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Contact
Adresa biroului asociației: 

Strada David Ferenc, nr. 10, ap. 5, 
Cluj-Napoca, Jud. Cluj, C.P. 400102

Orarul zilnic: 
Luni - Vineri, orele 10:00 - 18:00

Telefon/Fax: 0264 599 204
E-Mail: membri@ecoruralis.ro

Pagina de internet:
www.ecoruralis.ro

Facebook:
www.facebook.com/ecoruralis

14 August, 2016
Sâncraiu, jud. Cluj,  Căminul Cultural

10-11 Septembrie, 2016
Hosman, jud. Sibiu, Moara Veche

Consultări publice viitoare!
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Ce este Suveranitatea Alimentară?

Suveranitatea alimentară este dreptul nostru, al oamenilor și al comunităților, la hrană 
sănătoasă și adecvată cultural, produsă prin metode ecologice și durabile, precum și dreptul de a 
ne defini propriile sisteme agroalimentare. Mai mult, aceasta    protejează producătorii de hrană 
și nu permite aruncarea produselor internaționale ieftine pe piața locală.

Suveranitatea alimentară:

- pune în centrul sistemelor și politicilor agroalimentare pe cei care produc hrană, în locul 
cererilor pieței și corporațiilor;
- oferă o strategie de rezistență și demontare a comerțului și a regimului alimentar corporatist 
actual;
- oferă soluții pentru sisteme agroalimentare, pastorale și piscicole, hotărâte de producători 
locali;
- pune problema economiilor și piețelor locale/naționale ca prioritate și sprijină agricultura 
țărănească și familială – pescuit, pășunat, producție de hrană, distribuție si consum bazate pe 
sustenabilitate de mediu, socială și economică;
- promovează transparența comerțului care să garanteze venituri juste tuturor oamenilor și 
drepturile consumatorilor de a controla produsele alimentare și nutriția.

Suveranitatea alimentară implică faptul că drepturile de folosire și gestionare a terenurilor 
agricole, apele, semințele, animalele și biodiversitatea sunt în mâinile celor care produc hrană. 

De asemenea, presupune relații sociale fără opresiune și 
fără inegalitate între femei și bărbați, minorități, grupuri 
rasiale, clase sociale și generații. 

Termenul de “suveranitate alimentară” a fost lansat în 
1996 de către mișcarea internațională a țăranilor La Via 
Campesina în timpul Summitului Mondial pentru 
Alimentație organizat de Organizația Mondială pentru 
Alimentației și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO). De 
atunci, suveranitatea alimentară a jucat un rol important 
în dezbaterile despre agricultură și în conturarea 
cadrului politic actual. Înainte, politica globală urmărea 
doar asigurarea securității alimentare la nivel național și 
internațional și găsirea de metode prin care poate fi 
garantată suficientă hrană din comerț și ajutoare 
alimentare. 

Fiind martori la eșecul acestei politici, precum și la 
condițiile de viață tot mai precare rezultate și în rândul 
comunităților rurale, un număr tot mai mare de factori 
de decizie și mișcări sociale sunt interesate de conceptul 
suveranității alimentare și se implică în transformarea 
sistemului agro-alimentar.

Suveranitate alimentară (ENG).

Sigla Mișcării Înternaționale a Țăranilor și Țărăncilor
La Via Campesina, adică Calea Țărănească.
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Cele 6 principii ale suveranității alimentare:

1. Hrană pentru oameni. Suveranitatea alimentară pune dreptul oamenilor și al comunităților la 
hrană sănătoasă, adecvată cultural -  inclusiv și al celor care suferă de foamete, sunt aflați sub 
ocupație, în zone de conflict sau marginalizați – în centrul politicilor pentru alimentație, 
agricultură, șeptel sau pescuit. Ea respinge ideea că hrană este doar o altă marfă sau un element 
al afacerilor internaționale.

2. Producători de hrană puși în valoare. Suveranitatea alimentară respectă munca și drepturile 
femeilor și bărbaților, țăranilor/țărăncilor și a altor mici fermieri, păstorilor, pescarilor artizanali, 
comunităților indigene și muncitorilor agricoli, inclusiv migranți, care cultivă, cresc, recoltează și 
procesează hrana; Respinge acele politici publice, acțiuni și programe care îi subevaluază și le 
amenintă existența.

3. Sisteme alimentare locale. Suveranitatea alimentară aduce mai aproape producătorii de 
hrană și consumatorii; pune producătorii și consumatorii în centrul deciziilor cu privire la hrană; 
protejează producătorii de hrană și nu permite aruncarea produselor internaționale ieftine pe 
piața locală; protejează consumatorii de alimente nesănătoase, de calitate slabă sau produse din 
organisme modificate genetic; rezistă în fața structurilor guvernamentale, acordurilor și 
practicilor care depind de și promovează comerțul internațional necinstit și nedurabil, prin care 
companii îndepărtate nu pot fi trase la răspundere.

4. Control local. Suveranitatea alimentară plasează controlul asupra teritoriilor, pământului, 
pășunilor, apei, semințelor, populațiilor de șeptel și pește în mâna producătorilor locali de hrană 
și le respectă drepturile. Aceștia pot le pot folosi și împărți într-un mod durabil din punct de 
vedere social și de mediu, conservând biodiversitatea; recunoaște faptul că teritoriile locale 
depășesc granițele geopolitice și asigură dreptul comunităților locale de a locui pe și folosi 
aceste teritorii; promovează interacțiunile pozitive între producătorii de hrană  din diferite 
regiuni sau teritorii și diferitele sectoare care contribuie la rezolvarea conflictelor interne sau cu 
autoritățile locale și naționale; respinge privatizarea resurselor naturale prin legi, contracte 
comerciale și regimuri de drepturi de proprietate intelectuală.

5. Cunoștinte și aptitudini mai puternice.  Suveranitatea alimentară construiește pe 
aptitudinile și cunoștințele locale ale producătorilor de hrană și al asociațiilor lor care conservă, 
dezvoltă si administrează producția de hrană și sistemele de recoltare de la nivel local, 
dezvoltând sisteme de cercetare adecvate pentru a sprijini și da mai departe această 
întelepciune către generațiile viitoare; totodatâ, respinge tehnologiile care subminează, 
amenință sau contaminează aceste cunoștințe (de ex. ingineria genetică în agricultură).

6. Cooperare cu natura. Suveranitatea alimentară folosește contribuțiile naturii prin practicarea 
unei agriculturi prietenoase cu mediul (agroecologie) și folosirea speciilor de plante și de 
animale adaptate local, rezistente la schimbările climatice; Suveranitatea alimentară își propune 
să vindece planeta, ca mai apoi planeta să ne vindece pe noi; respinge metodele de producție 
care dăunează mediului, care depind de monoculturi, ferme de animale concentrate, practici de 
pescuit distructive și alte metode de producție industrializate, care dăunează mediului și 
contribuie la încălzirea globală. 
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Mișcarea internațională Nyeleni 
și Declarația pentru Suveranitate Alimentară

Nyéléni Europa este cea mai amplă mișcare internațională pentru realizarea suveranității alimentare pe 
continentul nostru. Mișcarea își propune să creeze strategii comune pentru a reorganiza felul în care 
societatea noastră este structurată în prezent din punct de vedere agricol și alimentar. 

De unde vine numele? Nyéléni a fost o țărancă legendară din Mali (Africa), care prin munca ei a hrănit 
comunitatea în care a trăit. Astfel, ea a întruchipat conceptul suveranității alimentare, prin cunoștințele, 
strădania și grija ei față de semeni.  Nyéléni a fost inspirația pentru numele primului Forum pentru 
Suveranitate Alimentară din lume organizat în 2007, tot în Mali de către un grup divers de actori din 
societatea civilă:  Friends of the Earth Internațional, La Via Campesina (mișcarea globală a organizațiilor 
țărănești din care face parte și Eco Ruralis), World March of Women (organizație mondială pentru 
drepturile femeilor), ROPPA (rețea de organizații țărănești din Africa de Est), WFF și WFFP (organizații 
internaționale de pescari artizanali). 

Forumul Nyéléni din 2007, Mali

Întâlnirea din Mali a adunat peste 500 
reprezentanți din mai mult de 80 țări și a 
contribuit decisiv la întărirea mișcării 
internaționale pentru suveranitate alimentară. 
Forumul a oferit o oportunitate buna de a re-
afirma dreptul la suveranitate alimentară și 
pentru a clarifica implicațiile ei politice, 
economice, sociale și de mediu. Totodată, 
Forumul a dat naștere unui proces internațional 
cu scopul de a realiza recunoașterea 
internațională a dreptului la suveranitate 
alimentară.

Organizatorii au decis în mod intenționat să 
organizeze forumul în Africa, unde agricultura 
deține un rol central și unde numeroase familii 
din zone rurale și urbane suferă de foamete deși 
există o abundență în resurse naturale. Mali a fost 
o alegere naturală, fiind o țară democratică unde 
organizațiile societății civile, fie sindicate sau alte 
asociații, se bucură de libertate de exprimare și de 
acțiune. Mali este una dintre primele țări din lume 
care a făcut suveranitatea alimentară o prioritate 
politică cu noua ei legislație agricolă. Acest forum 
a oferit inspirația pentru mișcarea europeană 
pentru suveranitate alimentară de a se uni în 
2011 și de a conveni asupra Declarației Nyéléni 
Europa pe Suveranitate Alimentară (care se poate 
citi aici în Engleză: http://tinyurl.com/j6pczap)  

Scurt istoric al Forumurilor Nyéléni

Forumul Nyéléni Europa din 2011, Austria

Forumul Nyéléni Europa din Austria a fost punctul 
de pornire pentru a defini lupta noastră și 
strategiile necesare pentru a crea o mișcare 
pentru suveranitate alimentară prin care putem 
contesta sistemul dominant agroindustrial de 
producție și consum din Europa. Viziunea pentru 
suveranitatea alimentară din Europa se bazează 
tot pe cele 6 principii enumerate mai sus. Forumul  
Nyéléni Europa a reunit mai mult de 400 femei și 
bărbați din 34 țări din toate colțurile Europei 
continentale și nu numai. Scopul întâlnirii care s-a 
desfășurat în Krems, Austria în 2011, a fost de a 
dezvolta mișcarea socială europeană pentru 
suveranitate alimentară. Procesul spre forum a 
fost inițiat de către Coordonarea Europeană Via 
Campesina, Friends of the Earth Europe, ATTAC 
Europe, Vredeseilanden, Comitetul Internațional 
de Planificare pentru Suveranitate Alimentară 
(IPC),   International March of Women, dar și 
rețele naționale din Ungaria, Austria și alte țări. 

Rezultatele Forumului Nyéléni Europa din 2011 se 
regăsesc în Declarația Forumului (citiți aici 
declarația în Română: http://tinyurl.com/h796bzf) 
cât și într-un raport de sinteză și un plan de 
acțiune comun. Declarația prezintă viziunea 
noastră iar planul de acțiune (citiți aici în Engleză: 
http://tinyurl.com/zlvr6nl) este felul prin care 
punem în practică această viziune. 



B u l e t i n  i n f o r m a t i v  a l  a s o c i a ț i e i  E c o  R u r a l i s

Al Doilea Forum European Nyéléni pentru Suveranitate Alimentară, 
26-30 Octombrie 2016, Cluj-Napoca, România

Scopul întâlnirii internaț este de aionale
intensifi mica ș suveranitatepentrucarea

 

 

alimentară în  Europa și  de  a  întări  viziunea 
noastră și  metodele  prin  care  putem  pune  în 
practică principiile suveranității alimentare. Un alt 
scop  este și  de  a  uni  diferite  inițiative  pe 
suveranitate  alimentară și  de  a  conecta  oamenii 
pentru  a  întări  munca  noastră la  nivel  local, 
regional și  național.  Forumul  se  va  baza  pe 
rezultatele  primului  forum  din  Austria și  pe 
evoluția mișcării noastre de atunci.

Evenimentul găzduit de Eco Ruralis în Cluj-Napoca 
va    aduce    împreună    între    700   și    1000    de 
participanți    care     lucrează   pe     suveranitate 
alimentară în  spațiul  European  lărgit, 
reprezentanți  din  42  de țări  făcând  parte  din 
forum!
Forumul  va fi organizat  în  jurul  a  5  axe  tematice 
orientate spre 4 obiective.
Procesul  de  pregătire și  Forumul  European 
Nyéléni  se  bazează pe  valorile  importante  ale 
încrederii,  transparenței și  participării,  precum și 
pe  echitate,  respect  pentru  toți  oamenii și  toate 
culturile.

Cele 4 obiective cheie ale Forumului:

1. Schimbul de experiență
2. Dezvoltarea ideii noastre comune despre ce 
înseamnă Suveranitatea Alimentară în Europa
3. Dezvoltarea unei Strategii și a unui Plan de 
Acțiune pentru a întări și pentru a lărgi Mișcarea 
Suveranității Alimentare în Europa
4. Influențarea și promovarea politicilor care 
susțin Suveranitatea Alimentară în Europa

Cele 5 axe tematice:

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

 

Adunarea Generală Eco Ruralis - 28 octombrie, 2016

În timpul celui al doilea Forum European Nyéléni pentru Suveranitate Alimentar ă din 26-30 Octombrie, 
2016, Eco Ruralis va susține și Adunarea Generală din 2016 a Asociației.

Astfel,  membrii  Eco  Ruralis  vor  avea  ocazia  să afle  activitățile  derulate  de  Eco  Ruralis  în  ultimul  an,  să 
facă schimb de informații practice. Subiectele principale de discuții vor fi cele 3 campanii ale asociației:
1) Dreptul  la Pământ; 2) Dreptul  la Semințe și 3) Dreptul la Piață (o campanie nouă care va derula mai 
multe activități în 2017).

Aceste  campanii  vizează principalele  resurse  de  care  avem  nevoie  pentru  viitorul  agriculturii țărănești:
pământ, semințe și piață pe care Eco Ruralis le abordează din perspectiva drepturilor omului.

FORUM EUROPEAN NYÉLÉNI
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25-30 octombrie, 2016
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APEL: Participați la organizarea Forumului Nyéléni!

Forumul European Nyéléni pentru Suveranitate Alimentară se va desfășura în Cluj-Napoca la 
centrul expozițional EXPO Transilvania, între 26 și 30 octombrie.

În calitate de gazdă, Asociația Eco Ruralis va asigura organizarea și coordonarea logisticii 
necesare desfășurării evenimentului, precum și transmiterea de informații și facilitarea unor 
servicii (cazare, vize) pentru delegațiile țărilor.

Forumul Nyéléni este mai mult decât un eveniment, el reflectă un întreg proces!

Hrană

Participanții la forum se vor bucura de mâncare țărănească gătită la fața locului de către un 
colectiv de bucătărie format din familii de țărani, grădinari urbani și voluntari. Încă de la 
începutul anului, familii locale s-au implicat în cultivarea de legume și producerea de brânzeturi 
și lactate, produse din carne, miere și multe alte produse bazate pe specificul alimentar bogat și 
divers românesc. 

Amenajarea centrului expozițional

Înainte de începerea forumului, vom amenaja spațiul încât să permită desfășurarea discuțiilor 
plenare și a celor tematice, semnalizarea locului, orientarea participanților și asigurarea 
schimbului permanent de informații, precum și faciliteze fluxul oamenilor în timpul pauzelor de 
masă și a activităților culturale. 

Forumul propriu-zis

Pe parcursul celor cinci zile, o echipă de voluntari va sprijini grupurile de facilitatori, interpreți, 
media și comunicare, logistică cu sarcinile necesare pentru ca forumul să decurgă cât mai bine. 

Piața țărănească

Cu ocazia forumului, vom organiza și o piață agro-alimentară cu produse țărănești deschisă 
publicului pe tot parcursul evenimentului și unde dorim participarea producătorilor de hrană și 
meșteșugarilor/artizanilor din zona Cluj-Napocăi, dar și a membrilor asociatiei.Pentru un forum 
reușit, Asociația Eco Ruralis și Comitetul de Coordonare al mișcării europene pentru 
suveranitate alimentară se bazează pe participarea voluntară a celor care susțin agricultura 
țărănească, din întreaga Europă.

Dacă doriți să vă implicați într-unul dintre grupurile de mai sus, vă rugăm să ne scrieți la 
adresa raluca@ecoruralis.ro.  
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Procesul de mobilizare național
Procesul național către Forumul European Nyéléni 2016 constă într-o serie de consultări publice la nivel național, 
care au ca scop mobilizarea țăranilor, țărăncilor și susținătorilor agriculturii țărănești, pe tema suveranității 
alimentare. Aceste consultări au la bază nevoia de a crea o strategie pentru viitorul agriculturii și alimentației din 
România. 

Bucuresti - 24 aprilie, 2016

Cluj - 11 iunie, 2016

Iași - 25 iunie, 2016

Timișoara - 15 iulie, 2016

Iași - 25 iunie, 2016

Cluj - 11 iunie, 2016

Bucuresti - 24 aprilie, 2016

Timișoara - 15 iulie, 2016



Dragi membri,

Eco Ruralis va prezintă cu drag programul Cutia Ţăranului. Acest mesaj e adresat în special micilor 
producători, membri ai asociaţiei Eco Ruralis. Cei care sunteţi consumatori și vă interesează să mâncaţi 
sănătos și să susţineţi totodată ţăranii din zona dumneavoastră, vă rugăm să ne urmăriţi în continuare.

Cutia Ţăranului este un program de vânzare directă, care face legătura între consumatori fideli și mici 
producători, din sate către orașele învecinate. Invităm să facă parte din acest program pe micii 
producatori pasionaţi de hrana sănătoasă, care au posibilitatea să vândă din propria producţie și care 
doresc să aibă relaţii stabile cu consumatorii din jurul lor. 

Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați pagina de internet: http://tinyurl.com/jol3yno


