
DET ANDRA NYÉLÉNI FORUMET FÖR
LIVSMEDELSSUVERÄNITET KOMMER 

SKE DEN 26-30e OKTOBER 2016, I CLUJ NAPOCA,
RUMANIEN

Allt kommer handla om att bygga upp en stor
inspirerande rörelse för livsmedelssuveränitet i Europa

Nyéléni Europa Rörelsen
Nyéléni Europa rörelsen sammanför jordbrukare, fiskare, herdar, urinvånare, konsumenter, en-
skilda organisationer,  fackföreningar,  miljö,  utveckling,  forskning,  rättvisa/solidaritet  och män-
niskorättsorganisationer  samt  samhällsbaserade  mat  rörelser  för  att  förbättra  existerande
livsmedelssuveränitet initiativ, och stärka arbetet på lokal, nationell, regional och globala nivåer. 

Bakgrund  
Det  internationella  landsmärket  Nyéléni  2007  Forumet  för  livsmedelssuveränitet  i  Mali
inkluderade 500 representanter, allt ifrån mat producenter, konsumenter och miljörörelser från
hela världen. Det var en språngbräda för den globala rörelsen för livsmedelssuveränitet. Under
detta forum så antogs Nyéléni Deklarationen och sex principer. Detta följdes av det Europeiska
Nyéléni Forumet 2011 som hölls i Krems, Österrike, där den Europeiska Nyéléni deklarationen
och en handlingsplan blev antagen. Samma rörelser deltog i  det Internationella  Forumet för
agroekologi under Februari  2015. Dessa dokument har bidragit  till  den politiska grunden för
rörelsen, samt klargör vad den står för och vad den motsätter. 

De globala och regionala möten har lett till att allt fler människor engagerar sig i förändringen av
det dominanta mat-och jordbruks systemet, trotsar den industriella jordbruks förändringen av
produktion och konsumtion, samt bygger upp rörelsen för livsmedelssuveränitet i Europa och
resten av världen. 

De tre nyckelorden i handlingsplanerna värderas fortfarande: 

Förändra! Motstå! Skapa!



Fokus på vårt arbete under forumet kommer vara organiserat kring 5 tematiska mål och mot 4
syften:

Fokus på vårt arbete under forumet: 5 tematiska axlar:

1. Förändra hur mat är producerat och konsumerat 
2. Förändra hur mat är distribuerat 
3. Värdera arbete och förbättra de sociala förhållanden under mat-och jordbruks system 
4. Återta rätten till naturresurser och de gemensamma betesmarkerna 
5. Ändra på den offentliga politiken som styr vårt mat-och jordbrukssystem. 

Nyckelmål med forumet:

1. Dela erfarenheter 
 Säkerställa  en  allomfattande  plats  för  utbyte  av  god  praxis,  kunskaper  och

erfarenheter inom vår rörelse, från samhälle till pan europeisk nivå, baserat på de
viktigaste tematiska axlarna;

 Kartlägga befintliga initiativ.

2. Bygga en gemensam förståelse av livsmedelssuveränitet i Europa  
 Säkerställa utrymme för bedömningar, diskussioner, samt identifiera skillnader inom

vår rörelse och bygga på en ömsesidig förståelse;
 Skapa utrymme för att identifiera möjligheter och utmaningar i vår rörelse.

3. Skapa  en  strategi  och  handlingsplan  för  att  stärka  och  vidga  rörelsen  för
livsmedelssuveränitet i Europa

 Skapa  konkreta  alternativ  till  den  industriella  modellen  för  produktion  och
konsumtion;

 Skapa projekt, kampanjer, initiativ, strategier och handlingsplaner runt de tematiska
axlarna och runtom valkretsar - från lokala till pan europeiska nivåer;

 Öka vår synlighet  -  nå ut  till  folk,  till  allmänheten,  beslutsfattare och den globala
livsmedelssuveränitets rörelsen;

 Inspirera  och  motivera  människor  och  organisationer  från  alla  valkretsar,
åldersgrupper  och  regioner  att  ansluta  sig  till  vår  rörelse  med  ökat  fokus  på
mobilisering av östeuropeiska initiativ;

 Utveckla en fungerande struktur för att upprätthålla och säkerställa kontinuiteteten i
vårt kollektiva arbete efter forumet.

4. Påverka  och  förespråka  de  grundprinciper  som  stödjer  livsmedelssuveränitet  i
Europa

 Kämpa för en konstruktiv förändring inom mat och jordbrukspolitik.
 Försäkra att den europeiska och nationella policyn som påverkar mat och jordbruk

hjälper till med att bidra till mänskliga rättigheter och klimaträttvisa på en global nivå. 
 Kontextualisera vår rörelse inom ramen för de globala sociala rörelser och även den

globala mat förvaltnings agendan. 

Nyéléni Europa Forumet är baserat på nyckelvärden såsom tillit, transparens och
delaktighet, samt rättvisa och respekt för alla människor och deras identiteter.



Förberedelser inför processen – Låt oss bli involverade!

Forumet har fått sin framgång av de aktiva deltagarna inom rörelsen för livsmedelssuveränitet samt
Nyéléni Europa Forumet. Det finns olika sätt som du kan bli en del av rörelsen/processen:

 Bli involverad i ett allomfattande sätt - Om du är intresserad i processen eller bara vill veta
mer,  så  kan  du  registrera  dig  för  mer  information  och  nyhetsbrev  här:
https://www.surveymonkey.com/r/XDSN82K

 Hjälp till att bygga upp de nationella delegationerna: de 700-1000 deltagare som arbetar med
livsmedelssuveränitet  från hela pan europeiska området  bestående av 42 länder,  kommer
samlas i Cluj-Napoca, Rumänien. För att säkerställa en balans mellan representanter som är
involverade i mat och jordbruk i Europa så kommer församlingen anordnas av ett kvotsystem
för de olika valkretsarna. Detta kommer inkludera en jämställd könsfördelning. Det kommer
även finnas en gräns för hur stora de nationella delegationerna kan vara.
o Om du redan är involverad i rörelsen för  livsmedelssuveränitet så kan du engagera dig i

den  förberedande  nationella  processen,  eller  genom  din  valkrets.  Samlingspunkter
kommer fastställas i varje land. Om du är intresserad av att vara brännpunkten, vänligen
kontakta info@nyelenieurope.net

o Deltagarna kommer vara sammanförda på ett jämlikt sätt: 
 En tredjedel mat producenter;
 En tredje del “ungdomar” (<35 år);
 Jämn könsfördelning mellan kvinnor och män.

o Idén är att alla valkretsar kommer vara representerade i forumet och i processen:
 Mat producenter: bönder, fiskare, herdar, trädgårdsarbetare, urinvånare (i fall där det

kan tillämpas)
 Arbetare: jordbrukare och livsmedelsarbetare, arbetsmigranter, fackföreningar. 
 Miljö, Mat, Hälsa, Utveckling och Rättvisa/Solidaritet/Mänskliga Rättighets-

organisationer.
 Ungdomsorganisationer 
 Kvinnoorganisationer 
 Organiserade konsumenter (t.ex CSA-modellen - Community Supported Agriculture)
 Andra, såsom artister, lärare, forskare, med mera.

o Storlek på delegationerna
 Det har ännu inte blivit beslutat hur många som kommer finnas på plats, men det 

kommer vara begränsat och variera mellan cirka 10-30 personer per delegation. .
 Hålla förberedande möten och diskussioner:

o Organisera diskussioner, forum och möten, både nationellt och lokalt. Dessa kommer att 
ligga till grund för innehållet i forumet, och även bidra till att bygga starka 
arbetsförbindelser för framtiden. 

o Bygga och återuppbygga Nyéléni utvecklingen i området och kontakta olika regionala och
nationella initiativ för att återkoppla med de som arbetar med livssuveränitet och agro-
ekologi i ditt land. Tillsammans kan vi göra en skillnad! 

o Organisera insamlingar på nationell nivå, för att bidra för kostnaden av deltagande, och
om möjligt till den allmänna budgeten av forumet. 

mailto:info@nyelenieurope.net
https://www.surveymonkey.com/r/XDSN82K


 Delta i arbetsgrupper för att hjälpa till att organisera forumet:
o Det  finns  en  existerande  samordningskommitté  samt  fem  arbetsgrupper  (inom

kommunikation,  metodik,  finans,  logistik  och  uppgiftsgrupper).  Samordningskommittén
återspeglar en balans mellan de olika valkretsarna. Alla arbetsgrupper är öppna för de
som är intresserade av att engagera sig.

För frågor eller förslag så är du välkommen att kontakta: 
info@nyelenieurope.net -  www.nyelenieurope.net  

www.nyeleni.org   -  www.foodsovereignty.org/forum-agroecology-nyeleni-2015

I solidaritet,

Nyéléni Europa samordningskommittén 

Ramona Duminicioiu 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

http://www.foodsovereignty.org/forum-agroecology-nyeleni-2015
http://www.nyeleni.org/
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