
 

 

 
 

 
 

AL DOILEA FORUM EUROPEAN NYÉLÉNI PENTRU 
SUVERANITATE ALIMENTARĂ 

26-30 Octombrie 2016, Cluj-Napoca, România 
 

	  

Să	  creăm împreună o Mișcare Europeană pentru  
Suveranitate Alimentară! 

	  

	  

Ce este Mișcarea Europeană Nyéléni 
Mișcarea Europeană Nyéléni reunește numeroase constituențe – catgorii de ocupații: țărani, 
pescari, ciobani, apicultori, indigeni, consumatori, ONG-uri, sindicate, organizații pentru 
protecția mediului, dezvoltare, cercetare și pentru drepturile omului, mișcări sociale comunitare 
din domeniul hranei și agriculturii și mulți alții, pentru a întări inițiativele privind suveranitatea 
alimentară și pentru a consolida munca noastră la nivel local, național, regional și global. 

Istoricul Nyéléni 
În 2007, prinul Forum internațional Nyéléni pentru Suveranitatea Alimentară a avut loc în Mali și 
a reunit 500 de reprezentanți din toată lumea, de la țărani la consumatori și mișcări pentru 
protecția mediului. A începutul lansării mișcării Suveranității Alimentare mondiale. La acest 
forum am adoptat 6 principii ale mișcării și Declarația Nyéléni. În 2011 a urmat Forumul 
European Nyéléni care a avut loc la Krems, în Austria, unde am căzut de acord asupra 
Declarației Europene Nyéléni și asupra unui plan comun de acțiune. In februarie 2015 a avut loc 
Forumul pentru Agroecologie de la centrul Nyéléni din Mali, care a dat naștere Declarației 
pentru Agroecologie. Aceste documente sunt baza principiilor mișcării și clarifică pentru ce ne 
luptăm și față de ce ne opunem. 

Aceste întâlniri globale și regionale au dus la creșterea numărului de oameni care se implică în 
transformarea sistemului alimentar și agricol dominant, rezistând împotriva modelului agro-
industrial de producție și consum și construind Mișcarea Suveranității Alimentare in Europa și în 
lumea întreagă.	  

Cele trei cuvinte cheie din planul nostru de acțiune sunt:	  	  	  

	  

Transformă! Rezistă! Construiește!	  



Al doilea Forum European Nyéléni pentru Suveranitate Alimentară	  va fi organizat în jurul a 5 
axe tematice orientate spre 4 obiective. 
 

Munca noastră pentru Forum se concentrază pe 5 axe 
tematice: 

1. Schimbarea modurilor de producție și consum ale hranei 
2. Schimbarea modului de distribuție a hranei 
3. Echitatea muncii și îmbunătățirea condițiilor sociale în sistemele alimentare și agricole 
4. Revendicarea dreptului la resurse naturale și la patrimoniul natural comun 
5. Schimbarea politicilor publice care guvernează sistemele noastre alimentare și agricole. 

 

Obiectivele	  cheie ale Forumului:  
1. Schimbul de experiență 

• Asigurarea unui cadru inclusiv pentru schimbul de bune practici, a abilităților și 
experiențelor din cadrul mișcării, de la comunitate la nivel pan-european, pe baza 
principalelor axe tematice; 

• Crearea unei hărți europene a inițiativelor existente. 
2. Dezvoltarea ideii noastre comune despre ce înseamnă Suveranitatea Alimentară în 

Europa  
• Asigurarea unui cadru pentru a analiza, discuta și identifica diferențele și 

asemănările din interiorul mișcării noastre; 

• Crearea unui cadru pentru a identifica oportunitățiile și provocările mișcării noastre. 
3. Dezvoltarea unei Strategii și a unui Plan de Acțiune pentru a întări și pentru a lărgi 

Mișcarea Suveranității Alimentare în Europa 

• Întărirea legăturilor dintre diferite lupte țărănești și constituențe – categorii de 
ocupații – care fac parte din mișcare; 

• Crearea unor alternative colective concrete, față de modelul industrial de producție și 
consum; 

• Crearea proiectelor, campaniilor, inițiativelor, strategiilor și planurilor de acțiune în 
jurul axelor tematice și tuturor constituențelor – categorii de ocupații – de la nivel 
local la nivel pan-european; 

• Creșterea vizibilității noastre: să comunicăm cu oamenii, cu publicul, cu factorii de 
decizie și cu mișcarea suveranității alimentare globale; 

• Trebuie să inspirăm și motivăm oamenii din toate constituențeie – categorii de 
ocupații, de toate vârstele și din toate regiunile, să ni se alăture. O atenție specială o 
vom dedica mobilizării în Europa de Est; 

• Dezvoltarea unei structuri de lucru, care să fie menținută și să asigure continuitatea 
muncii noastre comune și după încheierea Forumului. 

4. Influențarea și promovarea politicilor care susțin Suveranitatea Alimentară în Europa 

• Luptăm pentru schimbarea structurală a politicilor alimentare și agricole, în direcția 
Suveranității Alimentare; 

• Vrem ca politicile europene și naționale, care influențează hrana și agricultura să 
contribuie la respectarea drepturilor omului, a justiției sociale și climatice la nivel 
global; 

• Vrem să punem mișcarea noastră în centrul mișcărilor sociale și pe agenda de 
priorități a politicilor de guvernare a hranei, la nivel global. 



Procesul de pregătire și Forumul European Nyéléni se bazează pe valorile importante ale 
încrederii, transparenței și participării, precum și pe echitate, respect pentru toți oamenii și 

toate culturile. 

Procesul de pregătire - Implicați-vă! 
 

Nyéléni nu este un eveniment, este un proces. Procesul de pregătire al Forumul European Nyéléni 
și implicarea tuturor celor activi în Mișcarea Suveranității Alimentare în Europa, sunt cheia 
succesului Forumului. Există diferite feluri prin care vă puteți implica în process/mișcare: 

• Înformați-vă: Dacă sunteți interesați de procesul de pregătire sau pur și simplu doriți să vă 
informați, puteți sa vă abonați la Newsletter-ul nostru și să aflați mai multe aici: 
https://www.surveymonkey.com/r/XDSN82K 

• Contribuiți la formarea delegațiilor naționale: între 700 și 1000 de participanți din întregul 
spațiu pan-european se vor întâlni în Cluj-Napoca. Pentru a asigura un echilibru între delegați 
și pentru a îi reprezenta pe toți cei implicați în munca pentru hrană și agricultura din Europa, 
participarea la Forum va fi organizată pe baza unor cote pentru diferite constituențe – 
categorii de ocupație. Sistemul de reprezentare trebuie să asigure egalitate de gen – o 
jumătate dintre participanți trebuie să fie femei și cealaltă jumătate bărbați. Va fi o limită a 
numărului de participanți dintr-o delegație națională. 
o Dacă deja faceți parte din mișcarea Suveranității Alimentare, atunci puteți participa la 

procesul de pregătire din țara în care locuiți sau al grupului dumneavoastră local. În 
fiecare țară vor fi desemnate persoane de contact principale – denumite și persoane 
resursă. Dacă doriți să fiți una din aceste persoane, vă rugăm să ne contactați la 
info@nyelenieurope.net 

o Delegațiile vor fi formate într-un mod echilibrat: 

§ O treime vor fi producători de hrană; 

§ O treime vor fi "tineri" (<35 de ani); 

§ Jumătate vor fi femei și jumătate vor fi bărbați. 
o Atât în cadrul Forumului cât și al procesului, se dorește reprezentarea tuturor grupurilor: 

§ Producătorii de hrană: țarani, pescari, oieri, apicultori, grădinari, indigeni (unde este 
cazul); 

§ Muncitori: muncitori agricoli și alimentari, muncitori migranți, sindicate; 

§ ONG-uri: pentru protejarea mediului înconjurător, care au legătură cu hrana, de 
sănatate, pentru dezvoltare / justiție/ solidaritate/ drepturile omului; 

§ Organizații de tineret; 

§ Organizații de femei; 

§ Organizații ale consumatorilor (de exemplu: Agricultura Spijinită de Comunitate), 
locuitori săraci ai orașelor; 

§ Alții: artiști, profesori, cercetători, jurnaliști, etc. 
o Dimensiunile delegațiilor 

§ Fiecare țară va avea o degelație cu numărul de participanți între 10-30 de persoane, 
în funcție de dimensiunea țării / numărul de locuitori. 

• Organizați întâlniri de pregătire și dezbateri precum: 
o Organizați mese rotunde, discuții, forumuri și întâlniri locale sau naționale. Rezultatul 

acestor evenimente vor contribui la conținutul Forumului în sine și ne vor ajuta să formăm 
legături de lucru mai puternice pentru viitor; 



o Creați și (re)organizați procesul Nyéléni din zona dumneavoasttră și contactați alte 
mișcări naționale pentru a (re)lua legătura cu cei care lucrează pentru suveranitatea 
alimentară și agroecologie în țara dumneavoastră. "Împreună putem schimba 
viitorul!"; 

o Organizați evenimente pentru strângerea de fonduri la nivel național, pentru a contribui - 
după puterea voastră - la costul participării și dacă e posibil la bugetul general al 
Forumului. 

• Participați la grupurile de lucru pentru a ajuta la organizarea Forumului: 
o Există un comitet de coordonare și cinci grupuri de lucru (grupul de sprijin general, 

grupul de comunicare, grupul de metodologie, grupul de finanțe și grupul de 
logistică). Comitetul de coordonare este format în mod echilibrat din reprezentanți ai 
tuturor constituențelor – categoriilor de ocupații. Toate grupurile de lucru sunt 
deschise organizațiilor care doresc să se implice. 

Pentru întrebări sau propuneri vă invităm să ne contactați 
info@nyelenieurope.net -  www.nyelenieurope.net   
 
Pentru mai multe informații:  
www.nyeleni.org   -  www.foodsovereignty.org/forum-agroecology-nyeleni-2015 
 
În solidaritate,  
 
 
Comitetul de coordonare al Nyéléni Europa: 
Ramona Duminicioiu     Asociația Eco Ruralis 
 
Ludwig Rumetshofer     ÖBV-Via Campesina Austria 
 
Jyoti Fernandes,     European Coordination Via Campesina 
 
Natalia Laino and Maria Pombal   World Forum of Fisher People 
 
Polina Shulbaeva     The Resource Center for Indigenous People 
 
Svetlana Boincean  International Union of Food, Agricultural, Hotel, 

Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' 
Associations (IUF) 

 
Judith Hitchman and Jocelyn Parot Urgenci Community Supported Agriculture Network 
 
Mariam Jorjadze and Elene Shatberashvili  The Biological Farming Association Elkana 
 
Nele Marien and Stanka Becheva   Friends of the Earth Europe 
 
Brigitte Reisenberger     FIAN European Sections and Coordinations  
 
Carla Weinzierl     European Attac Network 
 
Sylvia Kay                 Transnational Institute (TNI) 
 
Fernando Garcia Dory    European Shepherds’ Network 
 
	  


