locali.
Pune problema economiilor şi pieţelor locale/naţionale ca prioritate şi sprijină agricultura ţărănească şi
familială, orientate spre producătorii agricoli, pescuit artizanal, păşunat pastoral, precum şi producţia şi
distribuţia de hrană bazate pe durabilitate ecologică, socială şi economică. Promovează transparenţa
comerţului care să garanteze venituri juste tuturor oamenilor şi drepturile consumatorilor de a controla
produsele alimentare şi nutriţia. Asta asigură faptul că drepturile de folosire şi gestionare a terenurilor
agricole, apele, seminţele, animalele şi biodiversitatea sunt în mâinile celor care produc hrană. Suveranitatea
alimentară presupune relaţii sociale fără opresiune şi inegalitate între femei şi bărbaţi, minorităţi, grupuri
rasiale, clase sociale şi generaţii.

