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Ötnapi megfeszített és gyümölcsöző véleménycserét követően, a Nyeleni Europe 2011, Európai 

Élelmiszer-önrendelkezési Fórum tegnap véget ért. A fórumon elfogadták az élelmiszer-önrendelkezés 

első európai nyilatkozatát. 

A 400-at is meghaladta az európai országokból érkezett küldöttek száma, akik mind elkötelezettek 

aziránt, hogy növeljék összteljesítményüket az élelmiszer-rendszer közösségi ellenőrzésében, és, 

hogy szembeszegüljenek az agráripari rendszerrel, valamint, hogy létrehozzanak és megszilárdítsanak 

egy erős európai élelmiszer-önrendelkezési mozgalmat. 

A civil társadalmat és a társadalmi mozgalmakat képviselő, több mint 120 szervezet, illetve 

magánszemély vitatta meg a jelenlegi európai és globális agrárszabályozást. Együttesen kidolgozták 

az európai élelmiszer-önrendelkezés széleskörű politikai programját és alapelveit. A fórum kiemelte a 

élelmiszertermelők, a fiatalok, és a nők álláspontjait, akiknek az aggályait gyakorta hagyják figyelmen 

kívül. A tapasztalatok eme változatossága és gazdagsága lehetővé tette, hogy a Nyeleni Europe 2011 

Fórum egységes kereteket állapíthasson meg, és, hogy megfogalmazza a részvételi demokrácián 

alapuló együttes cselekvési tervét. 

A kiadott nyilatkozat szerint, meggyőződésük, hogy „ élelmiszer-rendszerünk megváltoztatása az első 

lépés társadalmaink szélesebb körű megváltoztatása felé.” A fórumon résztvevő küldöttek 

határozottan elkötelezettek aziránt, hogy saját kezükbe vegyék az élelmiszer-rendszer alakítását, 

azáltal, hogy: 

 a nem iparszerű, kistermelői gazdálkodáson, feldolgozáson és alternatív forgalmazáson 

alapuló, ökológiailag fenntartható és társadalmilag igazságos élelmiszertermelési és 

fogyasztási modell eléréséért dolgoznak. 

 az élelmiszerforgalmazás rendszerét decentralizálják, és megrövidítik a termelőket és 

fogyasztókat összekötő láncolat hosszát. 

 javítják a szociális és munkakörülményeket, különösen az élelmiszertermelés és a 

mezőgazdaság területén. 

 demokratizálják a közjavakat és a közös örökségünket (termőföld, víz, levegő, hagyományos 

tudás, vetőmagvak, haszonállatok) érintő döntéshozatalt. 

 biztosítják, hogy a közpolitika minden szintjén a vidéknek életképességet, az 

élelmiszertermelőknek méltányos árakat, és mindenkinek biztonságos, GMO-mentes 

élelmiszert garantáljon. 

A kiszámíthatatlan politikai helyzet valamint a társadalmi és gazdasági válság mostani időszakában, a 

Nyeleni Élelmiszer-önrendelkezési Fórum küldöttei ismét hitet tettek ama egységes jövőképük 

mellett, amely érvényre juttatja az összes ember jogát, az élelmiszereket és a mezőgazdaságot érintő 

közpolitikák és rendszerek meghatározására, anélkül, hogy az akár más népeknek, akár a természeti 

kincseknek kárára válna, ahogyan azt az élelmiszer-önrendelkezés elve magában foglalja. 

Ezért követelünk most élelmiszer-önrendelkezést Európában! 

A nyilatkozat teljes szövege elérhető a Nyeleni Fórum 2011 honlapján: www.nyelenieurope.net 
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