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Invitație de presă

Avem plăcerea să invităm reprezentanții media să participe la al 2-lea Forum Nyéléni Europa pentru suveranitatea 
alimentară, cea mai mare reuniune a mișcărilor paneuropene pentru suveranitate alimentară din istorie.

Aproximativ 1.000 de oameni din 42 de țări din toată Europa geografică – țărani, pescari, oieri, grădinari urbani, 
comunități indigene, muncitori agricoli și din industria alimentară, consumatori, membri ai organizațiilor societății civile 
de protecția mediului, pentru drepturile omului, dezvoltare, justiție și solidaritate, precum și sindicaliști, reprezentanți ai 
mediului academic și de cercetare se vor reuni în cadrul Forumului pentru crearea strategiei agro-alimentare a regiunii 
paneuropene. 

Perioada: 26-30 octombrie 2016, în Cluj-Napoca, România.

O agendă detaliată și informații practice vor fi disponibile în următoarele săptămâni pe website-ul Forumului: 
www.nyelenieurope.net și la secțiunea Press/Media. 

Pentru orice întrebări și dacă doriți să vă înscrieți pe lista de e-mail de comunicare cu presa, vă rugăm să vă 
adresați la: communication@nyelenieurope.net sau Asociației Eco Ruralis (www.ecoruralis.ro), membră a Comitetului de
Coordonare al Forumului Nyéléni Europa pentru Suveranitate Alimentară: 

***

Informații generale despre Nyéléni Europa

Ceva e putred în starea alimentației și a sistemului agricol european. Consecințele dezvoltării agriculturii industriale și ale 
apetitului necontrolat dirijat spre piețele de export au dus la un val de proteste ale fermierilor, muncitorilor și 
consumatorilor din Europa. 

Protestele conduse de tractoare din fața instituțiilor Uniunii Europene de la Bruxelles sunt la ordinea zilei. În Polonia, cel 
mai mare protest al fermierilor din istorie a scos tractoarele în străzi pentru a protesta împotriva introducerii secrete a 
organismelor modificate genetic (OMG) și a acaparării terenurilor1. Muncitorii migranți, din sectorul roșiilor din Italia, 
exploatați și abuzați, au intrat în grevă; de asemenea, sute de mii de agricultori și consumatori au participat împreună la un
marș împotriva Parteneriatului Transatlantic pentru Comerț și Investiții (TTIP) în Berlin, în ianuarie 2016.

1 În engleză "land grabbing"- achiziționarea prin cumpărare sau concesionare de suprafețe mari de terenuri în masă, de către 
companiile naționale și multinaționale, guverne și alte entități private. 
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În întreaga Europă, oamenii se organizează în mișcări spontane, la nivelul comunităților pentru a relua controlul asupra 
alimentației și sistemelor lor agricole - și mișcarea Nyéléni Europa are ca scop să îi aducă împreună. Împreună aducem 
soluții create de oameni și pentru oameni împotriva sistemului nefuncțional și folosim noi moduri de organizare a 
sistemelor alimentare, de la semințele din câmpuri și din ferme, direct pe masa consumatorilor. 

Mișcarea globală Nyéléni s-a înființat la Forumul pentru suveranitatea alimentară din Mali din 2007 și primul forum 
european s-a ținut la Krems, în Austria, în 2011. Mai multe informații despre Nyéléni Europa găsiți la: 
http://nyelenieurope.net/en/home/movement/about-us
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