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Drepturile Țăranilor
Drepturile Țăranilor și ale Țărăncilor
vor fi recunoscute de ONU

Procesul de adoptare a Declarației Universale a Drepturilor Țăranilor, Țărăncilor și ale altor
persoane care lucrează în mediul rural intră în linie dreaptă după 17 ani de negocieri
Anul 2018 este anul deciziilor finale pentru
Declarația Drepturilor Țăranilor și Țărăncilor. În
toate regiunile lumii, mișcarea țărănească Via
Campesina a organizat consultări publice,
conferințe, întâlniri bilaterale cu miniștri ai
Agriculturii și ai Afacerilor Externe și multe alte
instituții implicate în luarea deciziilor. În Europa,
procesul a luat o amploare atât la nivelul Uniunii
Europene, cât și în state din Europa de Est. Eco
Ruralis a jucat un rol important, participând la
majoritatea evenimentelor de pe continent și
sprijinind activitățile de advocacy și de mobilizare
a organizațiilor țărănești. Vă prezentăm mai jos, în
ordine cronologică, evenimentele care au avut loc,
precum și calendarul evenimentelor viitoare:
• 20 ianuarie 2018 – Berlin, Germania
Protestul Wir haben es satt a adunat peste 33 000
de oameni. Unul dintre mesajele principale a fost
'Vrem adoptarea Declarației pentru Drepturile
Țăranilor și Țărăncilor'.
• 22 februarie, 2018 - Minsk, Belarus
Conferința Internațională despre Agricultură
Ecologică și Durabilă în confruntarea cu
provocările globale. Conferința a fost organizată
de Ministerul Agriculturii împreună cu organizația
Agro Eco Culture și alți parteneri locali. A fost o
ocazie să prezentăm procesul Declarației și
experiența mișcării țărănești în privința agriculturii
ecologice în UE.
• 19-23 martie 2018 - Geneva, Elveția
Consiliul pentru Drepturile Omului. În timpul celei
de-a 37-a Sesiuni a Consiliului pentru Drepturile
Omului, o delegație La Via Campesina a venit la
Geneva pentru a susține declarația. Cu sprijinul
misiunii diplomatice a Boliviei, am organizat un
eveniment la care au fost invitate toate țările
prezente la sesiunea Consiliului. Evenimentul a
fost organizat în Palais des Nations în 20 martie;
purtătorii de cuvânt La Via Campesina au solicitat
țărilor membre ale Consiliului să adopte declarația
în acest an.

• 27 Martie 2018 – Kiev, Ukraina
O conferință publică organizată de Coaliția pentru
Dezvoltare Rurală din Ucraina și Institutul pentru
Economie și Prognoză al Academiei Ucrainei,
împreună cu Via Campesina. Conferința a
reprezentat un pas important în promovarea
Declarației la nivel național, bucurându-se de
participarea a numeroși lideri locali, țărani și
țărănci,
reprezentanți
ai
guvernului
și
academicieni din Ucraina, Polonia, România,
Olanda și Belgia, precum și o reprezentantă a
misiunii diplomatice a Boliviei la Geneva.
• 9-13 Aprilie 2018 – Geneva, Elveția
A avut loc ultima sesiune de negocieri a
Declarației, la Palais des Nations, unde au
participat 57 de state. La Via Campesina a fost
prezentă cu o delegație de peste 20 de
reprezentanți din toate regiunile, inclusiv din
Europa de Est și de Vest. Negocierile au
concluzionat că ultima versiune a textului
Declarației va fi transmisă spre adoptare în
sesiunea Consiliului pentru Drepturile Omului din
septembrie și, ulterior, către Adunarea Generală
ONU din New York.
• 26 aprilie 2018 – Madrid, Spania
O conferință publică organizată de sindicatul
fermierilor și muncitorilor agricoli - COAG, cu
participarea Ministerului Afacerilor Externe al
Spaniei, numeroși țărani, mici fermieri și
academicieni. O reprezentantă a misiunii
diplomatice a Boliviei la Geneva a fost de
asemenea prezentă. Prin acest eveniment s-a
promovat nevoia adoptării Declarației pentru micii
fermieri și muncitori agricoli spanioli.
• 27 aprilie 2018 – Budapesta, Ungaria
O conferință internațională cu participarea a
numeroase organizații țărănești, de pescari,
ciobani, popoare indigene și organizații de femei
din mediul rural, a promovat Declarația la nivel
național. Un accent deosebit s-a pus pe strângerea
relațiilor dintre producători și consumatori și
nevoia dreptului la piață și mijloace de producție
pentru țărani și țărănci.
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• 25 – 29 iunie 2018 - Geneva, Elveția
Consiliul pentru Drepturile Omului. În timpul celei
de-a 38-a Sesiuni a Consiliului pentru Drepturile
Omului, o delegație La Via Campesina a venit la
Geneva pentru a susține Declarația. Au avut loc
întâlniri bilaterale cu state membre ale Consiliului,
când s-a discutat din nou importanța adoptării
Declarației. Un efort deosebit a fost realizat în
discuțiile cu statele europene, pentru a explica
nevoia acestei Declarații, atât pentru țăranii
europeni, cât și pentru cei din zonele mai sărace
ale lumii.

• 15 – 20 octombrie 2018 – Roma, Italia
Cel de-al 45-lea forum plenar al Comitetului Global
pentru Siguranță Alimentară, cu participarea
statelor membre ONU precum și a Organizației
Mondiale pentru Agricultură și Alimentație (FAO).
În această săptămână, va avea loc un eveniment
de promovare a Declarației, unde vor vorbi
reprezentanți ai mișcării țărănești La Via
Campesina și state susținătoare ale Declarației.
Prin acest eveniment se dorește atragerea
sprijinului a cât mai multor state membre ONU,
înainte de adoptarea Declarației la New York.
• Octombrie / noiembrie 2018 – New York,
SUA – în această perioasă au loc lucrările celei dea 3-a Comisii – Sociale, Culturale și Umanitare
(SOCHUM), în cadrul cărora va fi propusă pentru
considerare Declarația noastră.
• Decembrie 2018 – New York, SUA
Încheierea Adunării Generale ONU, cea de-a 73-a
sesiune; Adunarea Generală se reunește în
decembrie pentru a adopta formal rezoluțiile
asupra cărora au căzut de acord statele membre în
comisii – în cazul nostru, pentru a adopta
Declarația discutată în cadrul celei de-a 3-a
comisii.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Trăiască Drepturile Țăranilor și ale Țărăncilor!
Împreună vom reuși!
Ramona Duminicioiu,
sat Alunișu, jud. Cluj

Evenimente viitoare:
• 10 – 28 septembrie 2018 - Geneva, Elveția
Consiliul pentru Drepturile Omului. În timpul celei
de-a 39-a Sesiuni a Consiliului pentru Drepturile
Omului, o delegație La Via Campesina va fi
prezentă la Geneva pentru a susține Declarația.
Declarația va fi prezentată oficial în plenul
consiliului în data de 19-20 septembrie, iar în
ultimele două zile ale sesiunii (27-28 septembrie)
va avea loc votul decisiv.
• 18 septembrie – 5 octombrie 2018 – New
York, SUA – Adunarea Generală ONU –
deschiderea celei de-a 73-a Sesiuni; în această
perioadă va fi înregistrată oficial Declarația,
urmând să parcurgă câteva etape pentru a fi
adoptată și de Adunarea Generală ONU.
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Distribuția de semințe țărănești 2018
Total comenzi:

2000

Botosani

Satu
Mare

1500

Maramures

1000

Salaj

500

Bihor

0

4000

Suceava

Bistrita
Nasaud

Iasi
Neamt

Cluj
Mures

Arad

3755

Harghita

Vaslui

Bacau

Alba
Covasna

Timis

2017 2018

Sibiu

Hunedoara

Caras
Severin

Vrancea Galati

Brasov

Valcea

Prahova

Gorj

Dambovita

Dolj

Ilfov

Olt

Tulcea

Braila

Arges

Mehedinti

0 la 40

Buzau

Ialomita

Calarasi
Constanta

Giurgiu
Teleorman

40 la 100

Bucuresti

mai mult de 100

Majoritatea (91,7%)
persoanelor care a
comandat semințe
deține pământ.

1 hectar sau mai puțin

Suprafețele deținute
variază după cum urmează:

de la 2 la 5 hectare

de la 5 la 50 hectare

13%
membri

4,7%
membri

82,3%
membri
1. Ardei (6 varietăți)
2. Bame (1 varietate)
3. Busuioc (2 varietăți)
4. Castraveți (4 varietăți)
5. Cârciumărese (2 varietăți)
6. Cimbru (3 varietăți)
7. Cireșe de pământ (2 varietăți)
8. Crăițe (3 varietăți)
9. Dovleac (2 varietăți)
10. Dovlecel (3 varietăți)
11. Dragavei (1 varietate)
12. Gălbenele (2 varietăți)
13. Lobodă (4 varietăți)
14. Lufă (1 varietate)
15. Mangold (1 varietate)
16. Măcriș (1 varietate)
17. Mărar (3 varietăți)
18. Ochiul boului (1 varietate)
19. Pătrunjel (4 varietăți)
20. Roiniță (1 varietate)
21. Rucola (2 varietăți)
22. Salată (4 varietăți)
23. Spanac (1 varietate)
24. Ștevie (1 varietate)
25. Tomate (23 varietăți)
26. Vinete (1 varietate)

Roșii
Ardei

Dovlecei

1
2

3

Cele mai comandate specii

În 2018,
77% dintre comenzi
au venit de la membri noi.

Dreptul la Semințe
Grupul de lucru pentru Dreptul la Semințe al
să răspundem. Am căzut totuși de acord că avem
Eco Ruralis
nevoie de o serie de consultări în cadrul asociației
pentru a putea contribui cu comentarii și sugestii
la minister, în interesul țăranilor.
De asemenea, mai mulți membri ai Grupului de
Lucru s-au arătat disponibili să meargă la
Ministerul Agriculturii și să susțină punctele
noastre de vedere, atunci când vor avea loc
întâlniri pe marginea noii reglementări.
Ca în fiecare an, am făcut și planuri pentru
distribuția națională de semințe țărănești a anului
viitor și am stabilit care sunt producătorii care vor
contribui la stocul colectiv de semințe, precum și
care sunt condițiile minime pentru a conduce o
distribuție reușită. În anul 2019, distribuția va fi
organizată de la Casa de Semințe Comunitară din
satul Dâmbroca, cu sprijinul echipei de la biroul
din Cluj-Napoca.
Cu ocazia acestei reuniuni, am inaugurat și
prima Casă de Semințe Comunitară, spațiu fizic
care va fi menținut de producătorii de semințe
țărănești din Dâmbroca și va avea rolul de:
• stocare a semințelor de la un an la altul;
• organizare și găzduire de întâlniri, cursuri de
formare în agroecologie și schimburi de cunoștinte
și practici agricole între membrii asociației;
• cooperării dintre țărani pentru salvarea,
schimbul, distribuirea și îmbogățirea semințelor;
• promovării Dreptului la Semințe al țăranilor.
A doua zi, au avut loc două vizite la grădina din
Dâmbroca a familiilor Zămoiu și Stanciu și la
grădina lui Bogdan și Ionuț Suliman din satul Vadu
Pașii. Două exemple diferite de agricultură diversă,
unul de agricultură țărănească și altul de
permacultură, din care participanții au avut de
învățat și care au stârnit discuții îndelungate.
De asemenea, Stela Zămoiu, a susținut un atelier de salvare a semințelor de tomate și busuioc,
urmat de o degustare de mai multe varietăți de
tomate din grădina familiei.
Ne-am bucurat de o atmosferă foarte plăcută,
călduroasă din toate punctele de vedere.
Mulțumim membrilor noștri, Stela Zămoiu, Ion
Zămoiu, Ionela Stanciu, Freddy Stanciu, Cristina
Iamandei, Tudorița Lalu și membrilor foarte tineri
Teo, Robi, Mario, Alessia și Andrei, pentru
eforturile depuse în organizarea și găzduirea
întâlnirii noastre.
Raluca Dan

Între 21 și 22 iulie, a avut loc în satul Dâmbroca,
jud. Buzău, întâlnirea Grupului de Lucru Eco
Ruralis pentru Dreptul la Semințe. Anul acesta,
reuniunea a fost găzduită de familiile Zămoiu și
Stanciu, în gospodăria lor, care de anul acesta
cuprinde și administrează o primă Casă de
Semințe Comunitară.
Am fost 32 de participanți la întâlnire, țărani și
țărănci din diferite județe ale țării (București, Ilfov,
Covasna, Giurgiu, Neamț, Cluj, Alba, Brașov, Iași,
Olt, Brăila, Timiș, Prahova, Buzău), atât membri
mai vechi ai asociației, dar și membri proaspăt
înscriși. O ocazie numai bună, având în vedere și
spațiul întâlnirii, pentru a ne cunoaște mai bine și
pentru a împărtăși situații și practici din grădinile
noastre.
Cele două zile au fost dedicate pe de-o parte
discuțiilor despre contextul legislativ privind
producția și comercializarea semințelor țărănești,
planificării distribuției naționale de semințe
țărănești din anul 2019 și organizării noastre
colective în cadrul asociației și, pe de altă parte,
sesiunilor de practici în agricultură și salvare de
semințe.
După prezentarea fiecăruia și a unui scurt istoric al Grupului de Lucru pentru Dreptul la Seminte,
am dezbătut despre o oportunitate pentru țărani,
recent apărută, și anume adoptarea unui nou
regulament în agricultura ecologică. Începând cu
2021, aceasta ar da posibilitatea țăranilor să
utilizeze și să vândă propriile semințe de la fermă,
în sistem certificat ecologic.
Întrucât vor urma consultări pe marginea
implementării noii reglementări în România,
împreună cei prezenți ne-am clarificat ce
urmărește și oferă legea și am reflectat la procesul
de autorizare al unui producător de semințe
țărănești (materialul de reproducere vegetativ
eterogen) din perspectiva nevoilor și realităților
noastre. Cât de simplu să fie procesul de
autorizare a micilor producători de semințe având
în vedere resursele țăranilor?, Cum vedem
organizarea de către Eco Ruralis a instruirilor
pentru formarea producătorilor de semințe?, Care
sunt avantajele și dezavantajele noului
regulament european în agricultura ecologică? au
fost câteva dintre întrebările la care am început
6

7

Oportunitate pentru producătorii de semințe
În data de 19 aprilie, în cadrul sesiunii plenare,
Parlamentul European a adoptat o nouă
reglementare privind producția ecologică și
etichetarea produselor ecologice.
Aceasta prevede posibilitatea ca materialul
de reproducere al plantelor obținute în
grădinile țăranilor, adică soiurile și populațiile
locale sau, altfel spus, semințele țărănești, să
poată fi comercializate și utilizate în agricultura
ecologică, fără să respecte cerințele actuale
privind înregistrarea materialului reproducător
vegetativ.
Astfel, după o perioadă de conversie adecvată,
și obținerea certificării ecologice a terenului
agricol, țăranii va trebui să notifice organismele
competente asupra semințelor care vor fi produse,
iar în baza rezultatului acestui demers, vor putea
comercializa propriile semințe de la fermă.
Important de reținut este de asemenea că, în
același timp, această fereastră se va deschide nu
doar către cei care practică agricultura ecologică,
ci și către cei care practică agricultura
convențională și care vor putea achiziționa și
cultiva semințele țărănești. Ca rezultat, acest lucru
îi va ajuta să iasă din ciclul infernal și costisitor al
varietăților “îmbunătățite”, dependente de
fertilizanți și pesticide chimice.
Noua reglementare europeană este o veste și o
oportunitate importantă pentru țăranii de
pretutindeni din Europa. Abandonul parțial sau
total al obligațiilor privind omogenitatea și
stabilitatea semințelor înseamnă că țăranii se vor
putea în sfârșit bucura de diversitate
intravarietală.
Diversitatea va conduce la culturi țărănești mai
rezistente, indiferent de condițiile meteorologice
tot mai imprevizibile și schimbătore. Va facilita, de
asemenea, adaptarea rapidă a culturilor la terenul
țăranilor și la practicile lor agricole, atât timp cât
nimic nu va împiedica țăranii să selecteze semințe
pentru recolta de anul viitor.

În data de 29 iunie 2018, a avut loc la sediul
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale o
primă întâlnire pentru a schimba opinii privind
implementarea noului regulament și, mai precis,
pentru a dezbate subiectul materialului de
reproducere
vegetativ
eterogen
(semințe
țărănești).
La întâlnire au fost prezenți pe lângă
reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, membri
ai diferitelor stațiuni de cercetare din țară, dar și
Ramona Duminicioiu, din partea Eco Ruralis.
Printre cele mai importate aspecte dezbătute a
fost acela al organismelor oficiale competente și
responsabile de autorizarea producătorilor de
material eterogen. O propunere de analizat și
discutat și în întâlnirile viitoare a ridicat
posibilitatea ca asociații, precum Eco Ruralis, să
poată autoriza țăranii să își comercializeze
propriile semințe în sistemul de agricultură
certificată ecologic.
Membri Eco Ruralis vor continua să participe la
consultările organizate de Ministerul Agriculturii și
vor susține interesele țarănilor către o procedură
de autorizare pe cât de mult posibil adaptată
realităților și nevoilor rurale și în conformitate cu
dreptul
nostru
recunoscut
în
tratate
internaționale, de a folosi (schimba, multiplica,
ameliora) și vinde propriile semințe de la fermă.
Conform acordului formal al Consiliului de
Miniștri, noua reglementare din agricultura
ecologică va fi aplicată începând cu 1 ianuarie
2021. Odată adoptată definitiv, aceasta va fi
aplicată după ce Comisia Europeană a publicat
actele delegate, care completează sau modifică
elementele neesențiale ale normelor.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
n
Raluca Dan

Paris, iulie 2017
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Dreptul la Pământ
Grupul de lucru pentru Dreptul la Pământ al
Via Campesina Europa un plan de acțiune comună a mișcării țărănești din

Europa, încât să abordăm aceste probleme atât la
nivel legislativ, cât și la firul ierbii, prin: organizarea
de întâlniri cu instituții ale Uniunii Europene,
crearea de propuneri legislative juste față de țărani
și țărănci, dar și acțiuni de solidaritate pentru
susținerea comunităților țărănești afectate de
acapararea terenurilor de către companii
industriale și fonduri de investiții speculative.
Documentul adoptat de Grupul de Lucru, intitulat Cum definim acapararea terenurilor, poate fi
citit și descărcat de la acest link: https://
tinyurl.com/ycazwv5v
Attila Szocs,
sat Alunișu, jud. Cluj

Profitând de energia unei întâlniri țărănești
internaționale cum a fost Adunarea Generală Via
Campesina Europa, între 17 și 18 ianuarie 2018, a
avut loc la Bruxelles și întâlnirea Grupului de
Lucru european pentru Dreptul la Pâmânt. A fost
un moment important, întrucât asociațiile
țărănești membre au adoptat definiția amplă a
termenului de acaparare a terenurilor, propusă de
Eco Ruralis.
Totodată, întâlnirea a oferit un prilej bun pentru a prezenta problemele legate de pământ din
diferite țări europene și pentru a crea o strategie și

Workshop despre administrarea pământului
Între 11-12 aprilie, Eco Ruralis a participat prin
Attila Szocs, membru în comitetul de coordonare
Eco Ruralis și coordonator al programului pentru
Dreptul la Pământ, într-un grup de lucru
internațional despre buna administrare a
terenurilor agricole în Bishkek, capitala
Kirghizstanului.
La evenimentul organizat de Organizația
Națiunilor Unite pentru Hrană și Agricultură (FAO
ONU) am dezbătut situația accesului la pământ
pentru comunitățile țărănești din regiune și am
analizat situația implementării în legislațiile
naționale a Ghidului Voluntar pentru Buna
Administare a Pământului Agricol (VGGT).
Evenimentul a oferit un prilej rar de a schimba
experiențe țărănești din Asia centrală, alături de
53 reprezentați de organizații țărănești, pescari și
păstori din țări ca Armenia, Kazakhstan, Krgyzstan,
Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan și Uzbekistan.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Attila Szocs
sat Alunișu, jud. Cluj

Kirghizstan, aprilie 2018

Cluj Napoca, iulie 2017

9

Propunerile de modificare a legislației privind
vânzarea terenurilor agricole
- propunerea nu răspunde concret problemei
de concentrare și acaparare de terenuri, fără o
plafonare și plan de redistribuție funciară (printrun ADS activ și capacitat financiar), prezenta
reprezintă doar un set de reglementări menite să
birocratizeze piața funciară și, astfel, să tragă de
timp în procesul de concentrare și acaparare a
terenurilor;
- propunerea nu facilitează în mod real procesul
de succesiune a fermelor familiale, mai ales
succesiunea intra-familială. Aceasta nu se
sincronizeaza cu alte legi pentru a susține
transferul fermelor și, implicit, a terenurilor
agricole către tineri țărani și fermieri;
Eco Ruralis consideră că, decât să ia calea
naționalista precum alte state din Europa de Est și
să încalce legislatia UE (cum au făcut-o Bulgaria,
Ungaria, Polonia), Romania are șansa de a folosi
argumente pragmatice pentru a-și redefini
legislația pe pământ;
Susținem cu convingere Liniile Directoare ale
Naţiunilor Unite cu privire la Guvernarea
Responsabilă a Terenurilor, Fondului Piscicol şi
Pădurilor și implementarea acestei articulații
legale în contextul legislativ din România. Țara
noastră este semnatara acestor linii directoare
juridice și deja și-a asumat transpunerea lor în
legislatia națională. Iar acum este momentul
potrivit!

Dezbaterea politică despre dreptul la pământ
se accelerează în România printr-o propunere
legislativă de modificare a Legii nr. 17 din 2014
privind vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole
situate în extravilan. Eco Ruralis a analizat
propunerile aduse și observă următoarele:
- sunt redefiniți preemptorii și modul de
prioritizare a lor, punându-se un mai mare accent
pe tineri fermieri;
- propunerea are o tentă populistă, creând o
diviziune între cetățeni români și străini,
prioritizând investițiile și persoanele juridice care
au o vechime în activitatea lor în România;
- nu este adresată problema capacității financiare
a preemptorilor (ex. cum participă un membru de
familie, vecin sau arendaș cu capacitate financiară
redusă în exercitarea dreptului de preempțiune).
Este prioritizat accesul lor la pământ, dar nu este
asigurată participarea activă a statului prin Agenția
Domeniilor Statului în intervenția pe piața
funciară. Practic din ce bani/fonduri ar participa
statul, ce planuri de redistribuire funciară vor fi?
- o măsură acceptată de către Comisia Europeană
este limitarea sau stabilirea unui plafon superior
de achiziții de terenuri agricole (de ex. achiziții mai
mari de 1000 ha). Prezenta propunere nu include și
această posibilitate, care ar reduce apetitul
speculativ asupra terenurilor agricole, mai ales din
partea companiilor multinaționale sau a fondurilor
de investiții non-agricole;

Investițiile daneze în terenuri agricole
Un alt jucător agresiv pe piața funciară din
sunt tot mai agresive

România este și Erik Jantzen care deține mai
multe mii de hectare de pământ agricol în
România și se folosește de condițiile avantajoase
de creditare din Danemarca pentru a acumula
pământ agricol în țara noastră și dezvolta ferme
industriale mari.
Studiul de caz, deocamdată în engleză, dar în
curând și în română, poate fi descărcat aici:
https://tinyurl.com/y7u4ytpb

Cel mai recent studiu de caz Eco Ruralis despre
acapararea terenurilor din România prezintă
investițiile companiilor daneze First Farms și
Jantzen Development. Începându-și activitatea în
2007, compania cu capital danez First Farms a
reușit să acapareze și să concentreze 8000 de
hectare în estul României, în jurul localității
Surdila - Greci. Cumpărând terenuri agricole de la
comunități rurale sărace și folosind fonduri UE de
ordinul sutelor de mii de euro, compania a adâncit
problema sărăciei din zonă, descurajând investiții
Paris, iulie 2017
care să vină în beneficiul direct al dezvoltării
rurale și a comunităților din zonă.
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Politica Agricolă Comună (PAC)
Țăranii și țărăncile din Via Campesina și Eco
Ruralis au propriile reflecții și propuneri pentru
viitoarea politică agricolă a UE, pornind de la
provocările pe care le întâmpină zilnic în
producția, procesarea și distribuția de hrană, dar și
de la oportunitățile pe care le-ar putea accesa,
fiind tocmai aceia care hrănesc 70% din populația
globală.
Ne aflăm în plin proces al reformei PAC. În luna
noiembrie 2017, Comisia Europeană a anunțat
propunerile sale pentru PAC post 2020 sub forma
unei comunicări asupra viitorului agriculturii și
alimentației. Propunerea a generat nenumărate
reacții și a devenit subiectul de discuție în cadrul
Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală
(COMAGRI) a Parlamentului European.
Organizațiile societății civile reprezentând țărani, pescari, pastoraliști, păstori, apicultori,
muncitori în agricultură, consumatori, dar și
mișcări sociale au amendat viziunea Comisiei cu
propriile lor propuneri și continuă eforturile pentru
o reformă reală a Politicii Agricole Comune, care să
răspundă realităților și provocărilor actuale în
Uniunea Europeană și nu numai.
Noua reformă PAC post 2020 va fi adoptată în
prima jumătate a anului 2019, înainte de alegerile
europarlamentare.

Politica Agricolă Comună (PAC) reprezintă un
set de legi, reglementări și recomandări ale
Uniunii Europene, în domeniul agricol și
alimentar. PAC a fost conceput pentru a direcționa
și pentru a susține agricultura și producția de
hrană din UE.
Este alcătuit din două părți: Pilonul 1 și Pilonul 2. Pilonul 1 oferă subvenții pentru producători
și Pilonul 2 este menit să susțină dezvoltarea
regiunilor rurale.
Într-o perioadă de mari incertitudini în privința viitorului Uniunii Europene și a provocărilor pe
care trebuie să le avem în vedere, avem pe masă
din nou dezbateri asupra viitoarei Politici Agricole
Comune (PAC).
Ce model de agricultură și de ce măsuri avem
nevoie în Uniunea Europeană pentru a asigura
hrană sănătoasă pentru toți, pentru a garanta
locuri de muncă și venituri decente pentru țărani,
dar și pentru a repara distrugerea de până acum a
mediului și asupra animalelor condusă prin
agricultura industrială? Sunt doar câteva dintre
întrebările la care au răspunsul producătorii de
hrană la scară redusă, organizați în asociații
țărănești, precum și cei care lucrează în mediul
rural, alături de consumatorii care îi susțin.

Contribuția asociației în reforma PAC post 2020
• 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 alți actori implicați în
agricultură și sistemul alimentar industrial.
Poziția pe larg a Eco Ruralis față de comunicarea Comisiei Europene poate fi citită accesând
acest link: https://tinyurl.com/yaqgbvyc
De asemenea, în luna mai, Eco Ruralis a
contribuit la realizarea poziției tinerilor și a noilor
intrați în agricultură din Via Campesina Europa
față de viitoarea Politică Agricolă Comună,
document care a fost prezentat Parlamentului
European.
Documentul de poziție poate fi consultat,
accesând acest link: https://tinyurl.com/yco5pe3o
Raluca Dan

În contextul elaborării de către Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale a poziției
sectorului agricol din România față de
comunicarea Comisiei Europene privind “Viitorul
sectorului alimentar și al agriculturii”, asociația
noastră a formulat și transmis în data de 2
februarie 2018 comentariile sale pe marginea
textului comunicării.
Considerăm că abordarea României față de
PAC post 2020 trebuie să ia în considerare
specificul național și contextual al sistemului
nostru agricol și ca atare să pună în centru țăranii
și fermele de familie pentru care să dezvolte
măsuri adaptate problemelor cu care se
confruntă:
• Accesul și controlul inechitabil asupra
pământului, asupra resurselor genetice și altor
resurse naturale;

11

Conferință PAC la Bruxelles
Membrii Confederației Europene Via Campesina au susținut punctul comun de vedere, și
anume acela că avem nevoie de o Politică Agricolă
Comună diferită de cea de azi, una care să aibă la
bază drepturile omului și care să aibă în vedere
nevoile oamenilor implicați astăzi, dar și ale
generațiilor viitoare. Câteva dintre principalele
obiective susținute de mișcarea noastră
țărănească au fost: plafonarea plăților directe
pentru a stopa finanțarea inutilă a agriculturii
industriale, mai mult sprijin pentru bunurile
publice oferite de micii producători (ex. un mediu
sănătos, zone rurale pline de viață, biodiversitate
protejată, rezistența la schimbările climatice etc.),
sprijin real noilor generații de mici agricultori întrun context al acaparării și concentrării de terenuri
agricole pe tot continentul.
Eco Ruralis a avut cu o delegație compusă din
patru membri ai Comitetului de Coordonare a
asociației: Stela Zămoiu, Attila Szocs, Brîndușa
Bîrhală și Ramona Duminicioiu care, pe lângă
participarea la conferință, au profitat de călătoria
la Bruxelles pentru a se întâlni si cu membri
români ai Parlamentului European și cu
responsabilii
cu
agricultura
din
cadrul
Reprezentanței României pe lângă UE.
Brîndușa Bîrhală,
sat Stanciova, jud. Timiș

Confederația Europeană Via Campesina (ECVC)
este activă în procesul negocierilor pe tot
parcursul reformei Politicii Agricole Comune post
2020 pentru a susține drepturile producătorilor de
hrană la scară redusă.
Ca parte a mobilizării sale, ECVC a organizat în
luna mai 2018 conferința „O Politică Agricolă
Comună pentru micii producători și cetățeni”,
unde a invitat toate organizațiile membre din
Europa la o discuție despre cele mai delicate și
litigioase teme cu privire la actuala reformă a
Politicii Agricole Comune, alături de reprezentanți
ai Comisiei Europene și ai altor instituții ale UE.
Organizarea evenimentului a fost facilitată de
trei deputați ai Parlamentului European, aliați ai
mișcării țărănești: Martin Häusling - Alianța Liberă
Europeană, Eric Andrieu – Grupul Alianței
Progresiste a Socialiștilor și Democraților din PE și
Maria Lidia Senra Rodriguez – Grupul Confederal al
Stângii Unite Europene.
Conferința a avut trei sesiuni în care au vorbit
în panel atât oficiali europeni, cât și țărani și mici
producători: Cum pot sistemele noastre alimentar
și agricol să răspundă provocărilor actuale? Care
sunt
consecințele
acordurilor
comerciale,
dereglementărilor pieței și ale puterii crescute a
industriei și sectorului de distribuție? și Cât de
importante sunt plățile direct în PAC și care sunt
consecințele în mediile rurale si pentru tinerii
agricultori?.

Paris, iulie 2017
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Migrație
Grupul de Lucru privind Migrația și Muncitorii
migranți rurali al Via Campesina Europa
țara de origine (ex. căi de plecare oficiale sau
neoficiale, numărul migranților, tipul de contract
de muncă facilitat etc.), dar și a situațiilor concrete
întâmpinate în noua țară, multe dintre acestea
fiind înăbușite încă de la locul de muncă.
Așadar, o platformă de comunicare și schimb de
informații între membrii Grupului de Lucru
european va fi creată pentru a facilita organizarea.
De asemenea, au fost stabilite prime demersuri
pentru abordarea instituțiilor europene și
naționale care vor fi demarate în această toamnă.
Fiecare zi a inclus câte o vizită de teren pentru a
cunoaște mai îndeaproape situația muncitorilor
migranți din Almeria și pentru a intra în dialog cu
ei și ele. În localitatea San Isidro, la câțiva kilometri
distanță de Almeria, am avut prilejul de a cunoaște
cinci românce, muncitoare în serele din zonă, care
în urma condițiilor proaste și umilitoare de muncă,
s-au alăturat sindicatului SOC-SAT alături de alte
românce. Ele solicită acum angajatorului
respectarea drepturilor salariale: plata orelor
suplimentare lucrate pe parcursul lunilor,
respectiv anilor de muncă, precum si plata
lichidării. De asemenea, eforturile lor se îndreaptă
și către atragerea altor muncitoare în sindicat și
organizarea lor mai puternică. Situația lor este
extrem de comună printre migranții de
pretutindeni care lucrează în regiunea Almeriei,
dar exemplul mobilizării lor pentru o viață decentă
este o speranță și o cale către drepturi pentru
muncitorii migranți din agricultură și nu numai.
Întrucât fenomenul migrației în interiorul Uniunii Europene și dinspre alte țări către UE a devenit
o problemă scăpată de sub control, membrii
Grupului de Lucru au fost de acord că alianțele
sunt foarte importante pentru a avea impact atât
la nivelul politicilor publice, cât și la cel de bază,
pentru a susține migranții să aiba condiții de
muncă și venituri decente.
O nouă întâlnire a Grupului de Lucru Via
Campesina Europa privind Migrația și Muncitorii
migranți în agricultură al ECVC va avea loc anul
viitor, perioada dintre întrevederi fiind dedicată
construirii în măsura resurselor a unei cooperări
strânse între asociații.
Raluca Dan

La Adunarea Generală a membrilor Asociației
din anul 2017, prezentarea membrului nostru,
Iulian Duțu, despre participarea sa la o primă
întâlnire a unui grup de lucru la nivel european
privind subiectul migrației și al muncitorilor
migranți rurali, a stârnit o discuție intensă între
noi despre populația rurală masiv plecată la
muncă în alte țări.
Astfel, anul acesta, între 6 și 8 iulie, Raluca Dan
a participat din partea Eco Ruralis la o nouă
întâlnire a Grupului de Lucru al Confederației
Țărănești Via Campesina (ECVC) și a aliaților, în
Almeria, Spania, cu scopul de a reflecta care ar
putea fi strategia și acțiunile comune pentru a
pune bazele unor demersuri mai ample în sprijinul
muncitorilor migranți din agricultură.
La întâlnire au mai participat delegați ai
Confederation Paysanne (Franța), ARI Associazione Rurale Italiana (Italia), Fédération
Nationale du Secteur Agricole – FNSA (Maroc) și
SOC-SAT Almeria (Spania), în calitate fie de țară
care trimite muncitori migranți, fie de țară gazdă.
Discuțiile au durat două zile, pe de-o parte despre
posibilitatea
sprijinului
direct
acordat
muncitorilor migranți pentru a se organiza și,
astfel, îmbunătăți condițiile proprii de muncă și,
pe de alta, despre muncă politică la nivelul
instituțiilor europene implicate în traseul
migrației.
O provocare importantă menționată și de
îndeplinit pentru a asigura cooperarea dintre noi
este lipsa informațiilor centralizate despre
contextul detaliat din unde pleacă persoanele din
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Agroecologie
Agroecologia, un proces de transformare
individuală și colectivă
În încercarea de a aduce conceptul de
agroecologie cât mai aproape de viața noastră de
zi cu zi, dar și pentru a încuraja la reflecție asupra
promovării viziunii agroecologice dincolo de
granițele gospodăriilor noastre, Lars Veraart, țăran
din satul Alunișu (jud. Cluj) și membru al
Comitetului de Coordonare al asociației, i-a
adresat câteva întrebări lui Hanny van Geel,
responsabilă de această prioritate în cadrul
Confederației Europene Via Campesina.
Pe lângă rolul politic pe care Hanny îl are în
mișcarea țărănească europeană, ea este țărancă
de peste 30 de ani, în prezent producând hrană în
cadrul unei cooperative din Olanda.
Lars Veraart: Cum ați descrie agroecologia?
Hanny van Geel: În declarația de la Evenstad,
Confederația Europeană Via Campesina descrie
Agroecologia drept un mod de viață și de
interacțiune cu ceea ce ne înconjoară. Este, de
asemenea, calea țăranilor spre realizarea
suveranității
alimentare.
Noi
înțelegem
agroecologia ca pe un proces de transformare
individuală și colectivă, mai presus și dincolo de
tehnicile și practicile agroecologice. Scopul nostru
este o agricultură bazată pe autonomie
țărănească, independentă de combustibili fosili și
petrol; un sistem agricol care protejează peisajele
de culturi modificate genetic, brevete și substanțe
chimice. Agroecologia atrage după sine o viziune
cuprinzătoare, în cadrul căreia procesele și
practicile sunt adaptate la condițiile locale, la
toate nivelurile. Acest concept afectează și
transformă toate aspectele vieții.
nnnDeclarația integrală poate fi citită aici: https://
tinyurl.com/ya94sd7c.
Agroecologia țărănească este cadrul inclusiv
pentru a produce, transforma, distribui hrana și
construi comunități și politici publice care să o
susțină. Este o mișcare socială. Agroecologia este
producția aflată în armonie cu natura, fără inputuri
externe și în relație cu comunitățile locale.
Agroecologia țărănească pune oamenii și natura în
centru, și nuParis,
afacerile.
iulie 2017

Lars Veraart: Este modelul agricol industrial
mai eficient în hrănirea populației lumii?
Hanny van Geel: De fapt, țăranii sunt cei care
hrănesc lumea și tot ei sunt și aceia care folosesc
metode agroecologice. Ei utilizează 30% din
terenul agricol, hrănind 70% din populația lumii.
Agricultura industrială hrănește 30% din
populație, utilizând 70% din pământ. În modelul
agricol industrial, fermierii sunt împinși către
producția de materii prime pentru piața globală și
pentru industria procesatoare, în loc să producă
hrană pentru regiunile și oamenii lor. În modelul
agricol industrial, fermierii devin dependenți de
produse financiare precum împrumuturi și
asigurări. Modelul industrial nu este eficient deloc,
deoarece pagubele externe, precum degradarea
solului, poluarea apei, pierderea biodiversității,
pierderea locurilor de muncă în zonele rurale,
migrația sezonieră nu sunt luate în calcul în model.
ECVC preferă să se refere la agroecologie ca la
agroecologie țărănească. De ce? În prezent,
cuvântul agroecologie este capturat de marea
industrie. Industria consideră agroecologia drept o
unealtă pentru a spăla imaginea modelului
industrial. Industria promovează folosirea
tehnologiei, a mașinilor și produselor (fertilizanți,
chimicale) care sunt deținute de mari companii și
cărora le oferă date, iar acest lucru este numit
agroecologie. Industria foloseșt un discurs care
pare tentant, așa cum sună agricultura de precizie,
fertilizarea inteligentă șamd.
Agroecologia țărănească este un concept
cuprinzător, care include producție, transformare,
distribuție, construirea de comunități și politici
publice.
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...continuarea articolului
Lars Veraart: Ce sfat ați oferi membrilor Eco
Ruralis pentru a lucra către un viitor în care
agroecologia țărănească va fi pe primul plan?
Hanny van Geel: Puneți pe hartă cunoștințele
voastre tradiționale despre cultivarea și salvarea
semințelor, creșterea și îngrijirea animalelor,
procesarea producției vegetale sau animale,
prelucrarea lor etc. Puneți bazele unor piețe locale
și a unor comunități alimentare locale, implicați
administrațiile
locale,
asociațiile
civile,
sindicatele. Creșteți conștientizarea la nivel local,
prin organizarea de evenimente și acțiuni locale.
Agroecologia crește de la nivelul oamenilor, de
la firul ierbii peste tot în lume. Doar prin acțiune
colectivă putem crea o mișcare puternică.
Lars Veraart: Mulțumim foarte mult, Hanny,
pentru acest interviu!
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
ccccccc
Lars Veraart,
sat Alunișu, jud. Cluj

Agroecologia țărănească este calea pentru a
realiza suveranitatea alimentară, cea care pune
oamenii și mediul în centru, și nu interesele
companiilor.
Lars Veraart: Ce muncă depune Confederația
Europeană Via Campesina (ECVC) pentru a
sprijini modelul țărănesc agroecologic?
Hanny van Geel: ECVC construiește o rețea de
școli de agroecologie, de schimburi de cunoștințe
de la țăran la țăran și materiale educaționale
pentru instruiri în agroecologie. În Rețeaua de
Schimb de Cunoștințe în Agroecologie (EAKEN),
grupurile membre pot împărtăși metodele proprii
și pot învăța de la alți membri. Pot fi de interes
practici agricole, folosirea uneltelor, dar și
metodologii pentru instruiri, cum pot fi inițiate
piețe sau vândute produse etc.
Mai multe informații puteți afla și de pe site-ul
dedicat: http://www.eurovia.org/eaken/. Este un
website încă în dezvoltare, contribuția fiecăruia
este importantă în procesul de a pune în comun
cunoștințele noastre, ale tuturor.
Mai mult, ECVC construiește politici și căi pentru dezvoltarea de piețe locale, contribuie la
creșterea
conștientizării
despre
sistemele
agroecologice, depunde muncă la nivel politic în
privința rezistenței la pesticide. ECVC lucrează la
nivelul Uniunii Europene și a Organizației
Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură
(FAO). În mișcarea Nyeleni Europa pentru
Suveranitate Alimentară, lucrăm alături de alte
organizații ale societății civile și mișcări sociale.

(pagina website-ului Rețelei Rețeaua de Schimb de
Cunoștințe în Agroecologie - EAKEN)

Paris, iulie 2017
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Via Campesina
Adunarea Generală Via Campesina Europa
Confederația a crescut cu două noi asociații
țărănești din Polonia și Belgia, a căror solicitare de
adeziune a fost acceptată.
Adunarea Generală a culminat cu o acțiune de
protest organizată în fața mai multor instituții UE
cu privire la posibila nereglementare de către
Uniunea Europeană a noilor Organisme Modificate
Genetic (OMG).
Mai multe informații despre activitățile Via
Campesina Europa aici: www.eurovia.org
j
Attila Szocs,
sat Alunișu, jud. Cluj

Între 14 și 17 ianuarie 2018, Eco Ruralis a
participat cu o delegație formată din trei membri
ai Comitetului de Coordonare a asociației la cea
de-a 11-a Adunare Generală a Coordonării
Europene Via Campesina (ECVC), organizată în
Bruxelles, Belgia.

Tema acestui an, “Pentru Suveranitate
Alimentară și Drepturile Țăranilor: Lupta
continuă!”, a reunit 50 de delegații ai asociațiilor
țărănești, membre ale ECVC și a adus spre reflecție
solidaritatea între țărani și țărănci. De asemenea,
teme prioritare pentru noi au fost discutate,
precum: comerțul, semințele, migrația, Politica
Agricolă Comună a Uniunii Europene și procesul
către o Declarație a Națiunilor Unite pe Drepturile
Țăranilor.
Astfel, Adunarea a adoptat în unanimitate
moțiunea propusă de Eco Ruralis, cu privire la
producția de soia și alte culturi proteice în
Uniunea Europeană.
Această poziție politică vine în contextul
discuțiilor la nivelul UE privind noua sa strategie
de culturi proteice și propune o serie aspecte de
considerat de către UE pentru a reuși cu adevărat
să devină auto-suficientă în producția de proteine
într-un mod realmente responsabil.Documentul
de poziție poate fi citit și descărcat aici: https://
tinyurl.com/y7zjykbv
Documentul de poziție poate fi citit și descărcat
de la acest link: https://tinyurl.com/y7zjykbv
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Cooperare
Proiectul BOND

Dezvoltarea organizațiilor și a rețelelor din sectorul agricol european
CUMA, Rețeaua Cooperativelor de utilizare a
utilajelor agricole, a fost exemplul care l-a
impresionat cel mai mult pe Dan, pentru că
„reușește să devină tot mai puternică la nivel
național și este în așa fel organizață, încât fiecare
este cointeresat de funcționarea ei”. Scopul CUMA
este utilizarea în comun a utilajelor agricole de
către țărani, sprijnind astfel ușurarea și dezvoltarea
activității lor agricole. Rețeaua cuprinde federații
de cooperative prezente în toate regiunile Franței
și acceptă atât persoane fizice, cât și juridice, atât
timp cât respectă criteriile CUMA și cotribuie la
viața cooperativei.
În Marea Britanie, unul dintre locurile vizitate a
fost o fermă de vaci de carne, membră a Asociației
Pasture-Fed Livestock, care are ca scop, alături de
bunăstarea animalelor, reunirea sub același nume
a tuturor fermelor de vaci sau oi, de carne sau de
lapte, care nu folosesc cereale în hrana animalelor,
ci doar iarbă, fân sau plante leguminoase.
Proiectul va implica parteneri din: Marea
Britanie, Republica Moldova, Cehia, Ungaria,
Portugalia, Franța, Olanda, Polonia, Norvegia,
Italia, Spania și România.
Ioana Olteanu - sat Preluca, jud. Maramureș
Dan Cismaș - sat Țopa, jud. Mureș
Iulian Duțu - sat Râu Alb, jud. Hunedoara

Începând cu acest an, Eco Ruralis a intrat întrun consorțiu de proiect de 16 parteneri din 12 țări
europene, coordonat de către Universitatea
Coventry din Marea Britanie. Scopul nostru prin
intermediul acestui proiect este să explorăm căi
pentru a ne organiza cât mai bine ca producători
de hrană și pentru a crea rețele între noi,
dezvoltând astfel un sector agricol țărănesc mai
puternic.
Printre activitățile cuprinse în proiect se
numără:
• vizite de studiu în șase țări, la asociații de
producători, cooperative, bănci comunitare etc.
• o bibliotecă virtuală de studii de caz și exemple de succes;
• un forum european;
• sesiuni de instruire pentru membrii asociațiilor partenere;
• ateliere tematice la nivel național pentru a
dezvolta cooperarea dintre noi;
• mese rotunde regionale cu agricultori,
administratori de pământ și factori de decizie;
• un forum de tineret.
Până în prezent, patru dintre membrii asociației, Ioana Oltean, Dan Cismaș, Iulian Duțu și
Dragoș Iordănescu au participat la vizite de studiu
în Spania, Franța și Marea Britanie.
În timpul vizitei sale din Spania, care a durat
aproape o săptămână, Ioana a cunoscut exemple
de cooperare, precum: o bancă de pământ care
face legătura între persoane care vor să devină
agricultori și proprietari de terenuri agricole, o
cooperativă de consumatori și producători, un
Departament de Sănătate Publică, precum și o
platformă care aduce laolaltă producători,
consumatori, organizații sau grupuri colective care
lucrează pentru suveranitate alimentară în zona
Valenciei.
„În cadrul asociației noastre ne preocupă foarte
mult să vedem cum găsim idei și mai ales soluții
concrete de cooperare, cheia pentru o agricultură
sustenabilă, așadar eram foarte motivat să înțeleg
cum funcționează aceste forme de cooperare în
diferite țări. Am mai participat în Franța la
schimburi de experiență, dar nu în zona localității
Arras.” - Dan Cismaș.

Roma, Cita del Altra Economia, martie 2017
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Sărbătoarea Tomatelor în Timișoara
Am dorit și animarea producătorilor locali de
mâncare sănătoasă pentru o piață ad-hoc, așa că
am avut apicultori, grădinari cu alte produse și
brânzeturi artizanale maturate din satul Sârbova,
Timiș. Am avut plăcuta surpriză că și Universitatea
de Agronomie USAMVB, sub coordonarea domnului
profesor Radu Sumalan, a participat cu o colecție
de 30 de soiuri locale din Banat pe care vizitatorii
le-au putut degusta, alături de tomatele Luminitei.
Am animat discuții de grup despre păstrarea
semințelor, tratarea bolilor și a dăunătorilor pe cale
naturală, am organizat un bufet de gustări din
propriile produse și am aflat de nevoia de mai multi
mici producători de hrană sănătoasă pentru cutiile
săptămânale de legume. Credem că am sadit
sămânța pentru viitoare astfel de evenimente autoorganizate de către țărani și grădinari pasionați,
pline de convivialitate și bucurie.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Brîndușa Bîrhală,
sat Stanciova, jud. Timiș

În data de 15 iulie 2018, la Timișoara s-a desfășurat un eveniment menit să celebreze tomatele
cultivate în regim natural de către producătorii locali.
Promotoarele acestui eveniment au fost membrele
Eco Ruralis Luminita Poujade, colecționară de
semințe de tomate din satul Cheglevici și tânăra
țărancă Brîndușa Bîrhală din satul Stanciova.
Luminița a semănat și îngrijit 400 de varietăți de
tomate anul acesta, destul de devreme, pentru ca ele
să fie coapte și gata pentru degustare la mijlocul lui
iulie.
Cu toate că anul acesta vremea nu a fost favorabilă
tomatelor nici în județul Timiș, Luminița a adus peste
200 de varietăți de tomate la eveniment. Ea le-a
cultivat în propria grădină și în grădina vecinului, fără
a avea un solar pentru a le proteja. Drept urmare, a
avut pierderi mari, dar s-au strâns suficient de multe
tomate de la care fiecare sămânță a fost păstrată cu
grijă pentru viitor. O mare parte din semințele folosite
de ea sunt obținute de la prieteni colecționari
francezi, sunt soiuri alese pentru varietatea și
spectaculozitatea lor, din punctul de vedere al
culorilor, formelor, dar și al gustului.
Sărbătoarea a fost găzduită de Liceul Waldorf din
Timișoara, care deține o grădină bazată pe principiile
permaculturii și pe care o îngrijesc elevii alături de
câțiva profesori pasionați.

Paris, iulie 2017

18

Organizare politică
Consultarea regională FAO-REU
a societății civile
dărilor legislative privind dreptul la pământ și

semințe și la conceperea unei declarații comune,
care să cuprindă propunerile și recomandările
prioritare și esențiale catre guverne.
Solicitările și viziunea organizațiilor societății
civile din agricultură și alimentație au fost mai apoi
transmise în timpul Conferinței Regionale a FAO,
organizate în luna mai, în Rusia.
Consultările societății civile din agricultură și
alimentație precum cea din Budapesta sunt
întâlniri organizate autonom de către și pentru
grupurile societății civile din regiune pentru ca
instituția FAO să susțină într-un mod realist nevoile
și viziunile producătorilor de hrană și
consumatorilor din Europa și Asia Centrală, atât în
ceea ce privește politicile publice, cât și financiar
sau prin facilitarea în alte procese internaționale
care ne privesc.

Între 26-27 aprilie 2018, Eco Ruralis a participat în Budapesta, Ungaria, la Consultarea FAO a
Societății Civile privind agricultura și alimentația.
Peste 60 de reprezentanți și reprezentante ai
asociațiilor producătorilor de hrană (țărani,
păstori, pescari, comunități indigene), lucrătorilor
în
agricultură
și
industria
alimentară,
consumatorilor, precum și a ONG-urilor din
Europa și Asia Centrală au dezbătut problemele
din regiune în agricultură și alimentație și au luat
decizii asupra propunerilor și recomandărilor
noastre către guverne și Biroul Regional al
Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și
Agricultură (FAO REU).
Eco Ruralis a contribuit la discuțiile de evaluare a muncii depuse de FAO pe teme importante
pentru țărani cum ar fi implementarea recoman-

Întâlniri cu deputați naționali și europeni
În luna martie, asociația noastră a avut o serie
de
comunicări
constructive
cu
diferiți
reprezentanți politici din România. Doi membri
din Comitetul de Coordonare Eco Ruralis, Ramona
Duminicioiu și Attila Szocs, au avut o întrevedere
cu deputatul Adrian Dohotaru în Cluj-Napoca. În
cadrul întâlnirii. am fost dezbătut mai multe teme
importante pentru țărani, și anume legislația
funciară, reglementările legislative cu privire la
semințe, accesul țăranilor la piață și practicile
neloiale ale supermarket-urilor.
De asemenea, la solicitarea de consultare din
partea platformei politice Demos, Eco Ruralis a
oferit critica sa la adresa sa viziunii Demos cu
privire la probleme legate de agricultură, mediu,
Cluj Napoca, iulie 2017
dezvoltare rurală și justiție socială.

Cu prilejul conferinței de la Bruxelles privind
PAC, delegația Eco Ruralis a stabilit o întâlnire cu
membrii cabinetului deputatei europene, doamna
Daciana Sârbu, precum și o întrevedere cu
responsabilii pe tema agriculturii din cadrul
Reprezentanței Permanentă a României pe lângă
UE, domnul Achim Irimescu și echipa sa.
Discuțiile cu dumnealor s-au axat pe schimbările pe care le dorim în viitoarea Politică Agricolă
Comună din pespectiva țăranilor, migrația în
agricultură, dar și pe programul începutului anului
2019, când România va prelua pentru șase luni
președinția Consiliului Uniunii Europene. Dialogul
a fost constructiv și Reprezentanța Permanentă sa arătat deschisă pentru un eveniment politic
simultan la București și Bruxelles.
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Conferința internațională
“Populismul autoritar și lumea rurală”
Populismul nu definește o anume forță politică, ci folosește un amalgam de forțe politice, de la
extremă dreapta la stânga radicală, nu ține de o
anume ideologie și nu are un stil politic coerent,
servește pentru a ațâța emoții legate de o anumită
comunitate (“poporul”), care se vede legată prin
'același sânge', națiune, pământ. Acest aspect este
folosit de lideri autoritari, a căror putere a fost
conferită prin alegeri contestate și care își doresc
instaurarea unui sentiment de frică și/sau de ură
față de 'alții', față de ceilalți, care nu corespund
majorității și imaginii ei populiste și artificiale.
Ca atare, populismul autoritar devine un
instrument prin care regimurile politice tiranice
manipulează oamenii în mod frecvent, creând
izolare, separându-i unii de alții, distrugându-le
capacitatea de gândire critică și reducându-le
puterea de a rezista. Deseori, acest lucru este
realizat prin narațiuni care divizează, de tipul
'noi contra ei' și se poate observa în discursul
împotriva refugiaților, împotriva imigranților
sau în orice manifestare a discriminării bazate
pe rasă, gen, orientare sexuală, origine, religie,
clasă socială etc.
Conferința a constat într-un schimb bogat de
experiențe dintre reprezentanții mișcărilor sociale
și academicienii-activiști prezenți. Am discutat
împreună dacă avântul extremei drepte la care
asistăm este cauzat și de slăbirea alternativei de
stânga, de nevoia de educație politică la firul ierbii,
pentru a evita manipularea și folosirea de
concepte ale mișcărilor sociale în favoarea unei
agende neo-liberale și autoritare.

În luna martie, am fost invitați să participăm la
Conferința “Populismul autoritar și lumea rurală”,
organizată de Institutul de Studii Sociale în Haga,
Olanda. Acest eveniment a reunit lumea mișcărilor
sociale cu cea a cercetătorilor și activiștilor direct
interesati de soarta zonelor rurale din toată lumea.
La originea acestei acțiuni a stat un grup de autori
și cercetători-activiști intitulat Inițiativa Politicilor
Rurale Emancipatoare și care își desfașoară
activitatea având aceleași obiective precum
mișcările sociale și cooperând cu acestea.
Brîndușa Bîrhală, membră a Comitetului de
Coordonare a Eco Ruralis, a avut plăcerea ia parte
la conferință și să întâlnească țărani din Via
Campesina din diverse colțuri ale lumii: Argentina,
Brazilia, Turcia, Indonezia, Africa de Sud și Europa.
Ziua precendentă conferinței a fost dedicată
întâlnirii dintre reprezentanții mișcărilor sociale și
organizatori, pentru a aprofunda conceptul de
populism autoritar și pentru a analiza cum se
manifestă acesta în contextul fiecărei țări și regiuni
prezente. Relativ ușor de observat peste tot în
lume este faptul că ne aflăm într-un curent rapid
de schimbări politice, care afectează lumea rurală
în mod material, dar și cultural.
Într-un moment în care inegalitățile se adâncesc, dintre bogați și săraci, dintre cei care au și cei
care nu au, dintre urban și rural, dintre cei care
conduc și cei care sunt conduși etc., este
important să vedem cum lumea rurală
influențează și este influențată de curentul
populismului autoritar.
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...continuarea articolului

Atelier de lucru despre
proteine vegetale

De asemenea, am pus în lumină și hegemonia
culturală a capitalismului, care pare că nu lasă loc
altor tipuri de organizare economică pe care
comunități de oameni le-au practicat de milenii.
Apariția de lideri politici autoritari, care slăbesc
democrația în țările lor, dar și în restul lumii,
precum Trump în SUA, Putin în Rusia, Erdogan în
Turcia, Orban în Ungaria și din păcate mulți alții,
este un semnal de alarmă pentru viitorul planetei,
inclusiv al țăranilor și oamenilor rurali de
pretutindeni. Resursele existenței noastre pământul, semințele, cunoștințele de agroecologie
învățate de la țăran la țăran, depind de respectarea
drepturilor omului, care include drepturile
țăranilor, țărancilor și ale populațiilor rurale.
În ceea ce privește strategiile de rezistență în
fața populismului autoritar, am identificat:
•
mobilizări ale țăranilor la scară mare, dar care
să ia în considerare contextul social și cultural,
unificarea mișcărilor și grupurilor în jurul cauzelor
comune;
• organizare non-ierarhică, solidaritate cu
minorități de orice fel, persoane oprimate,
refugiați, muncitori migranți, persoane lipsite de
resurse etc.;
• alianțe între mediul urban și cel rural;
•
transmiterea cunoștințelor între țărani și
promovarea unor alternative care funcționează,
pentru a contracara pe cele populiste,
Rezistența la acapararea termenilor care
caracterizează mișcările sociale (de ex. “țăran”,
“agroecologie”) este o altă acțiune importantă.
Educația gândirii critice care să scoată în evidență
rolul țăranilor în hrănirea populației și nevoia de
suveranitate alimentară peste tot în lume ar trebui
să înceapă devreme în viață. Consumatorii au un
rol important în a susține un sistem alimentar just,
care respectă atât pământul, natura, animalele,
cât și țăranii și muncitorii agricoli.
În ultima zi a conferinței, în panelul mișcărilor
sociale, am ținut un moment de reculegere pentru
Marielle Franco, consilier municipal și activistă
pentru drepturile locuitorilor defavorizați din
favelele braziliene.

În data de 11 și 12 iunie, Dan Cismaș, membru
în Comitetul de Coordonare a Eco Ruralis, a
participat în București la atelierul de lucru
“Proteinele vegetale – practici agronomice și
beneficii ecologice”, organizat laMinisterul
Agriculturii la propunerea reprezentanților
Direcției Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală
din cadrul Comisiei Europene.
Atelierul a avut loc în contextul acțiunilor de
elaborare a Planului Uniunii Europene pentru
Plantele Proteice, care va fi publicat la sfârșitul
anului 2018. Astfel, Comisia Europeană conduce
cercetări, studii și dezbateri, sintetizând opinii cu
privire la situația actuală a sectorului proteinelor
vegetale din UE.
În deschiderea evenimentului, ministrul
Agriculturii, dl. Petre Daea, a ținut un discurs
despre tradiția cultivării de plante proteice în
România, însă cu nostalgie față de perioada când
soia modificată genetic era permisă spre cultivare
și aducea beneficii acestora. Această opinie, a
Organismelor Modificte Genetic, a părut să fie
împărtășită și de reprezentanți ai fermierilor,
nefiind de acord cu imposibilitatea libertății de
decizie la nivelul statelor membre în privința
autorizării lor.
Reprezentantul DG AGRI a prezentat obiectivul
noului Plan de Proteine Vegetale, și anume de a
asigura o mai mare independență și
sustenabilitate a Uniunii Europei în producția de
proteine prin intermediul Politicii Agricole
Comune, având în vedere nevoia de echilibru a
mediului, de asemenea.
Din partea Eco Ruralis, am avut o intervenție
referitoare la viziunea asociației noastre, punând
accent pe nevoile agroecologiei și, totodată, pe
opinia cetățenilor care nu doresc OMG. Deși în
dezacord cu opinia unor dintre cei prezenți,
considerăm că participarea noastră a fost benefică,
punând în lumină o altă perspectivă, precum și
nevoile și solicitările unei mari populații ale
României, dar și rurale a Uniunii Europene: țăranii,
producătorii de hrană la scară redusă, cei care pot
contribui semnificativ la obiectivul UE în planul de
proteine, dar într-o manieră diversă, nu în
monocultură și cu practic agricole foarte variate.
Dan Cismaș,
sat Țopa, jud. Mureș

Brîndușa Bîrhală,
sat Stanciova, jud. Timiș

Paris, iulie 2017
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Membri
Adunarea Generală a membrilor Eco Ruralis 2018
Dragi membre și membri,
Asociația Eco Ruralis vă invită la Adunarea
Generală Anuală a membrilor asociației care va
avea loc între 20 și 21 octombrie 2018, în ClujNapoca.
Cu ocazia Adunării Generale Anuale, vor avea
loc:
• evaluarea activităților asociației pentru anul
2018;
• planificarea anului viitor;
• întâlniri ale Grupurilor de Lucru;
• sesiunea statutară: prezentarea bugetului și
activității asociației;
• alte activități.
Dacă dintr-un motiv oarecare nu puteți folosi
formularul de înscriere sau aveți nevoie de mai
multe informații despre program, contactați-ne la
adresa de e-mail: membri@ecoruralis.ro SAU la
numerele de telefon 0264/599.204 (număr fix la
birou) și 0728 357 367 (Raluca Dan).
Vă așteptăm cu drag!
Comitetul de Coordonare al Eco Ruralis:
Attila Szocs
Ramona Duminicioiu
Dan Cismaș
Eniko Butika
Stela Zămoiu
Petru Cucu

Informații organizatorice:
Eco Ruralis poate asigura din bugetul asociației
participarea a 70 de persoane la Adunarea
Generală Anuală. Pentru a facilita participarea
membrilor din cât mai multe județe ale țării,
menționăm că dorim să susținem financiar doar
câte un singur membru dintr-o familie.
De asemenea, vom susține cu prioritate în
participarea la Adunarea Generală Anuală pe
membrii cu drepturi depline.
Transport – cazare - masă
Asociația poate deconta transportul în limita a
100 de lei/persoană, iar cazarea și masa vor fi
acoperite în totalitate din bugetul asociației. Dacă
transportul dvs. costă cu mult mai mult, avem
rugămintea să ne contactați înainte, pentru a găsi
împreună soluții.
Înregistrare
Pentru a confirma participarea dvs. la Adunare
și pentru a ne putea organiza cât mai eficient, vă
rugăm să completați formularul de înscriere la
următoarea
adresă:
https://goo.gl/forms/
ryMSDEgvdYrPi30H2, până cel târziu în data de
17 septembrie 2018.

Roma, Cita del Altra Economia, martie 2017
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“Cred foarte mult că trebuie să refacem
echilibrul natural al pământului prin biodiversitate”
Având o grădină de aproape 1000 m2 și o
suprafață de teren arabil de 1.7 hectare am decis
să dau drumul la treabă. Cu mici investiții , o
motocoasă, o motosapă și alte lucruri utile
grădinii am început să muncesc pământul. A fost
necesar să abandonez locul de muncă ca să
excelez în acest domeniu. Am început prin a
practica agricultura clasică, cea cu care familia era
deja obișnuită. Simțeam efectiv cum mă lupt cu
pământul. In al doilea an, am trecut la
permacultură, sau grădina leneșului cum îmi mai
place să ii zic, aplicând teoria în solar, pentru ca în
al treilea an să o aplic și în restul
grădinii.Principala mea sursă de informare a fost
și este Internetul. Cunoscand trei limbi am reușit
să găsesc ce material informativ mi-a fost necesar.
Sper ca în următorii trei ani, având rersurse
limitate, să scad intervenția mea asupra grădinii la
doar 24 de ore pe săptămână sau chiar mai puțin.
Producția va scădea și ea, dar nu cu mult, estimez
că aprox. 25-30%. Pentru mine si familia este bine,
întrucât nu încercăm să vindem pe piață, ci să ne
limităm “drumețiile” la magazin. Surplusul îl vom
dărui rudelor și prieteniilor noștri.
Cred foarte mult că trebuie să refacem echilibrul
natural al pamântului prin biodiversitate și nu
numai. Dacă pământul suferă, atunci vom suferi și
noi. Să tratăm pământul cu respect, încât și copiii
la rândul lor să se bucure de ce le-am lăsat în
urmă, să își poată cultiva o hrană sănătoasă și să
își folosească timpul pentru a repara unde am
greșit noi și ceea ce am distrus noi.
Bogdan Suliman

Agricultura. Prin definiție aveam aici: Cultura
Agricolă. O cultură care nu ar trebui să se rezume
doar la cultura plantelor, ci și la cultura solului,a
insectelor, a animalelor. Atunci vom putea spune
cu adevărat că omul cunoaște agricultura.
Suliman Bogdan mă numesc, sunt alpinist /
constructor de profesie de mai bine de nuoă ani și,
împreunå cu fratele meu Ionuț și cu ajutorul
familiei, am început să practic agricultura acum
trei ani în satul Vadu Pașii, județul Buzău.
Cât timp am lucrat în construcții, am tot ajuns
prin diferite regiuni, atât în țară, cât și în altele. Am
cunoscut tot felul de oameni cu diferite tradiții,
obiceiuri și am aflat că mulți dintre noi, cu toate că
suntem atât de diferiți, nu căutăm nimic altceva
decât să fim fericiți. Am aflat că alimentația este
foarte importantă, cu toate că știam lucrul acesta,
nu iî dădeam atât de multă atenție.
Concluzia la care am ajuns în incursiunile mele
a fost că totul pleacă de la påmânt și såmânțå.
Dacă avem un pământ sănătos, vom avea o hrană
sănătoasă, o hrană sănătoasă va crea un corp
sănătos, iar un corp sănătos are o minte sănătoasă
capabilă să ia decizii sănătoase.
Multe dintre lucruri eu le aveam deja: o casă, o
mașină, un pământ pe care să-l lucrez, o familie
care m-a crescut și care avea nevoie de ajutorul
meu. Cum multe persoane au decis sa încerce
același lucru pe care l-am făcut și eu, să lucreze
într-o altă țară, principalul motiv fiind munca prost
platita, părinților le era din ce în ce mai greu să
găsească oameni buni care să se ocupe de
gospodărie. Așa că am decis să mă întorc și să îmi
fac singur treaba. Dar mi-am pus întrebarea “Cum
pot să am o hrană sănătoasă, proaspată, fără
multă muncă fizică? Permacultura a fost alegerea
pentru mine. Iar cum pamântul îl aveam,
semințele îmi mai trebuiau.
O prietenă mi-a spus de Eco Ruralis, cum că sunt
oamenii potriviți și cum îmi pot găsi soiurile
tradiționale. Am decis să devin membru, să fac o
deplasare până la Cluj-Napoca să-i cunosc pe
membrii asociației. Am găsit persoane care
împărtășesc aceleași idei și viziuni, persoane care
întâmpină deseori aceleași probleme ca mine, dar
împreună reușim să găsim soluții, care să ne
ușureze munca, să ne mărească producția din
grădini și nu numai.
Paris, iulie 2017
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