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Editorial
Cunoștințele noastre agroecologice acumulate și 
dovedite în timp încă rămân nerecunoscute în 
sistemul educațional. Tinerii noștri din mediul 
rural deseori intră la facultate țărani și ies 
agroindustriași! Tinerii noștri din mediul rural 
deseori intră la facultate țărani și ies 
agroindustriași! 
q
Este o zicală la mine-n sat: Muncești până mori. 
Țăranul nu pune jos sapa și nu lasă calul sau 
vechiul tractor până nu îl lasă puterile. Nu pentru 
că nu ar dori pensie la bătrânețe sau protecție 
socială, ci din necesitate, pentru că sistemul 
muncii nu îl ia în considerare pentru o pensie așa 
cum este nevoie, iar dacă beneficiează de 
protecție socială, este deseori stigmatizat ca fiind 
șomer sau asistat social. Pentru că nu are statut, 
ajunge la piață prin indulgență autorităților și e 
privat de dreptul de a-și valorifica producția la un 
preț corect.
q
Purtând rana comunismului, țăranul nu mai are 
încredere în cooperare, în resursă muncită și 
valorificată în comun. A ajuns declarat prea mic 
pentru piață, prea imprevizibil în calcule 
economice. În 2019, țăranul se străduiește să se 
descurce singur, regresând înapoi în subzistență, 
sau mai bine zis, refugiindu-se înapoi în propria 
gospodărie. În tot acest timp, piața liberală, prin 
supermarketuri și en-gros îl inundă cu ceapă din 
Turcia, cartofi din Egipt, căpșune din Spania și 
lapte din Polonia. Comunismul l-a legat de mâni, 
iar capitalismul l-a îngenunchiat.  
q
Tot mai puțin prezent pe piață, țăranul este uitat 
de consumatorul urban, care din pricina prețului 
și a sărăciei de care suferă la rândul lui, nu își 
permite să fie un consum-actor, să procure hrană 
de calitate, să voteze pentru un sistem alimentar 
just cu portofelul, să manifeste solidaritate față de 
producătorul local. 
q
Am îmbătrânit. Cu o medie de vârstă de 65 de ani, 
comunitățile noastre suferă de lipsa reîntineririi. 
Alții aleg să abandoneze agricultura și calea 
țărănească și să migreze către alte preocupări și 
alte meleaguri. Consătenii noștri care trăiesc în 
regiuni puternic subdezvoltate - unde se 
manifestă foarte acaparator și agroindustria - 
emigrează în speranța unui viitor economic mai

 

 

Cum a trecut anul pentru voi, colegi țărani? Ne-a 
răsplătit pământul și în acest sezon? Dar voi, 
tineri țărani și țărănci, aflați la început de drum, 
credeți că politicile publice și autoritățile ne-au 
susținut în 2018?
q
Deseori ne-am adresat această întrebare de-a 
lungul anului în Eco Ruralis: cum se descurcă 
membrii asociației, țărani și muncitori agricoli din 
satele românești? Am reușit să avansăm în munca 
noastră de a clădi poduri peste prăpăstiile adânci 
dintre sate și orașe, dintre comunitățile rurale și 
cele urbane, dintre politicieni și realitatea de la 
firul ierbii? Am reușit să exemplificăm ce 
înseamnă să fii țăran în România contemporană?
q
Pentru Eco Ruralis, un țăran produce hrană 
diversificată, adaptată local, social și cultural. Ne 
gospodărim și căutăm să ne autosusținem și 
totodată distribuim hrana noastră pe piața locală 
sau regională prin lanțuri scurte - piețe, vânzare 
chiar din fermă, dar și folosind calea rapidă a 
internetului. Spațiul nostru rural îl definim prin 
practicile agricole și modul de producție, prin 
amenajarea teritorială și obiceiurile noastre 
culturale diverse și colorate.
q
Suntem mult mai mult decât o imagine statică 
dintr-o pictură de Grigorescu. Țăranul 
contemporan este un inovator, antreprenor, 
cercetător, consultant, proiectant, șef de fermă și 
zilier. În același timp suntem angajatori și 
angajați, mici proprietari, dar și muncitori ai 
pământului. Așa ne-au modelat reziliența în timp, 
sistemele politice - care toate și-au lăsat 
amprenta prin cooperare forțată, industrializare și 
turbo-capitalism - sau globalizarea prin mirajul 
supermarket-urilor, creditelor bancare și prin 
efectul transformativ al Politicii Agricole Comune.
q
Totuși, uitându-ne pe piața muncii, realizăm că nu 
avem un statut, nici protecție. Suntem 
împroprietăriți și dezrădăcinați la mila sistemului 
politic și al companiilor private care vor să ne 
transforme ba în antreprenori, ba în zilieri. 
Suferim de acapararea terenurilor, fiind împinși să 
ne vindem pământul din cauza competiției 
neloiale, lipsei dezvoltării rurale sau a abuzurilor 
propriu-zise comise de companii în căutare de 
profit imediat. 



...continuare
bun în alte țări. Cad pradă sistemului exploatativ 
de muncă din țări precum Italia, Spania, 
Germania sau Anglia, devenind sezonieri, zilieri, 
plătiți mult sub media de salarizare, fără drepturi 
și considerați cetățeni de rang inferior. 
q
Pentru mulți dintre noi poate așa a trecut 2018, cu 
deznădejde. Totuși, să nu uităm că agricultura 
țărănească și noi, țăranii și țărăncile, suntem o 
rezistență fertilă cu rădăcini puternice și 
îndelungate!
q
Așadar, să începem noul an cu speranță și tot mai 
uniți! În cadrul Națiunilor Unite tocmai am 
câștigat la  nivel înalt prin Declarația Drepturilor 
Țăranilor și ale altor persoane care lucrează în 
mediul rural, ne implicăm tot mai intens în 
deciziile politice la nivel european și național și 
transmitem revendicările noastre de la firul ierbii. 
În același timp, semințele țărănești pe care le 
producem sunt apreciate pentru rezistența lor și 
urmează ca și în 2019 să ajungă la mii de 
producători mici și grădinari.
q
Rezistăm, ocrotim pământul și cultivăm 
biodiversitatea pentru o hrană curată! Asta 
înseamnă pentru noi să fim țărani! La mulți ani!

Attila Szocs,
membru al Comitetului de Coordonare
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La mijlocul lunii iulie, Curtea Europeană de 
Justiție a prezentat decizia în cazul C-528/16 și a 
clarificat statutul juridic al noilor Organisme 
Modificate Genetic. Decizia declară că noua 
generație de tehnici de inginerie genetică intră 
sub incidența legislației europene în vigoare 
privind OMG-urile.
q
Acest lucru înseamnă că, noile tehnici de 
inginerie genetică trebuie să parcurgă aceleași 
teste privind impactul asupra mediului și 
sănătății umane, așa cum o fac și Organismele 
Modificate Genetic (OMG) înainte de a fi 
autorizate pe piață, caz în care produsele ar 
trebui etichetate.
q
De multă vreme încoace, industria de 
biotehnologie a argumentat că noile OMG ar 
trebui să fie exceptate de la legislația privind OMG-
urile, pe motiv că ele sunt doar tehnici de 
ameliorare a plantelor, tehnici care  grăbesc 
procesul naturii și care aduc doar beneficii.
q

 

 

Victorie pentru țăranii și consumatorii europeni 
asupra noilor Organisme Modificate Genetic
 

 

Dreptul la Semințe

conduc eforturile Confederației Europene Via 
Campesina împotriva noilor OMG și brevetelor. 
q
Așa cum era de așteptat însă, reacția industriei, a 
cercetătorilor industriei, a organizațiilor de mari 
fermieri, precum și a unor guverne europene față 
de decizia Curții a fost de profundă indignare, 
urmată de reproșuri la adresa Uniunii Europene, 
care prin această decizie, se opune progresului, 
inovării și pierde teren în fața altor puteri ale lumii.
q
Confederația Europeană Via Campesina, împreună 
cu aliații mișcării țărănești, au făcut apel la 
Uniunea Europeană să acționeze în vederea 
implementării în integralitate a deciziei Curții 
Europene, fără o interpretare care ar putea să îi 
reducă scopul.
q
De asemenea, ECVC solicită și Statelor Membre să 
aplice legislația OMG pentru toate organismele 
obținute prin noi tehnici de inginerie genetică atât 
înainte de publicarea deciziei, cât și în viitor.
q

Raluca Dan “Precum transgeneza, toate aceste noi tehnici 
provoacă numeroase modificări genetice 
artificiale involuntare care, după cum arată și 
studii recente, pot conduce la daune ireversibile 
pentru agricultură, mediu și sănătate. Aplicarea 
legii este esențială în acest caz, iar principiul 
precauției este un dintre principiile fundamentale. 
”, declara Guy Kastler, țăran membru al  
Confederation Paysanne și unul dintre cei care 
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Între 28 și 30 august, a avut loc în Praga o 
consultare a experților în biotehnologie, 
organizată de FAO (Organizația Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricultură), privind 
revizuirea sistemelor de reglementare a 
biodiversității, în special a editării genomului și a 
OMG-urilor, în general.
q
Evenimentul a reunit experți din domeniul 
biotehnologiei, cercetători din domeniul public și 
privat, dar și experți juridici și reprezentanți ai 
industriei biotehnologice din Europa de Est și Asia 
Centrală: Bulgaria, Armenia, Azerbaijan, Serbia, 
Turcia, Moldova, Belarus, Kirghistan, Kazakhstan, 
Tajikistan, Cehia și Ucraina.
q
Brîndușa Bîrhală a participat la consultare ca 
reprezentant al Mișcării Nyeleni Europa pentru 
Suveranitate Alimentară, care reunește peste 300 
de organizații din aproape 40 de țări din Europa și 
Asia Centrală. În a treia zi, ea a susținut o pledoarie 
agriculturii țărănești și drepturilor țăranilor la 
semințele lor și la biodiversitate și a atras atenția 
că ingineria genetică pune în pericol autonomia 
țăranilor și, implicit, hrana sănătoasă.”
q

 

 

Consultarea FAO a experților în biotehnologie 

 

 

Conferința Regiunilor Libere de Organisme 
Modificate Genetic

Paris, iulie 2017

Consultarea s-a desfășurat în lumina deciziei 
Curții Europene de Justiție din luna iunie 2018, 
care declară că noile tehnici de inginerie genetică 
sunt OMG și trebuie să respecte legislația în 
vigoare.
q
Intervenția Brîndușei a fost una singulară printre 
nenumăratele voci ale industriei și cercetătorilor 
pro-OMG, nemulțumiți în privința deciziei 
europene și de triumful societății civile. Sub 
pretextul pierderii pe piața globală, discuțiile 
purtate de către ei au avut în vedere căi pentru a 
crea legislații mai permisive OMG-urilor și pentru a 
pune presiune la nivel european pentru ca decizia 
să fie revizuită.
q
„Noi, țăranii, ne concentrăm pe sănătatea solului, 
pentru a produce o hrană sănătoasă, care 
hrănește în mod sănătos oamenii și animalele, 
pentru a avea o societate sănătoasă. În munca 
mea de zi cu zi, și în munca celor asemenea mie, 
nu există niciun dubiu că OMG-urile nu sunt de 
folos, nu reprezintă o soluție, ba mai mult, sunt 
periculoase pentru biodiversitate și pentru 
autonomia țăranilor.", a susținut Brîndușa.

Eco Ruralis a luat parte în perioada 6-7 
septembrie, în Berlin, la Conferința Regiunilor 
Libere de Organisme Modificate Genetic, 
eveniment organizat anual de către asociația Save 
Our Seeds și aliați de-ai săi în ideea de a aduce 
împreună diferite asociații ale societății civile 
(protecția mediului, agricultură, consumatori), 
producători, cercetători și reprezentanți ai 
guvernelor pentru a gândi împreună o Europă 
liberă de OMG.
q
Conferința a durat două zile: prima, dedicată 
prezentărilor despre situația cultivării de OMG în 
diferite țări și despre implementarea recentei 
decizii a Curții Europene de Justiție, dar și ateliere
pe teme de strategie în comunicare, advocacy, 
alianțe și a doua zi, continuând cu prezentări și 
din partea unor reprezentanți ai autorităților din 
diferite regiuni ale Europei.  

Participând din partea Eco Ruralis, precum și a 
ECVC, Raluca Dan a transmis pe de-o parte 
propunerile mișcării țărănești privind 
implementarea deciziei Curții Europene și pe de 
alta, a prezentat argumentele noastre în favoarea 
gândirii unei Europe mai departe de problematica 
organismelor modificate genetic. Riscurile unei 
abordări dintr-un singur unghi, cel al OMG-urilor, 
sunt de a repeta greșeli de pe alte continente, ca 
în cazul cultivării la scară industrială a soiei în 
America Latină, lăsând în urmă nevoile micilor 
producători, condițiile în care ei produc hrana 
liberă de OMG și care este modelul de piață unde 
vrem ca hrana să fie distribuită. Un punct care a 
stârnit reacții atât de susținere, cât și conflictuale, 
a fost cel despre Alianța Soia Dunareană, asupra 
căreia Eco Ruralis și ECVC au realizat un raport, 
care expune informații din spatele cultivării 
masive de soia.
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Anul acesta întâlnirea anuală a Grupului de Lucru 
Via Campesina pentru Dreptul la Semințe a avut 
loc la Bruxelles, la sediul ECVC, între 5 și 6 
noiembrie. Temele principale puse pe agenda 
discuțiilor între membrii europeni au fost cele mai 
recente vești: noul regulament în agricultura 
ecologică și decizia Curții Europene de Justiție 
privind noile organisme modificate genetic.
q
Printre membrii activi alături de Eco Ruralis, se 
numără Confederation Paysanne (Franța), 
Associazione Rurale Italiana – ARI (Italia), Norske 
bonde-og Smabrukarlag – NBS (Norvegia), 
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y 
Ganaderos – COAG (Spania) și Arbeitsgemeinscha� 
bäurliche Landwirtscha� – AbL (Germania).
q
Menirea întâlnirilor grupului este de a avansa în 
munca noastră colaborativă, atât pentru a sprijini 
eforturile depuse la nivel european și 
internațional, cât și pentru crește capacitatea 
fiecărui membru Via Campesina de a acționa în 
țara sau regiunea de unde provine.
q
În ceea ce privește noul Regulament în agricultura 
ecologică, am participat la o sesiune de clarificare 
a ceea ce înseamnă și implică viitoarea legislație, 
care va intra în vigoare în 2021. Începând cu 
această dată, ar putea exista posibilitatea să ne 
vindem semințele țărănești, cu condiția ca acestea 
să fie produse în sistem certificat ecologic.
q
Până în 2021, Comisia Europeană va lucra la actele 
delegate ale noului Regulament și în acest sens, la 
nivel național, vor avea loc consultări. Actele 
delegate adoptate de Comisie vor specifica criterii 
pentru:
   1. descrierea materialului eterogen organic, 
inclusiv ameliorare, metode de producție și 
material parental utilizat; 
         2. minime cerințe de calitate pentru loturile de 
semințe, inclusiv identitatea lor, puritatea 
specifică, rata de germinare și calități sanitare; 
         3. etichetare și împachetare; 
         4. mostre de producție și pentru informații; 
         5. menținere 

 

 

Grupul de Lucru pentru Dreptul la Semințe 
al Via Campesina

 

 

Paris, iulie 2017

Consultările naționale vor fi definitorii și pentru 
modul în care guvernele naționale vor alege să 
recunoască sub noul regulament semințele salvate 
la fermă de către țărani, înscriși în sistemul 
certificat ecologic.
q
Totuși, această situație prezintă și niște riscuri 
pentru noi, țăranii, întrucât industria de 
biotehnologie  are un foarte mare interes să 
includă noile OMG în categoria materialului 
eterogen și astfel să nu aibă nevoie să 
îndeplinească criteriile stabilității și uniformității, 
așa cum prevede legislația actuală privind piața 
semințelor convenționale.
Astfel, o sesiune a întâlnirii noastre a fost dedicată 
noilor organisme modificate genetic. Pornind de la 
prezentarea analizei deciziei Curții Europene de 
Justiție privind noile OMG realizată de către Guy 
Kastler, expertul Via Campesina pe subiectul 
semințelor, am lucrat împreună la următorii pași 
pentru a face cunoscută această decizie tuturor 
țăranilor membri Via Campesina, și mai ales 
guvernelor noastre, precum și consumatorilor, în 
general.
Informația că noile tehnici de inginerie genetică 
sunt considerate Organisme Modificate Genetic și 
trebuie să respecte legislația în vigoare pe această 
temă trebuie să fie promovată cât mai mult în 
rândurile noastre, iar autoritățile europene și 
naționale să faca pregătirile necesare pentru 
aplicarea deciziei Curții cât mai curând.
Nu în ultimul rând, subiectul alianțelor între 
mișcarea țărănească și alte organizații ale 
societății civile a fost dezbătut drept un aspect 
esențial pentru a continua ofensiva împotriva 
expansiunii OMG-urilor și pentru întărirea 
dreptului țăranilor la semințe și  a dreptului 
fundamental al oamenilor la hrană. .
q
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În august 2018, Eco Ruralis împreună cu 
Confederația Europeană Via Campesina (ECVC) a 
lansat raportul Problema cu soia – Amenințarea 
pentru țăranii din Europa. Raportul clarifică 
punctul de vedere și obiecțiile mișcării țărănești 
față de planurile agroindustriei și ale Comisiei 
Europene de a intensifica producția de soia în 
Europa și, implicit, în România. Dat fiind trecutul 
tulburător al cultivării de soia în America de Sud, 
tragem un semnal de alarmă în privința dezvoltării 
strategiilor guvernelor și agroindustriei din Europa 
privind cultivarea de proteine vegetale, mai ales 
de soia. 
q
Considerăm că Uniunea Europeană trebuie să 
abordeze coerent deficitul ei de plante proteice și 
impactul distructiv al UE asupra Americii de Sud 
și criticăm preluarea producției industriale de 
soia sau de alte plante proteice în Europa, 
întrucât:
   • Planurile politice încurajează cultivarea 
crescută de soia și de alte plante proteice, dar nu 
este depus efort pentru a contesta practicile 
agro-industriale dăunătoare care o domină, 
însemnând afaceri deja obișnuite, cu doar câteva 
culturi și care au devenit marfă internațională 
tranzacționabilă, în principal soia. 
    • Există un risc mare de dezvoltare a unor 
lanțuri inegale de aprovizionare. Declarația 
Europeană privind Soia și Asociația pentru Soia 
Dunăreană arată spre Europa Centrală și de Est ca 
regiunea cu cel mai ridicat potențial de cultivare în 
masă, în timp ce, cele mai mari piețe sunt în țările 
cu mega-ferme zootehnice din Europa de Vest, 
precum Olanda sau Germania.
q
Companiile de agribusiness și speculanți 
financiari privesc Europa Centrală și de Est (CEE) 
cu mare interes în dezvoltarea planurilor de 
cultivare de plante proteice, amenințând țăranii și 
producătorii agroecologici din regiune:
         • Terenurile fertile și ie�ine din CEE combinate 
cu subvențiile europene și principiile de piață 
liberă atrag companiile de agribusiness 
multinaționale și speculanții care doresc să 
investească în terenurile agricole din regiune;
    • Aceste investiții sunt în principal orientate 
către export, creând beneficii locale marginale;  

 

 

Raportul Eco Ruralis: 
Problema cu soia. Amenințarea pentru țăranii din Europa
 

 

Dreptul la pământ

     • În vederea unui profit cât mai mare, compa-
niile de agribusiness impun un model agro-
industrial. Mecanizarea intensă înseamnă puține 
oportunități locale de ocupare a forței de muncă.
   • Încurajarea dezvoltării acestui model de a 
produce plante proteice ar marginaliza și mai mult 
țăranii și fermele familiale.
q
Agroecologia și conceptul suveranității 
alimentare ar trebui să modeleze politicile UE 
privind independența proteică:
q
•  Agroecologia își propune să protejeze mediul 
într-un mod cu adevărat durabil. Principiile 
agroecologice se axează în mod specific pe 
minimizarea intrărilor externe, ocrotind 
biodiversitatea în cadrul fermelor și investind în 
longevitatea ecosistemelor. 
  • Suveranitatea alimentară oferă posibilitatea 
unei noi societăți care nu se bazează pe viziunea 
actuală, a dominației agroindustriei asupra 
bunurilor comune și pieței. Politicile UE trebuie să 
fie regândite pornind de la hrana ca nevoie 
fundamentală, iar producția, accesul și distribuirea 
ei pentru toți oamenii sunt elementele sale 
esențiale care să reflecte nevoile micilor 
producători și ale consumatorilor.
Raportul trage concluzia că factorii de decizie 
europeni trebuie să profite de acest moment 
politic și să transforme sistemul alimentar, prin 
plasarea țăranilori în centrul dezbaterilor pentru 
Politica Agricolă Comună sau viitoarea strategie UE 
privind culturile proteice. Raportul în limba 
engleză poate fi consultat aici: 

https://tinyurl.com/y8qm299f 
În curând, raportul va fi lansat 

și în limba română!
Cluj Napoca, iulie 2017
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În data de 9 octombrie 2018, Attila Szocs a 
participat din partea Eco Ruralis ca vorbitor în 
Parlamentul European la o dezbatere la nivel înalt 
privind importanța producției plantelor 
proteaginoase alternative în Uniunea Europeană. 
Evenimentul intitulat “Să dăm leguminoaselor o 
șansă. Cum pot leguminoasele europene să 
contribuie la un sector agricol rezistent la 
schimbările climatice și la stimularea veniturilor 
producătorilor agricoli” a fost organizat de către 
organizația Friends of the Earth Europe și  
europarlamentarul german Martin Hausling. 
q
În intervenția sa, Attila Szocs a îndemnat factorii 
de decizie să ia în considerare implicațiile sociale 
mai largi ale politicilor UE, precum aspectele 
legate de proprietatea și acapararea terenurilor 
agricole. Încurajarea producției de soia și a altor 
culturi proteaginoase agroindustriale în actualul 
context politic și de piață ar accentua concentrările 
și acaparările terenurilor. Aceasta este o 
preocupare deosebită în Europa Centrală și de Est, 
unde solurile fertile și accesibile, condițiile 
favorabile cultivării soiei și forța de muncă mai 
ie�ină atrag companiile agroindustriale și 
speculanții financiari.
q
Eco Ruralis și-a exprimat temerea că fără a pune 
țăranii și micii producători agroecologici în centrul 

 

 

Dezbaterea europeană
Să dăm leguminoaselor o șansă!

 

 

Paris, iulie 2017

reformelor politice, controlul agroindustrial 
asupra sistemului nostru alimentar se va adânci și 
mai mult. Opinia noastră a fost unul dintre 
mesajele cheie ale dezbaterii: producția culturilor 
proteaginoase este una transversală și trebuie 
tratată ca atare. Modul în care producem și 
distribuim în Europa plantele și produsele 
proteaginoase nu poate fi dezbătut doar în cadrul 
politicilor agricole. Toate problemele de sănătate 
umană, nutriție, mediu și cele sociale și economice 
trebuie luate în considerare și rezolvate prin 
strategii și politici publice cuprinzătoare la nivel 
european.

Attila Szocs
sat Alunișu, jud. Cluj

Eco Ruralis este partener într-un nou proiect 
finanțat prin programul european Erasmus+, care 
se va derula în perioada septembrie 2018 – august 
2021. Scopul principal al proiectului este să 
cercetăm alături de partenerii noștri strategii 
inovative pentru întărirea dreptului la pământ în 
Europa. Totodată, vom crea o serie de dosare 
despre situațiile mai multor țări, precum și un 
raport despre politicile de administrare a 
terenurilor agricole și a fondului funciar în UE. 
Ulterior, raportul va sta la baza dezbaterilor din 
cadrul unor evenimente naționale și 
internaționale.  

Partenerii noștri în acest proiect sunt organizații cu
experiență îndelungată în analizarea politicilor pe 
pământ din Europa: Confederația Europeană Via 
Campesina (ECVC), Terre de Liens (Franța), Real 
Farming Trust (Marea Britanie), Transnational
Institute (Olanda), IFOAM Europa și URGENCI.
Împărtășirea rezultatelor proiectului va fi foarte 
diversă și accesibilă membrilor asociației, atât pe 
căi vizuale – clipuri video, videoconferințe pe
Internet, cât și prin broșuri, rapoarte și alte 
materiale imprimate. 

Proiect Erasmus+: Strategii inovative pentru 
întărirea Dreptului la Pământ
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Între 18 și 21 septembrie, în Saint Croix, Franța, a 
avut loc a doua întâlnire anuală a Rețelei Europene 
pentru Acces la Pământ, o rețea informală de 
organizații, al cărei membru este și Eco Ruralis. 
Alături de asociația noastră, fac parte și organizații 
care facilitează accesul la pământ pentru țărani 
agroecologici în multe țări europene: Franța, 
Belgia, Germania, Spania, Cehia, Olanda, Anglia, 
Scoția, Austria și Danemarca. Unul dintre scopurile 
de bază ale acestei rețele este susținerea 
dezvoltării organizațiilor sau inițiativelor nou-
înființate pentru crearea de acces la pământ în 
Europa.
q
Anual membrii rețelei se întâlnesc pentru a 
împărtăși rezultatele sau obstacolele cu care ne 
confruntăm, pentru planifica acțiuni comune și 
atrage noi-veniți. Pentru viitor, ne propunem să 
continuăm schimbul de experiențe și cunoștințe, 
să avansăm tema noastră pe agenda politică (prin 
alianțe cu alte organizații și mișcări) și să 
conștientizăm opinia publică în legătură cu 
dificultatea accesului la pământ, dar și cu soluțiile 
existente. 

 

 

Întâlnirea Rețelei Europene pentru 
Acces la Pământ

 

 

Proiect Erasmus +: Platformă de învățare 
pentru acces la pământ

Paris, iulie 2017

De asemenea, rețeaua dorește inițierea de proiecte 
pentru acces la pământ pentru ferme 
agroecologice în România, Grecia, Irlanda și în alte 
locuri din Europa, unde presiunea asupra 
prețurilor terenurilor agricole nu mai lasă loc 
micilor producători și nici noilor țărani.
q
Gazda acestei întâlniri a fost organizația franceză 
Terre de Liens, care a ales ca locație, satul Saint 
Croix, locul în care a început munca lor.  În urmă cu 
13 ani, aici au fost cumpărate primele ferme Terre 
de Liens, printre care și ferma lui Sjoerd Wartena, 
veteranul rețelei, o fermă mică de capre, deja 
transmisă unei familii de fermieri mai tineri.
q

Brîndușa Bîrhală
sat Stanciova, jud. Timiș

Eco Ruralis este partener în acest proiect finanțat 
prin programul european Erasmus+ și care se va 
desfășura în perioada septembrie 2018 - august 
2021. Scopul proiectului este să faciliteze 
cooperarea a nouă parteneri în vederea dezvoltării 
unui pachet educațional destinat organizațiilor 
pentru crearea de acces la pământ în Europa.

Partenerii noștri sunt organizații cu experiență în
crearea accesului la pământ pentru micii 
producători agroecologici: Terre de Liens (Franța), 
The Soil Association (Marea Britanie), AMPI 
(Cehia), Rurbans și XCT (Spania), Regionalwert AG
(Germania), Agroecopolis (Grecia) și De 
Landgenoten (Belgia).
q
Proiectul are menirea ca organizațiile mai tinere să
beneficieze de experiența celor mai vechi. În acest 
context, pe lângă participarea la instruiri, Eco 
Ruralis va organiza un atelier național, în cadrul 
căruia conceptul de acces la pământ pentru
agroecologie țărănească și metode de realizare vor 
fi dezbătute de membrii asociației. Rezultatul final 
al proiectului va consta într-o bibliotecă virtuală de 
documente, materiale și instrumente despre
modele de acces la pământ, achiziționarea și 
administrarea terenurilor, cooperare, studii de caz 
etc.
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În data de 17 decembrie 2018, Adunarea 
Generală a Națiunilor Unite a adoptat la New 
York Declarația Națiunilor Unite pentru 
Drepturile Țăranilor și Țărăncilor, precum și ale 
altor persoane care lucrează în mediul rural. 121 
de țări au votat în favoarea Declarației (8 împotrivă 
și 54 abțineri), încheind astfel un proces de 
negociere de 17 ani, proces inițiat de mișcarea 
țărănească La Via Campesina. Țărani și țărănci din 
România, reprezentanți ai asociației Eco Ruralis, 
afiliată Via Campesina, au participat la toate 
sesiunile de negocieri din ultimii 3 ani, implicându-
se în ample activități de advocacy la București, 
Bruxelles, Geneva, Roma și New York.
q
Votul României. România, țara cu cea mai mare 
populație rurală din Europa s-a abținut, motivând 
că s-a aliniat poziției Uniunii Europene. În 
discuțiile bilaterale avute cu reprezentanți ai Via 
Campesina, România și-a justificat abținerea 
afirmând că drepturile colective (menționate în 
Declarație) nu sunt recunoscute de legislația 
României și reprezintă un pericol la adresa 
suveranității statului român. În fața acestei 
interpretări exagerate a drepturilor colective, 
asociația Eco Ruralis a motivat nevoia protejării 
drepturilor colective pentru o mai bună 
administrare a pășunilor comunale și pentru 
protejarea intereselor comunităților rurale 
împotriva acaparării de terenuri agricole. Fără a 
surprinde, votul României este o profundă 
dezamăgire, practic nerecunoscând existența și 
nevoia protejării țăranilor și a modelului agricol 
țărănesc, durabil și sănătos. Asociația Eco Ruralis 
va continua discuțiile cu autoritățile – îndeosebi cu 
Ministerul Agriculturii și Comisia pentru 
Agricultură a Camerei Deputaților, pentru etapa de 
implementare a Declarației. Cei peste 4 milioane 
de țărani și țărănci din România (reprezentând 
aprox. 50% din țărănimea Uniunii Europene) 
merită tot efortul acestui proces, care se anunță 
dificil. 

 

 

Declarația Națiunilor Unite pentru Drepturile Țăranilor și 
Țărăncilor, precum și ale altor persoane care lucrează în 
mediul rural a fost adoptată de Adunarea Generală ONU la New York 

 

Drepturile Țăranilor

Contextul regional. În Europa de Est, unde se află 
majoritatea covârșitoare a țăranilor și țărăncilor 
din Europa geografică, această Declarație are o 
relevanță cel puțin similară aceleia a Politicii 
Agricole Comune. Cu toate acestea, nicio țară din 
Europa de Est nu a avut un comentariu sau o 
declarație cu privire la textul Declarației, în cadrul 
procesului de negociere. Uniunea Europeană a 
avut un rol în general negativ, contestând 
necesitatea Declarației și drepturile de bază – la 
pământ, semințe, resurse naturale. UE a apărat 
modelul agriculturii industriale și a drepturilor 
comerciale ale corporațiilor seminciere, justificând 
că actualele politici publice asigură suficiente 
mecanisme pentru protejarea drepturilor 
comunităților rurale. Cu toate acestea, în 
nenumărate rânduri UE a refuzat să răspundă cum 
rezolvă actuala legislație problema sclavagismului 
contemporan al muncitorilor migranți din 
agricultură din interiorul UE, fenomenul acaparării 
de terenuri din Europa de Est, problema foametei 
și precaritatea condițiilor de muncă în agricultură 
prezentate de Via Campesina și Eco Ruralis.  
q
Anul 2018 a fost decisiv pentru procesul 
Declarației:
Geneva: In aprilie, după 6 ani de negocieri, cel de-
al 5-lea grup de lucru interguvernamental deschis 
al Consiliului pentru Drepturile Omului (HRC) a 
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încheiat dezbaterile privind conținutul, finalizând 
textul. În septembrie, HRC (cea de-a 39-a sesiune) 
a adoptat Declarația cu majoritate de voturi.
q
Roma: în octombrie, în cadrul celui de-al 45-lea 
Forum al Comitetului Global pentru Securitate 
Alimentară, La Via Campesina împreună cu 
mecanismul societății civile și cu sprijinul mai 
multor țări și instituții ale ONU au organizat un 
eveniment politic pentru promovarea Declarației 
în cadrul Deceniului pentru Agricultura Familială.
q
New York: în noiembrie, Declarația a ajuns la 
procesul Adunării Generale a Națiunilor Unite 
(AGA). În 19 noiembrie, Declarația a fost votată și 
aprobată de către al Treilea Comitet al Adunării 
Generale ONU, responsabil cu problemele sociale, 
umanitare și culturale. În cele din urmă, votul în 
plen al Adunării Generale a ONU din 17 decembrie 
a încheiat procesul de adoptare. Va urma o nouă 
etapă, o etapă de implementare, transformând 
aspirațiile La Via Campesina în soluții pentru 
problemele zilnice ale societății rurale.
q
Conținut. Pe scurt, Declarația conține 28 de 
articole, prin care sunt detaliate următoarele 
drepturi: Art. 1: Definiția țăranilor, țărăncilor și a 
altor persoane care lucrează în mediul rural; Art. 2: 
Obligațiile generale ale Statelor; Art. 3: Egalitate și 
non-discriminare; Art. 4: Drepturile țărăncilor și ale 
altor femei care lucrează în mediul rural; Art. 5: 
Dreptul la resursele naturale și dreptul la 
dezvoltare; Art. 6: Dreptul la viață, libertate și 
securitatea persoanelor; Art. 7: Libertatea de 
mișcare; Art. 8: Libertatea de gândire, opinie și 
exprimare; Art. 9: Libertatea de asociere; Art. 10: 
Dreptul la participarea în luarea deciziilor; Art. 11: 
Dreptul la informare cu privire la producție, 
marketing și distribuție a hranei; Art. 12: Acces la 
justiție; Art. 13: Dreptul la muncă; Art. 14: Dreptul 
la siguranță și sănătate în mediul muncii; Art. 15: 
Dreptul la hrană și la suveranitate alimentară; Art. 
16: Dreptul la un venit și trai decente, precum și la 
mijloace de producție; Art. 17: Dreptul la pământ și 
alte resurse naturale; Art. 18: Dreptul la un mediu 
sigur, curat și sănătos; Art. 19: Dreptul la semințe; 
Art. 20: Dreptul la diversitate biologică; Art. 21: 
Dreptul la apă și sanitate; Art. 22: Dreptul la 
securitate socială; Art. 23: Dreptul la sănătate; Art. 
24: Dreptul la locuire adecvată; Art. 25: Dreptul la 
educație și formare; Art. 26: Drepturi culturale și 
cunoaștere tradițională; Art. 27: Responsabilitatea 
Națiunilor Unite și a altor organizații 
internaționale; Art. 28: Clauze generale. 

 

  

 

De ce este nevoie de această Declarație?
Țăranii și țărăncile, pescarii, ciobanii, apicultorii și 
alți oameni care lucrează în mediul rural produc cea 
mai diversă și sănătoasă hrană pe care o 
consumăm în fiecare zi. În România și peste tot în 
lume, aceștia joacă rolul principal în hrănirea 
comunităților și țărilor noastre. Conform FAO, peste 
80% din hrana consumată la nivel global provine 
din gospodăriile țărănești, fiind distribuită prin 
piețele locale și regionale. Modelul de producție 
țărănesc creează cele mai multe locuri de muncă și 
administrează în mod durabil resursele naturale, 
răspunzând pozitiv problemelor schimbărilor 
climatice. Însă din cauza discriminării sistemice și 
sistematice, agricultura țărănească funcționează 
într-o economie invizibilă, împinsă pe piața neagră, 
destinată pieirii. Gospodăriile mici dispar cu 
rapiditate sub presiunea expansiunii agriculturii 
industriale, a acaparării terenurilor și a lipsei 
sprijinului autorităților publice. Noi, țăranii, 
țărăncile și ceilalți oameni care lucrăm în mediul 
rural, ne confruntăm sistematic cu discriminarea 
economică și socială, iar femeile din mediul rural 
sunt afectate cu precădere.
q
Numărul dovezilor despre violările constante ale 
drepturilor țăranilor, țărăncilor și ale altor persoane 
care lucrează în zonele rurale este în creștere, 
principalele cauze fiind:
 • Accesul și controlul inechitabil asupra 
pământului, a resurselor genetice și a altor resurse 
naturale;
   • Accesul din ce în ce mai restrâns la piață și la 
mijloacele de producție pentru asigurarea unui trai 
decent;
   • Politici agricole create în favoarea unei elite 
restrânse de mari fermieri și de alți actori implicați 
în agricultura și sistemul alimentar industrial.
q
Alături de cele 2 miliarde de țărani, țărănci și alte 
persoane care lucrează în mediul rural în întreaga 
lume, ne revendicăm drepturile pentru a putea 
continua să ne hrănim familiile, comunitățile și 
țările. Avem nevoie de instrumente legale care să 
ne protejeze și să ne promoveze drepturile, pentru 
a continua să creăm alternative bazate pe 
agroecologie precum și sisteme alimentare locale 
sustenabile pentru viitor.
q
Prin această Declarație, noi, țăranii și țărăncile, 
venim cu soluții la cel mai înalt nivel, susținând 
transformarea perspectivei politicilor publice de 
la cea economică la cea a protejării drepturilor 
omului. 
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Politica Agricolă Comună (PAC)

Politica Agricolă Comună, încotro?
Încă au loc negocieri cu privire la viitorul Politicii 
Agricole Comune (PAC) și deși câteva detalii sunt 
sigure, precum tăierea bugetară de la agricultură 
în favoarea politicii de apărare militară, alte 
aspecte încă mai pot fi discutate. Conform 
Parlamentului European, banii dedicați Politicii 
Agricole Comune vor fi mai puțini cu 15%: tăieri de 
10 % din Pilonul 1- Plăți Directe, respectiv tăieri de 
25% din Pilonul 2 - Dezvoltare Rurală. 
q
Cum vor recupera decalajul zonele rurale mai 
puțin dezvoltate? Cum se va susține venitul 
micilor producători agricoli, dacă sprijinul direct și 
intervențiile de piață sunt diminuate și aceștia 
sunt lăsați doar cu soluții bancare pentru riscurile 
inerente domeniului lor? Cum poate agricultura 
recupera în fața altor sectoare din economie, ca 
nivel de venituri pentru populația angajată în 
producția de hrană? Aceste aspecte, precum și 
altele, Comisia Europeană dorește să le lase în 
seama guvernelor statelor membre, care să decidă 
cum asigură cofinanțarea pentru a înlocui banii 
tăiați de la Bruxelles. Tot la nivelul fiecărui stat 
membru va rămâne și definirea unor termeni 
cheie precum activitate agricolă. zonă agricolă, 
hectar eligibil, fermier autentic și tânăr fermier.
q

Pentru a ajunge acolo, delegații Via Campesina 
Europa au transmis următoarele puncte 
membrilor Parlamentului European:
q
    1. Menținerea practicilor agriculturii țărănești - 
orientată către producția de hrană, și nu către 
producția de bio-combustibili - în toate zonele 
rurale, cu prioritate pe sprijinirea noilor țărani;
q
    2. Plafonarea plăților directe la 60 000 Euro, cu o 
reducere de 50% a costurilor de salarii pe baza 
contractelor de muncă, la un număr maxim de 
angajați la fermă; aceleași condiții și pentru 
producția ecologică;
q
  3. Acordarea de plăți directe obligatorii către 
micii producători, pe baza unei valori minime de 
sprijin;
q
    4. Menținerea nivelului actual de sprijin cuplat, 
fără a acorda sprijin culturilor destinate producției 
de bio-combustibili.
q
    5. Fermele bazate pe modele agroecologice să 
fie recunoscute în schemele de agricultură 
ecologică. Aceste scheme ar trebui să fie un sprijin 
pentru sisteme și modele agricole care atenuează 
schimbările climatice și protejează natura, nu un 
sprijin pentru practici ale modelului de agricultură 
intensivă.
q
  6. Respingem finanțarea obligatorie a asigură-
rilor agricole pentru gestionarea crizelor pieței. 
Administrarea riscurilor trebuie să fie realizată 
prin măsuri de politici publice, precum cele de 
intervenție pe piață.
q
  7. Orice subvenție plătită agricultorilor să fie 
condiționată de un set comun de cerințe 
referitoare la drepturile lucrătorilor în agricultură 
(după convențiile de muncă internaționale), 
indiferent de statutul lor (țăran, angajat, lucrător 
sezonier). Acest punct include o condiție de natură 
socială în Politica Agricolă Comună.
q

Brindușa Bîrhală,
sat Stanciova, jud. Timiș

Noi, mișcarea țărănească, insistăm ca viitorul PAC 
să garanteze un venit just micilor producători, 
țăranilor (raportat la veniturile restului populației) 
și să răspundă așteptărilor societății. Acest lucru 
implică schimbarea tuturor fermelor din Europa 
după un model sustenabil de agroecologie, care 
să protejeze mediul, clima și să garanteze hrană 
de calitate pentru toți cetățenii, inclusiv pentru cei 
dezavantajați. Așadar, politicile publice care să 
reglementeze piața sunt fundamentale. 
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În 25 septembrie, cu ocazia reuniunii miniștrilor 
europeni ai agriculturii în Schloss Hof (Austria) din 
timpul președinției Consiliului UE deținut de către 
Austria, a avut loc un marș al Via Campesina 
Europa pentru a pleda în favoarea unor schimbări 
urgente în viitoarea Politică Agricolă Comună.
q
Mărșăluind pe tractoare, membrii ECVC au 
transmis miniștrilor încă o dată că așteptările 
cetățenilor europeni, cât și ale micilor producători 
sunt pentru o tranziție a fermelor europene către 
modele sustenabile atât din punct de vedere 
economic, cât și orientate către protejarea 
mediului, a climei și producției de hrană de 
calitate. Alături de tinerii mișcării țărănești, 
Bogdan Suliman, membru Eco Ruralis din satul 
Vadu Pașii a participat la miting, amintind de 
slăbiciunile actualului PAC, care împiedică 
viitoarea generație să fie implicată în agricultură 
așa cum își dorește.
q
Documentul de poziție al tinerilor din Confederația 
Via Campesina Europa poate fi consultat aici:
https://tinyurl.com/yco5pe3o  

 

 

Marșul "Un PAC mai sustenabil și echitabil!"

 

 

Grupul de Lucru Via Campesina Europa 
pentru PAC

Paris, iulie 2017

Cea mai recentă întâlnire a Grupului de Lucru 
ECVC pentru Politica Agricolă Comună a avut loc 
la Bruxelles, în data de 19 noiembrie. Dan Cismaș, 
membru în Comitetul de Coordonare al asociației, 
a participat din partea Eco Ruralis, alături de 
membrii ECVC din Spania, Germania, Franța, 
Elveția, Norvegia, Italia, Portugalia, Belgia și 
Austria. 
q
Având în vedere că ne aflăm în plină desfășurare a 
consultărilor pentru Politica Agricolă Comună 
post 2020, principalele obiective ale întâlnirii 
Grupului de Lucru ECVC au fost evaluarea situației 
actuale și a muncii conduse până în prezent și 
definirea unei strategii și a unui plan de acțiune 
pentru următoarele luni.
q
Discuțiile au debutat cu prezentarea de către 
fiecare membru a situației actuale din țara de ori- 

gine, continuând cu prezentarea celor mai recente 
poziții și amendamente ale Via Campesina Europa 
față de propunerea Comisiei Europene privind 
Planurile Strategice ale PAC. De-a lungul ultimelor 
luni, pozițiile și amendamentele noastre au fost 
trimise Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare 
Rurală (COM AGRI), precum și prezentate în timpul 
diferitelor întâlniri, conferințe sau consultări.
Cea de-a doua parte a întâlnirii a constat într-o 
reflecție asupra potențialelor scenarii asupra 
Politicii Agricole Comune și asupra unui plan de 
urmat de către mișcarea noastră țărănească.
Cea mai recentă poziție a Via Campesina Europa 
privind Politica Agricola Comună post 2020 poate 
fi consultată aici: https://tinyurl.com/ybq7wln3 
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Agroecologia - alternativa la Revoluția Verde

Paris, iulie 2017

Sistemele agricole industriale au fost cândva 
celebrate ca fiind ultima soluție pentru a hrăni 
populația lumii în continuă creștere. A fost numită 
“Revoluția Verde”.
i
Însă, s-a dovedit că nu a fost atât de verde pe cât a 
sunat. O consecință esențială printre multe altele a 
fost expansiunea deșertificării și a despăduririlor. 
Eșecurile și consecințele catastrofale sunt 
nenumărate, revoluția verde contribuind masiv la 
tendințe precum intoxicarea mediului, sărăcirea 
solului, extincții în masă și astfel pierderea 
biodiversității, poluarea apei, solului și a aerului, 
utilizarea intensivă a combusibililor fosil, 
schimbări climatice, foamete, subnutriție, dar și 
obezitate, inegalitate socială, mai mare urbanizare 
șamd.
A
Având în vedere aceste dovezi incredbile și de 
necontestat, agroecologia devine din ce în ce mai 
populară ca o alternativă reală la revoluția verde. 
Cum tot mai mulți oameni, dar și organizații și 
guverne încep să înțeleagă eșecurile agriculturii 
industriale, se caută răspunsuri pentru cum aceste 
sisteme au nevoie să se schimbe. Această situație 
ar putea însemna vești bune pentru producătorii 
de hrană la scară redusă, țăranii, întrucât ei se află 
în centrul sistemelor alimentare agroecologice.
Totuși, de când agroecologia devine tot mai 
cunoscută, riscăm ca principiile și conceptele 
agroecologiei să fie preluate repede de mari 
jucători ai agriculturii industriale și ca țăranii să fie 
din nou împinși deoparte.
Aceasta este învățătura centrală a acestui 
articol: noi, țăranii, trebuie să fim foarte vigilenți 
ca modalitățile și cuvintele noastre să nu fie 
preluate și utilizate altfel decât ne dorim. Pentru 
a ne menține integritatea, va fi necesar să fim 
conștienți că agroecologia este o practică, o știință 
și o mișcare și nu doar un nume pe care unii l-ar 
putea folosi pentru a își spăla imaginea unui 
sistem care nu mai funcționează.

I. Agroecologia este o practică.Acest lucru 
înseamnă că țăranii lucrează cu natura și nu 
împotriva ei, pentru a produce hrană. Noi, țăranii, 
suntem adevărații practicanți ai agroecologiei și 
trebuie să fim conștienți de acest lucru. Foarte 
ușor industria poate include agricultura de 
precizie sau inovațiile de înaltă tehnologie sub 
umbrela agroecologiei și astfel reveni la același 
mod de a face agricultură ca până în prezent.
a
II. Agroecologia este o știință, incluzând toată 
cercetarea și învățarea care se desfășoară în 
câmpuri, cât și în universități. Observațiile din 
câmp realizate de țărani și cunoașterea care vine 
împreună cu ele sunt extrem de bogate și au 
nevoie să fie incluse și recunoscute ca fiind 
valoroase. Școlile în care se transmit cunoștințe de 
la țăran la țăran au nevoie să fie susținute și 
promovate, pentru a oferi agroecologiei o șansă 
reală. În ceea ce privește agricultura și alimentația, 
tot mai des, studiile universitare fiind finanțate de 
industriile dominante sunt părtinitoare și nu 
obiective.

Agroecologie

III. Agroecologia este o mișcare activă la 
nivelurile social și politic. Mișcarea constă într-un 
număr mare de organizații și oameni din 
societatea civilă. Țăranii împing constant 
conceptul agroecologiei pe agenda politică și 
pentru a își apăra propriile drepturi. Avem nevoie 
de un efort constant pentru ca agroecologia să 
devină tot mai semnificativă și nu un instrument al 
companiilor de agribusiness.  
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Așadar, pentru a menține agroecologia în mâinile 
țăranilor, noi trebuie să fim tot mai conștienți de 
riscurile și amenințările din partea sectorului de 
agribusiness. Această amenințare nu ne privește 
doar pe noi, ci întreaga lume, așa cum o 
cunoaștem azi. Iar noi trebuie să ne unim și să 
acționăm pentru ceea ce este al nostru.
i
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Ce putem învăța și aplica din mișcarea 
țărănească La Via Campesina, din care face 
parte și asociația noastră?
i
1. Să creăm școli de agroecologie în cât mai 
multe locuri. În cadrul lor, învățarea de la țăran la 
țăran poate extinde cunoașterea noastră și da 
naștere și mai multor ferme la scară redusă;
i
2. Să ne activăm și să ne implicăm în mișcările 
sociale. Astfel vocea noastră va fi mai puternică și 
unitară, o voce care pe de-o parte construiește 
către viziunea pe care o vrem și, pe de alta, o voce 
care reprezintă un răspuns la amenințările 
agriculturii industriale de a ne acapara 
conceptele.
q

Agroecologia este o alternativă puternică la 
revoluția verde atât timp cât va rămâne în 

mâinile țăranilor!
l

Lars Veraart
sat Alunișu, jud. ClujGrupul de Lucru 

pentru Agroecologie al Via Campesina Europa
În 24 septembrie 2018, în Viena, Austria, a avut loc 
întâlnirea Grupului de Lucru Via Campesina 
Europa (ECVC) pentru Agroecologie, unde Lars 
Veraart, membru al Comitetului de Coordonare al 
asociației a luat parte. La întâlnire au venit, de 
asemenea, membri ECVC din Olanda, Spania, 
Norvegia și Belgia.
Istoria acestui grup de lucru începe în 2014, când 
Via Campesina Europa și-a definit conceptul de 
agroecologie și a creat Declarația de la Evenstad și 
continuă în 2017, când a fost creată Rețeaua 
Europeană de Schimb de Cunoștințe în 
Agroecologie (EAKEN) și mai apoi cu reuniunea din 
2018, al cărei scop a fost consolidarea grupului de 
lucru și stabilirea unui plan de acțiune.
q
Punctul de plecare al discuțiilor a fost ceea ce am 
construit până în prezent, și anume rețeaua 
EAKEN, conectarea conceptului de agroecologie cu 
politici publice ale Organizației Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și 
conectarea agroecologiei cu dezbaterile actuale 
privind viitoarea Politică Agricolă Comună.

Cei prezenți am lucrat pe parcursul zilei la o 
strategie pentru a promova agroecologia în rândul 
țăranilor membri ai ECVC, dar și pentru un 
document de bază, relevant în discuțiile tehnice 
viitoare privind PAC. Acești pași au fost considerați 
necesari și esențiali, având în vedere demersurile 
companiilor de agribusiness de a prelua conceptul 
și de a îl deturna în beneficiul lor.
O altă sesiune a fost dedicată proiectelor de 
finanțare aprobate sau aflate în derulare în acest 
moment pe tema agroecologiei și cum pot ele 
contribui la realizarea obiectivelor mișcării noastre 
țărănești cât mai bine, un interes anume fiind 
dezvoltarea rețelei existente, EAKEN, pentru  ca 
accesul la învățare să fie mai bun printre membri.
q
Întâlnirea s-a încheiat cu o reflecție asupra a ceea 
ce înseamnă agroecologia în viața de zi cu zi a 
participanților, arătând că experiențele sunt 
diferite de la o regiune la alta, dar agroecologia le 
îmbrățișează pe toate. Astfel, un mesaj clar către 
noi, dar și către cei care ne susțin este esențial 
pentru a merge înainte așa cum ne dorim.
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Dezvoltarea agroecologiei țărănești în Europa prin 
instruiri și schimb de bune practici de la țăran la 
țăran
q
Acest proiect finanțat prin programul european 
Erasmus+ se va derula între octombrie 2018 și 
februarie 2021, iar partenerii sunt șase asociații 
țărănești: Eco Ruralis (România), Confederation 
Paysanne (Franța), Ehne Bizkaia (Spania), NBS 
( Norvegia), ARI (Italia) și MAP (Belgia).
q
Pe parcursul perioadei, vom lucra către o abordare 
sistematică și globală asupra agroecologiei 
țărănești, incluzând o înțelegere a subiectelor 
politice care îi influențează dezvoltarea.
q
Scopul nostru este să creăm un document de 
referință pentru agroecologia țărănească, 
adaptabil diferitelor țări europene. Documentul va 
fi publicat și împărtășit organizațiilor țărănești 
europene pentru a facilita și încuraja introducerea 
instruirilor în agroecologie țărănească. 

 

 

Proiect Erasmus+: 
Agroecologia de la țăran la țăran

 

 

Paris, iulie 2017

Pentru a crea acest document de referință, o serie 
de cinci instruiri internaționale vor avea loc pe 
următoarele subiecte:
q
1. identificarea agroecologiei țărănești în ferme;
2. succesiunea la fermă;
3. administrarea biodiversității / semințelor 
țărănești/ băncilor de semințe;
4. independență tehnologică;
5. autonomie alimentară.
q
Pe termen lung, un număr mare de țărani va avea 
cunoștințe despre agroecologia țărănească și 
practici agroecologice. 
q
Membrii Eco Ruralis interesați să se implice într-
unul dintre instruirile internaționale sunt invitați 
să ne contacteze. Cerințele sunt ca fiecare 
participant să contribuie cu experiența și 
cunoștințele câștigate pe subiectele discutate la 
crearea documentului de referință împreună cu 
alți participanți ai asociațiilor partenere.  

Via Campesina

Grupul de Lucru al tinerilor Via Campesina Europa
Pentru prima dată, Eco Ruralis a participat la 
întâlnirea Grupului de Lucru al tinerilor membri 
Via Campesina Europa, prin Bogdan Suliman, 
țăran din satul Vadu Pașii, județul Buzău.  
Întâlnirea s-a desfășurat între 23 și 24 septembrie 
în Viena, Austria.
q
Numeroși tineri, membri în asociațiile țărănești  au 
participat la două zile de discuții despre Politica 
Agricolă Comună și de training. Prima zi a constat 
într-o introducere în Politica Agricolă Comună și 
mai apoi într-o rundă de cunoaștere a celor 
prezenți și a rolului tinerilor în organizațiile ai 
căror membri suntem, respectiv în regiunile sau 
țările de unde provenim. Un aspect important au 
fost provocările întâmpinate de fiecare dintre noi, 
dar și de generația tânără de agricultori, în 
general. Pe baza lor, a avut loc o discuție despre 
nevoile tinerilor și idei pentru a învăța de la diferi- 

te asociații membre ale ECVC. Printre ideile 
menționate au fost: organizarea unor instruiri pe 
diferite subiecte precum PAC, suveranitate 
alimentară sau agroecologie, crearea de platforme 
pentru împărtășirea informațiilor, cooperarea cu 
alte grupuri de lucru ale Via Campesina Europa etc.
q
În următoarele luni, aceste idei vor fi dezbătute 
mai intens în cadrul unor întâlniri online și 
dezvoltate. A doua zi, am participat la un curs 
despre PAC, susținut de Jose-Miguel Pacheco, 
țăran din Portugalia și membru al Comitetului de 
Coordonare al ECVC. Jose-Miguel ne-a răspuns la 
diferite întrebări și ne-a ajutat să identificăm 
problemele care ne afectează în legătură cu PAC și 
să subliniem anumite puncte strategice de lucru.
q

Suliman Bogdan
sat Vadu Pașii, jud. Buzău
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În această toamnă, activitățile și participarea 
noastră în proiectul BOND, finanțat de către 
Comisia Europeană prin programul Horizon 2020, 
au fost mai intense.
q
Astfel, între 24 și 26 septembrie, membrii Eco 
Ruralis activi în acest proiect - Attila Szocs, Dan 
Cismaș, Raluca Dan, Iulian Duțu și Dragoș 
Iordănescu - au participat la un Forum 
Interregional organizat în Cordoba, Spania, de 
către Universitatea din Cordoba.

 

 

Proiectul BOND
Dezvoltarea organizațiilor și a rețelelor din sectorul agricol european

 

 

Cooperare

Evenimentul a reunit mai mult de 100 de persoane, 
participanți ai vizitelor de studiu pe subiectul 
modelelor de cooperare, dar și reprezentanți cheie 
din lumea academică, ai societății civile din 
Europa, precum și autorități regionale și locale. 
q
Într-un cadru foarte creativ, am dezbătut metode și 
soluții de colaborare între producători de hrană, 
am schimbat idei și puncte de vedere și am  
prezentat nevoile specifice practice și politice 
privind drepturile țăranilor din Europa de Est.

Roma, Cita del Altra Economia, martie 2017

-

Formare de formatori
Performanța organizațiilor de producători, 
echitate, guvernanță și negociere
q
În zilele următoare Forumului Interregional, 
Raluca Dan și Dragoș Iordănescu au rămas la un 
curs de formare, la finalul căruia, întorși în țară, 
participanții să fie pregătiți să susțină un curs în 
cadrul asociației din care fac parte.
Formarea a fost dedicată celor care în lunile 
anterioare ale proiectului au fost în vizite de 
studiu în țările partenere, si anume producători 
individuali, membri de cooperative de producție 
sau în organizații neguvernamentale agricole din 
Europa Centrală și de Est: Rep. Moldova, Albania, 
Macedonia, Grecia, Bosnia, Croația, Bulgaria, 
Ungaria, dar și Portugalia.
q
q

Cursul care a durat 4 zile a fost susținut de 
reprezentanți ai FAO (Organizația Națiunilor Unite 
pentru Hrană și Alimentație) și ai Universității din 
Cordoba și a fost structurat pe sesiuni de 
prezentări, grupuri de lucru, dezbateri și jocuri. 
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Evaluările personale asupra metodologiei și 
informațiilor furnizate, precum și rezultatele viitoare 
vor contribui la îmbunătățirea cursului, în ideea ca 
acesta să se deruleze și pentru alți participanți din 
cadrul proiectului.
“Deși proveneam din asociații diferite atât ca 
longevitate, mărime sau experiență, am avut parte de 
o atmosferă foarte constructivă pentru a învățare și 
dialog. Am schimbat între noi puncte de vedere uneori 
foarte diferite, limba engleză era un obstacol pentru 
unii dintre noi, însă deschiderea oamenilor și 
solidaritatea au fost extrem de importante ca să 
cooperăm în diferite exerciții de imaginație pe tema 
agriculturii. Am văzut-o chiar ca pe o metaforă a 
cooperării între țăranii din România.” - Raluca
q
Activități viitoare
În 2019, prin proiectul BOND vom organiza mai multe 
evenimente și activități pe tema cooperării și 
dezvoltării de parteneriate și alianțe:
    • primăvara anului 2019: asociația noastră va 
organiza un atelier național, în cadrul căruia membrii 
și partenerii Eco Ruralis vor fi invitați să dezbată 
politicile agricole naționale și europene și să 
contribuie la crearea unei strategii pentru a interveni 
și susține drepturile țăranilor în cadrul acestor politici;

 

  

 

Paris, iulie 2017

•      vara anului 2019: un tânăr țăran/țărancă din 
Eco Ruralis va participa la un Forum al Tinerilor în 
Cehia, organizat de către AMPI, unul dintre 
partenerii noștri de proiect;
•   toamna anului 2019: vom organiza o masă 
rotundă est-europeană, unde împreună cu 
reprezentanți ai organizațiilor țărănești și civile din 
Europa de Est vom crea o strategie de colaborare 
regională pentru susținerea țăranilor și micilor 
producători agroecologici;
•  Eco Ruralis va participa într-un video-
documentar, cu prezentarea unui membru țăran și 
a comunității rurale, unde trăiește și se 
gospodărește. 

Festivalul Internațional al Tomatelor 
și Biodiversității

La Buzău, în data de 4 august, s-a desfășurat prima 
ediție a Festivalului Internațional al Tomatelor și 
Biodiversității și organizată de Centrul Cultural 
„Alexandru Marghiloman”, Stațiunea de Cercetare-
Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, Primăria 
Municipiului Buzău și Grupul „Semințe cu Suflet”, în 
parteneriat cu Eco Ruralis.
Conceput ca un concurs, festivalul a pus în valoare o 
mare diversitate de legume ale producătorilor înscriși 
la secțiunile: tomate de tip cherry, consum în stare 
proaspătă, industrializare și biodiversitate.
Familiile Zămoiu, Suliman și Poujade au participat la 
festival cu tomate și alte produse vegetale din 
propriile grădini. 
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Cluj-Napoca a fost anul acesta locul de întâlnire a 
membrilor asociației noastre pentru Adunarea 
Generală Anuală Eco Ruralis, care s-a desfășurat 
între 20 și 21 octombrie, la Centrul de Cercetare 
pentru Biodiversitate al Universității de 
Agronomie.
A fost o reuniune foarte plină de energie și cu o 
participare diversă din 19 județe, de la membri 
mai vechi ai asociației la membri care ne-au 
cunoscut pentru prima dată, de la țărani cu 
experiență în până la tineri, nou-intrați în 
agricultură și entuziaști, cu toții deschiși către 
discuții și planuri constructive și schimburi de 
cunoștințe de tot felul.
Programul s-a întins pe două zile, în care am avut 
timp atât pentru prezentări și discuții, cât și 
pentru activități mai practice și de conectare între 
membri.
q
Prima zi a debutat cu raportul activității 
asociației de-a lungul anului 2018. Membrii 
Comitetului de Coordonare au prezentat acțiunile 
pe care le-am organizat sau desfășurat împreună 
cu aliații mișcării țărănești și stadiul actual al 
problematicilor care ne privesc: Dreptul la 
Semințe, Dreptul la Pământ, Dreptul la Piață, 
Politica Agricolă Comună, Migrația rurală, 
Agroecologia, Drepturile Țăranilor și organizarea 
noastră politică la nivel național și european. 
Prezentările au fost urmate de discuții 
efervescente în plen, care au condus către noi idei. 

 

 

Adunarea Generală a membrilor Eco Ruralis

 

 

Membri

Roma, Cita del Altra Economia, martie 2017

La propunerea Comitetului, am decis crearea 
unor liste de discuții prin e-mail pentru câteva 
subiecte noi, și anume: migrație rurală, dreptul 
la piață, Politica Agricolă Comună, agroecologie, 
precum și prosperitate, temă ridicată de membra 
Iulia Lung pentru reflecție în lunile următoare și 
acțiune la nivel colectiv. Listele de discuții sunt 
deschise tuturor membrilor asociației, care doresc 
să coopereze în cadrul Eco Ruralis pentru educare, 
promovare și acțiune în comun pe subiectul 
respectiv. 

Trimiteți un e-mail la adresa 
membri@ecoruralis.ro, cu mențiunea listei de 
discuții din care doriți să faceți parte și echipa de 
la biroul din Cluj o să vă sprijine în acest sens. 

În a doua parte a programului, au avut loc 
întâlnirile Grupurilor de Lucru pentru Dreptul la 
Semințe și Dreptul la Pământ, urmate de un 
schimb de semințe și cunoștințe țărănești. Așa 
cum suntem obișnuiți, atmosfera a fost foarte vie, 
au fost împărtășite nenumărate varietăți de 
semințe, dar și butași sau stoloni. În același timp, 
într-un alt spațiu al sălii, a avut loc un atelier de 
pictură pe apă, cu îndrumarea Adelei Dumitriu. 
Picturile fiecăruia au devenit mai apoi broșe sau 
magneți de frigider Eco Ruralis personalizați. 
Seara s-a încheiat cu muzică, dans și povești între 
membri.
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A doua zi, o parte dintre participanți au vizitat 
Fabrica de Iaurt a Universității de Agronomie și au 
degustat produsele lor, în timp ce restul membrilor 
au continuat discuțiile începute în ziua precedentă 
pe tema semințelor.
Întorși în plen, am avut prezentarea bugetului 
asociației și a calendarului evenimentelor viitoare. 
Ultima sesiune a fost dedicată împărtășirii de către 
membri a experiențelor și inițiativelor din satele și 
zonele lor. Am vorbit intens despre migrație, 
despre condițiile de muncă ale zilierilor, despre si- 
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tuația satelor îmbătrânite și izolate, însă am și 
cunoscut mai multe despre ferma Bio-Bogdănița 
din jud. Vaslui, a tinerei țărănci Anca Ursu, plină de 
entuziasm și motivație.
q
Cu fiecare an, asociația noastră crește, devine 
tot mai puternică, atât în conștiința sa politică, 
cât și în acțiuni.
Iar acest lucru îl observăm în:
q
• relațiile tot mai numeroase de cooperare între 
membri, prin schimburi de semințe, sfaturi, 
activități și planuri comune;
• înțelegerea tot mai profundă a dimensiunii 
sociale, economice și politice a țăranului – ca om, 
ca producător de hrană, membru al unei 
comunități rurale și culturale, contributor la 
bunăstarea consumatorilor, a mediului, a statului;
•  înțelegerea faptului că prin organizarea noastră 
în cadrul asociației facem față împreună valului 
constant de agresiune sau de populism asupra 
țăranilor, dar ne și creăm propriile șanse către acel 
trai pe care îl dorim și îl promovăm prin 
agricultura agroecologică.
Calea țărănească pe care am ales-o este fertilă, 

însă trebuie să o cultivăm împreună!
q

Raluca Dan
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Lucrez de 3 ani încoace în Franța, într-una din viile 
din sudul însorit. Primăvara m-a prins pe terasele 
plantate cu viță de vie, vara sub arșița soarelui și 
toamna la cules de struguri. Anul acesta  era prima 
din mai multe toamne în care culesul strugurilor 
nu făcea parte din rutina mea sezonieră. Însă 
aflasem cu un an în urmă că niște cunoștințe 
începuseră să facă vin, din cele 40ha plantate 
undeva lângă Apoldu de Sus. Am reluat legătura și 
m-am declarat gata să merg o săptămână la cules 
în via lor. Am văzut în asta o oportunitate să aflu 
cum se culeg strugurii în România. Eram curioasă 
să simt pe pielea mea cum e să fii zilier aici, să 
descopăr ce fel de oameni sunt zilieri în 
agricultura românească și să îmi petrec câteva zile 
printre ei.
Eram conștientă de situația specială în care mă 
aflam, eram o cunoștință a familiei ce deținea via 
și nu aveam o situație financiară care să mă 
împingă să fac asta. În plus, experiența mea dura o 
săptămână din cele nouă sau zece care erau 
dedicate culesului. Plănuiam să merg în vie în 
fiecare dimineață și să plec seara acasă, adică să 
călătoresc zilnic cam 90 km dus-întors și nu să 
dorm acolo, așa cum făceau ceilalți muncitori. Am 
vorbit la telefon cu persoana de legătură și am 
aflat detaliile. Urma să primesc 95 de lei pe zi și o 
masă caldă. O zi de lucru urma să aibă zece ore de 
muncă și o oră de pauză. Nu părea tentant, dar 
curiozitatea a învins.
q
Ședința de dimineață
Ajunsă în vie, am aflat că toate zilele de muncă 
încep cu o mică ședintă de dimineață, ținută de 
domnul inginer, un bărbat mai în vârstă care 
superviza culesul. La această întâlnire participa 
toată lumea din vie, cu excepția bucătăresei: 
tehnicianul de controlul calității, tractoriștii, cei 
doi șefi de echipă- tată și fiu, cei 40 de muncitori 
grupați în echipe de câte două persoane.
q
Din prima și până în ultima zi, ședința de 
dimineață a fost despre cum nu trebuie să ne 
ținem mâinile în buzunare când se vorbește cu noi 
sau să mestecăm gumă. Despre care echipă culege 
ce parcelă sau soi de struguri și pentru ce anume.

 

 

Am fost pentru o săptămână zilier în România 

 

 

Opinie

Despre cum nu am făcut bine sarcina ce ne-a fost 
dată în ziua precedentă, drept pentru care la 
următoarea întâmplare de genul acesta ni se va 
cere să plecăm, că „doar sunt atâția oameni care 
vor să muncească și așteaptă la poartă”.
q
Spre finalul săptămânii, s-a vorbit și despre cum 
mâncarea de la cantină „e bună” și muncitorii ar 
face bine să nu se mai plângă – între ei sau la 
bucătăreasa care venise să își dea demisia cu 
lacrimi în ochi. Să folosească sare, piper și oțet – 
„că doar de-aia erau așezate pe masă”. Trei dintre 
muncitori au încercat să explice care erau 
dorințele și nemulțumirile lor legate de mâncare. 
Au fost nominalizați și li s-a spus că vor fi ținuți 
minte ca cei care se plâng și din cauza cărora se 
ajunge la astfel de situații neplăcute pentru 
bucătăreasă. Am întrebat și am aflat cu această 
ocazie că domnul inginer nu mânca mâncarea de 
la cantină. Întâmplător, în cea din urmă zi am stat 
puțin de vorbă cu bucătăreasa. Lucra în via aceasta 
de șapte ani. Și anul acesta domnul inginer „o 
pusese să muncească în bucătărie”. Nu era 
bucătăreasă și nici nu îi plăcea să gătească. Voia să 
o lase să muncească în vie, pentru că ea asta știa 
să facă. 
q
Muncitorii din vie
În prima zi, am lucrat alături de jumătate din 
echipă, o parte formată aproape în exclusivitate 
din rudari, dintr-un sat din județul Vâlcea. Oamenii 
se cunoșteau între ei și știau ce e de făcut. 
Majoritatea mai culesese struguri acolo. Unii din ei 
munciseră cu mai mulți ani în urmă în Spania, în 
agricultură. Știau să culeagă și își luau munca în 
serios.  
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Având în minte prelegerea de dimineață despre 
cum treaba nu fusese bine făcută cu o zi înainte, i-
am urmărit cu atenție și am aruncat un ochi și la 
lădițele de struguri de la capăt de rând. Strugurii 
erau frumos aleși, lădițele bine umplute – nici prea 
mult, să nu se zdrobească. Mi-a făcut plăcere să 
muncesc alături de ei și am încercat să țin pasul. 
Unii culegeau surprinzător de repede. Mi-am 
amintit că o să îmi ia câteva ore bune ca să intru în 
ritm. M-am relaxat și a venit pauza de dimineață. 
Așa am aflat că acea oră de pauză era împărțită în 
15 minute – pentru gustarea de dimineață – și 45 
minute pentru masa de prânz. 
q
După pauza de prânz mi s-a spus să mă alătur 
celorlalți 20 muncitori. Erau oameni gălăgioși și 
glumeți. Veneau toți din Vaideeni, județul Vâlcea, 
un sat aflat la aproape 200 km de locul în care ne 
aflam. Veniseră la recomandarea lui nea Ion, un 
bărbat mai în vârstă care, împreună cu soția și cei 
doi copii, fuseseră aici, la cules în vie, în anul care 
trecuse. Am aflat că era muncitor sezonier de mai 
multă vreme. Culegea și vindea fructe de pădure – 
afine și zmeură și ciuperci în zonă montană unde 
locuia. Oamenii „aduși” de el încercau să fie de 
treabă și să culeagă cum li se ceruse, cu gândul că 
dacă „își bat joc”, îl vor „face de rușine” pe nea Ion.
q
Tractoriștii și șefii de echipă păreau două specii 
diferite. Pe cât de taciturni erau tractoriștii care 
veneau să încarce strugurii – ‘nu știu, nu cunosc’ – 
pe atât de glumeți erau cei doi bărbați de etnie 
rromă- amândoi localnici, din Apoldu de Sus pe 
care i-am identificat singură ca șefi de echipă. Cel 
mai tânăr a lucrat în ultimii ani în Germania, în 
agricultură. Cel mai în vârstă, strigat de toată 
lumea Gagarin, mânuiește cu îndemânare toate 
uneltele de motivare și persuasiune pe care le-am 
învățat mai demult, prin anul doi, la management. 
E jovial și în prima pauză de masă îmi cere numărul 
de telefon. Nu mă surprinde.
q
Sunt femeie și lucrez în vie 
E rutină deja pentru mine să fiu întrebată de mai 
multe ori pe zi dacă sunt măritată. De fapt, în satul 
în care m-am mutat de curând, m-au întrebat toți 
vecinii, notarul, funcționarii publici de la primărie 
și chiar polițistul care a trecut prin fața porții. 
Săptămâna petrecută în vie, la cules de struguri nu 
a făcut excepție. A fost puțin mai obositor decât de 
obicei, din cauza volumului mare de colegi. Am 
rezistat. Mi s-a spus ca sunt drăguță, frumoasă, 
simpatică. Mi s-a cerut numărul de telefon în mod 
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explicit, dar și voalat. Am rezistat. Însă în jurul 
meu, poveștile de dragoste nu s-au sfiit să apară. 
q
Pe câmp se vorbește urât. Dacă nu ești obișnuit, e 
bine să fii pregătit: o pereche de căști și un telefon 
te pot ține departe de conversații grele. Băiatul de 
douăzeci și ceva de ani cu care am cules într-o 
dimineață era tehnologic pregătit. În plus, culegea 
incredibil de repede și mi-a povestit din peripețiile 
lui la tăiat de lemne în pădure, la cules de fier 
vechi, la muncă în Spania. Era foarte respectuos și 
atent. Mi-a mărturist că e îndrăgostit de una din 
fetele cu care culegeam. Am înțeles că încerca să 
facă o impresie bună, pentru că mama fetei 
muncea alături de noi. În cealaltă jumătate de 
echipă însă, o altă povestea de dragoste s-a lăsat 
cu multe scântei venite din partea soacrei, care 
spre uimirea mea și a celorlalți, a demonstrat 
vreme de o oră, că nu ducea lipsă de cuvinte 
obscene. A fost o oră grea pentru noi toți, o oră în 
care mi-am dorit să fi fost și eu pregătită, cu o 
pereche de căști la îndemână.
q
Ziua de plată
Domnul inginer era lângă cântar, supraveghind 
sacii care plecau din vie. M-a privit amuzat și s-a 
aventurat într-o glumă: „Mai vrei și bani, nu?” Am 
zâmbit politicos și am confirmat. Mi-a cerut să îl 
urmez în birou – o căbănuță improvizată din osb și 
tablă, la intrarea în vie.
A intrat primul și mi-a cerut să închid ușa după 
mine. În timp ce el căuta banii, ochii mi-au alergat 
peste mobilierul și cuverturile vechi, dar încă bune 
de folosit, ce păreau ajunse acolo în urma unei 
redecorări post-comuniste. Mi-a întins un teanc 
mic de bacnote albastre și roșii învelite într-un 
post-it note alb, lejer asigurat cu un elastic de bani. 
I-am ținut în mână și i-am numărat din priviri. 
Lipseau 100 lei. Am verificat rapid cu suma scrisă 
pe post-it note. Da, așa era. Ținând banii larg 
răsfirați în fața ochilor, l-am rugat să se întoarcă – 
își căuta ceva prin cabană – și să îi mai numere 
încă o dată, înainte de a-i număra eu. M-a întrebat 
dacă lipsesc bani. I-am spus că da. A mormăit ceva 
despre cum o fi luat careva din ei ca să plătească 
ceva și a băgat mâna în buzunarul gecii sale, de 
unde, fără să se uite, a scos exact o bacnotă de 100 
lei pe care mi-a întins-o.
q
I-am mulțumit pentru tot și mi-am luat la revedere. 
În drum spre casă am încercat să înțeleg dacă a 
fost doar o întâmplare nefericită, o altă glumă sau 
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o tentativă de a mă lipsi de 100 lei din cei 540 lei pe 
care îi câștigasem în săptămâna de cules. Nu mi-e 
clar nici acum.
q
În loc de concluzii
Am fost entuziasmată și încântată să cunosc 
oameni noi, să învăț câte ceva despre soiurile de 
struguri cultivate în Transilvania și să lucrez într-un 
loc atât de frumos - peisajul din jur era magnific, cu 
turlele de biserici ale satelor din Mărginimea 
Sibiului proiectate sus, pe munții din apropiere și 
cu căprioare care veneau până la poarta plantației. 
Însă, după ce entuziasmul s-a mai risipit, am 
început să mă gândesc la toată experiența și să 
încerc să văd lucrurile din perspectiva oamenilor 
care munceau acolo.
Deși nu am beneficiat de un tratament special sau 
de condiții preferențiale, am fost totuși conștientă 
că am o situație deosebită de a celorlalți, după 
cum am spus și la început. Spus în puține cuvinte: 
comentariile și amenințările cu concedierea nu mă 
atingeau. Eram acolo pentru că am ales să am o 
experiență de o săptămână la cules de vie. Nu era 
cazul să mă simț amenințată. Nu cred însă că 
starea de spirit și motivația celorlalți lucrători erau 
aceleași. Hotărâseră să călătorească până acolo, să 
muncească 2-3 luni, pentru că aveau nevoie de acei 
bani. 99% din ei voiau să stea până la sfârșitul 
culesului, ca să termine treaba, indiferent de 
condiții. Altfel cădeau pentru ei amenințările 
domnului inginer. 
q
În plus, câteva lucruri trebuie spuse, dincolo de 
salariul, programul și durata unui loc de muncă 
sezonier. Lucruri care, după părerea mea, rămân 
mai degrabă nespuse când vine vorba despre acest 
subiect. O să încerc să enumăr câteva, luând drept 
caz particular oamenii alături de care am cules în 
acea săptămână.
q
Acești oameni nu lucrau în satul lor – erau deci 
departe de casele lor. Ceea ce înseamnă în primul 
rând că erau cu totul scoși din zona lor de confort. 
În fiecare seară dormeau în dormitoare comune, cu 
până la 10 paturi. După o zi de muncă de 10 ore, 
odihna asta la comun nu este nici pe departe atât 
de reconfortantă. În plus, toate celelalte necesităti- 
dușul, spălatul hainelor, gătitul și mâncatul-se 
desfășurau în alte condiții decât cele obișnuite 
pentru ei, iar asta creează frustrare și tensiuni la un 
moment dat.    

 

  

 

În al doilea rând, oamenii erau practic blocați în via 
care se afla la câțiva kilometri de sat. Depindeau 
deci de cei cu mașini pentru cumpărături precum 
cafea, țigări, haine, încălțăminte sau pentru 
reparații ale telefonului.
Și nu în ultimul rând, căci este un aspect foarte 
important: lucrând la zeci de kilometri distanță de 
casă, toți acești oameni își abandonaseră practic 
propriile gospodării pentru 2-3 luni.
Știu că așa e la cules. Dar când se vorbește despre 
recoltele care putrezesc pe câmp, nu se 
menționează detaliile unei cariere de zilier. Încerc 
să nu generalizez și să nu extind o unică experiență 
la toate ofertele de muncă sezonieră din România 
– deocamdată pot doar să trag speranță că nu sunt 
toate la fel.
Aș vrea să am ocazia să culeg la anul într-o altă vie 
din România. Sper că până atunci să îmi regăsesc 
motivația pierdută în diminețile reci din această 
săptămâna de cules la vie.
q

Bianca Mihai
sat Crăciunelu de Sus, jud. Alba
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Anca Ursu și prietenul ei Silviu Fogoroș, doi tineri 
agronomi, au decis să aibă un impact pozitiv în 
satul natal al Ancăi, Bogdănița, prin dezvoltarea 
unei grădini agroecologice care să aducă legume 
sănătoase oamenilor din Bârlad și Vaslui.  Anca ne-
a acordat un interviu despre munca sa. Am 
întrebat-o care e cultura agricolă preferată și 
unealta preferată, cum a început grădina, ce 
obstacole a întâmpinat și ce a atras-o la Eco 
Ruralis.
„Eu sunt Ursu Anca Elena, prietenii mă știu de Ella, 
m-am născut în satul Bogdănița, județul Vaslui.  
Am 24 de ani, am cunoștințe în domeniu din 
facultate și în prezent de la master, sunt anul 2 la 
specializarea Horticultură Ecologică, din cadrul 
Universității de Științe Agricole Iași. Am o afinitate 
aparte pentru cultura de tomate colorate, anul 
acesta am avut 30 de soiuri de tomate mari și 21 de 
cherry. Ca unealtă, unealta agricolă de bază e 
sapa, în rest am grijă de grădină cu mâinile libere, 
fără mănuși, nu suport mănușile, îmi place să am 
mâna direct în contact cu pământul." 

 

 

De vorbă cu...Anca Ursu
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sănătos, terenul bunicii unde am avut o stână de 
capre. Am început, împreună cu familia, cu 
prietenul meu, cu vecinii, anul acesta grădina a 
fost pe 3500 mp, dar mai am la dispoziție tot ce e 
împrejmuit cu livadă, cu vie, în total 2 hectare. Am 
început lucrările în februarie 2018, când am 
hotărât să transformăm grajdul de capre în solar. 
Am mai luat în grija mea terenuri de la casele 
părăsite din sat, numai că de acolo nu am vândut 
nimic, pur și simplu am avut grijă și am pus ba 
lucernă, ba cartofi...la anul probabil voi împărți 
culturile pe fiecare sol. Eu stau 4 zile pe săptămână 
numai în solarul grădinii, iar 3 zile plec ori la 
master ori în călătorii, la alte ferme, în schimb de 
experiență. Silviu se ocupă de restul grădinii, în 
afara solarului, eu fac și partea de marketing și 
legătura cu consumatorii. Am făcut o pagină pe 
care documentez munca de la grădină și oamenii 
pot veni oricând să vadă, merg pe principiul că 
orice client trebuie să știe de unde ia produsul. Mai 
am proiectul Plantează o amintire, dacă oamenii 
tot vin în grădină, pot planta un pom, un butaș, să 
știe că acolo undeva este un pom pe care l-am 
plantat împreună și vor putea reveni cu drag să 
culeagă roadele când doresc.
q
Voința și motivația de a face ceva în Bogdănița m-
au făcut să trec peste micile obstacole. Aceste 
obstacole constau în atitudinea unora din jur, mi s-
a zis ca eu tănără, fată cu facultate muncesc la 
țară, li se părea așa...de ce nu pleci în străinătate?! 
Dar nu a fost un obstacol mare pentru că nu am 
avut timp să ascult de gura lumii. Drumul de acces 
în sat nu e grozav, dar e pietruit, am văzut drumuri 
și mai rele, dacă circuli responsabil, poți, nu e asta 
o scuză. În producția agricolă un obstacol a fost 
oarecum alegerea soiurilor. Am învățat că pentru a 
avea succes nu trebuie să renunți, pas cu pas, 
oamenii potriviți vin la momentul oportun. 
q

"Am avut dorința de a mă întoarce acasă, în satul 
natal și de a face ceva aici, pentru că puteam să mă 
duc ușor la Iași, să îmi dea cineva niște teren, dar 
am zis, nu, mă întorc aici, să facem o grădină, că se 
poate! Noi producem ecologic 100%. Terenul este 
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Noi trebuie să producem așa cum am început, de 
calitate și cu suflet,  să vedem ce le place clienților, 
să comunicăm cu ei, să fie o relație frumoasă între 
noi și ei, nu o relație de superioritate sau pur 
funcțională.
q
Primul contact cu Eco Ruralis l-am avut prin 
programul WWOOF, când căutam o anumită fermă, 
Ferma Țopa, știam că este o fermă deosebită. La 
asociație am fost atrasă de spiritul acesta colectiv 
și am comandat semințe, le-am primit, le-am pus 
în ghiveci, cireșe de pământ, ardei, am avut grijă 
de ele și au ieșit foarte frumoase, le am și acum. 
Am mers la Adunarea Generală de la Cluj și am 
simțit că aici e locul meu. Mă bucur că am 
cunoscut oameni cu care cu siguranță o să avem 
multe activități și împreună să avem un impact 
pozitiv.„
q

q
Interviu realizat de Brindușa Bîrhală
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Dragi membre și membri ai asociației,
a
Facem un apel către voi și vă invităm să 
răspundeți la sondajul lansat astăzi de Eco 
Ruralis și intitulat "Vocea Țărănească": 
q

https://tinyurl.com/yao6h3xv
a
Acest sondaj a apărut din dorința de a ne cunoaște 
mai bine, de a afla mai multe despre viața dvs. de 
zi cu zi, a unui producător de hrană și de a afla de 
la dvs. care vă sunt părerile despre câteva dintre 
subiectele pe care asociația noastră lucrează.
q
Suntem 10.000 de membri din toate județele țării și 
Republica Moldova. Vrem să întărim vocea țăranilor 
și a țărăncilor din asociație. Și DACĂ NOI ȘTIM CINE 
SUNTEM, VOM ȘTI ÎNTOTDEAUNA CE VREM!
q
Sondajul a fost trimis doar membrilor asociației 
care produc hrană și este dedicat numai lor.
q
VĂ INVITĂM SĂ RĂSPUNDEȚI LA SONDAJ ȘI SĂ 
CONTRIBUIȚI ASTFEL LA IDENTITATEA ȘI 
PLANURILE ASOCIAȚIEI NOASTRE!
a
>> VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ȘI RĂBDARE 
INSTRUCȚIUNILE ȘI FIECARE ÎNTREBARE. Ele pot 
să fie diferite pe parcursul sondajului.
>> ESTE EXTREM DE IMPORTANTĂ SINCERITATEA 
DVS. Răspunsurile ne vor ajuta să înțelegem mai 
profund realitatea și să planificăm acțiunile cele 
mai potrivite pentru a o schimba în mai bine. 
Răspunsurile vor fi confidențiale.
>> SONDAJUL ARE 10 SECȚIUNI ȘI DUREAZĂ 
APROXIMATIV 25 DE MINUTE. Vă rugăm să îl 
parcurgeți pe tot, pentru ca răspunsurile să se 
înregistreze.
q
Dacă vă putem sprijini cu informații sau clarificări, 
dați-ne un telefon la nr. 0264.599.204 sau scrieți-
ne un e-mail la adresa membri@ecoruralis.ro
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Întâlnirea internă a Comitetului de Coordonare pentru planificarea activității 
asociației
q
Redactarea Catalogului de Semințe Țărănești, ediția 2019 și pregătirea 
distribuției naționale Eco Ruralis de semințe (etichetare, descriere, împachetare 
semințe);
 
Prezentare și discuție despre semințele țărănești în cadrul evenimentului 
"Serile agroecologiei" organizat de asociația Vedegylet în Budapesta, Ungaria
 
q
Participarea unei echipe Eco Ruralis la instruire pe tema agroecologiei în 
Spania, în cadrul proiectului "Agroecologia de la țăran la țăran"
q
Participare la sesiune de formare de formatori pe tema "Performanța 
organizațiilor de producători, echitate, guvernanță și negociere", în cadrul 
proiectului BOND
 
Eco Ruralis va lansa a 7-a ediție a Catalogului de Semințe Tărănești împreună 
cu o nouă distribuție de semințe. Puteți comanda maxim 5 varietăți (plicuri) de 
semințe în baza Catalogului, prin:
- completarea formularului disponibil pe website-ul asociației: 
www.ecoruralis.ro; 
- telefon, sunând la 0264-599-204 (Luni-Vineri, între 12:00 - 18:00). Vă vom 
informa ce varietăţi avem disponibile în catalog, ne veţi da datele 
dumneavoastră şi veţi alege ce seminţe doriţi;
Seminţele sunt gratuite iar costurile pentru trimiteri poştale în România sunt 
asigurate de asociaţia Eco Ruralis în limita stocului disponibil.
 
Va avea loc întâlnirea Grupului de Lucru pentru Pământ al Via Campesina 
Europa în Bruxelles, Belgia
 
Eco Ruralis marchează Ziua Internațională a Țăranilor și a Rezistențelor 
țărănești alături de Confederația La Via Campesina. 
 
Grupul de Lucru pentru Dreptul la Semințe din cadrul Eco Ruralis se va reuni 
într-o întâlnire de lucru, în cadrul căreia continuăm munca membrilor și 
asociației pentru promovarea semințelor țărănești și recunoașterea dreptului 
țăranilor de a salva, folosi, schimba, multiplica și vinde semințele lor.
 
 

 

 

Calendar 2019

 

 

Paris, iulie 2017

10-11 ianuarie:
q
q

ianuarie - februarie:
 
 

p
16 ianuarie: 

 
 
 

februarie:
q
q

februarie: 
 
 
 

1 martie:
q
q
q
q
q
q
q

qq
q
q

28 februarie - 1 martie: 
 
 

17 aprilie:
 
 

Iunie - iulie:
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Donaţi 2% pentru Eco Ruralis
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. Sprijinul vostru e sămânța acțiunii noastre!
Eco Ruralis multumeşte oamenilor care ne-au susținut activitatea de-a lungul
timpului prin redirecționarea a 2% din impozitul pe venit. Strângerea de fonduri 
nu este o activitate ușoară pentru asociația noastră. Pentru a ne garanta 
independența nu acceptăm finanțări de la companii comerciale multinaționale 
sau de alte dimensiuni, a căror activitate generează poluare, injustiție socială și 
economică. Suntem mândri că suntem sustinuți de membri și de susținători, care 
ne permit să ne continuăm activitatea conform principiilor noastre.
 
La fel ca în anii trecuţi, prin intermediul prevederii 2% din Codul Fiscal, 
contribuabilii persoane fizice au posibilitatea să direcţioneze 2% din impozitul 
pe venit către o asociaţie neguvernamentală (entitate nonprofit). Vă invităm să 
susțineți asociaţia Eco Ruralis completând și depunând, până în luna mai a 
anului 2019, formularul 230 (în cazul impozitului pentru salarii) sau formularul 
200 (daca ați avut alte venituri). Formularele aferente anului 2019 vor fi 
disponibile la sediile ANAF, pe website-ul ANAF sau precompletate cu datele 
Asociației Eco Ruralis pe website-ul asociaţiei Eco Ruralis www.ecoruralis.ro - 
secţiunea Donează.
 
Instrucțiuni de depunere / expediere a formularelor 230 sau 200:
1. Declaraţia se depune personal la registratura organului fiscal unde aveți 
domiciliul stabil.
2. Declarația se poate trimite și prin poștă, prin scrisoare recomandată, către 
Administrația Financiară de care aparțineti.
 
Dacă aveţi nevoie de îndrumare sau dacă vreți să coordonați distribuirea și 
strângerea de formulare 2% în localitatea voastră, vă rugăm să ne contactaţi.
 
Datele fiscale ale asociaţiei Eco Ruralis:
Cod de Înregistrare Fiscală (CIF): 25507050
Cod IBAN (cont RON): RO32RZBR0000060011834302
Cod IBAN (cont EURO): RO10RZBR0000060011834310
Banca: Raiffeisen Bank Cluj
 
Adresa Eco Ruralis: 
Str. David Ferenc (Francisc), nr 10, ap. 5, 
Cluj-Napoca, Jud. Cluj, cod poștal 400102.
 
Donaţi 2% pentru Eco Ruralis
 
Contact:
Tel/fax: 0264 599 204
E-mail: ecoruralis@gmail.com
www.ecoruralis.ro
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Această publicație a fost realizată cu sprijinul Uniunii Europene.
Conținutul aparține asociației Eco Ruralis.


