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I. Despre asociația Eco Ruralis
Asociația a fost înﬁințată în 2009, în Cluj-Napoca, reunind
țărani din toate colțurile țării. În 2014, asociația s-a
reorganizat pentru a răspunde mai eﬁcient problemelor
actuale ale țăranilor, acestea ﬁind: accesul echitabil la
pământ și la piețe, și dispariția semințelor țărănești.
Campaniile asociației, care corespund problemelor identiﬁcate,
sunt coordonate din biroul din Cluj-Napoca dupa cum
urmeaza: Attila Szocs – coordonatorul campaniei pentru
Dreptul la pământ, Ramona Duminicioiu – coordonatoarea
campaniei pentru Dreptul la piețe și Dreptul la semințe.
Viziunea asociației este o societate durabilă din punct de
vedere ecologic, etică din punct de vedere economic şi justă
din punct de vedere social, în care ţăranii sunt în centrul
sistemului alimentar. Misiunea asociației este de a sprijini
agroecologia și de a promova agricultura la scară mică,
drept modelul ideal de agricultură în România. Dorim să
întărim capacitatea ţăranilor de a se apăra împotriva
acţiunilor abuzive sau inechitabile ale corporaţiilor şi
guvernului. Dorim să sprijinim o mişcare a tinerilor ţărani,
care să păstreze și să dezvolte practicile agroecologice, şi
care să-și impună controlul asupra producţiei de hrană şi
drepturile
asupra pământului. Eco Ruralis susține
suveranitatea alimentară, care reprezintă dreptul țăranilor de
a avea acces, de a folosi și de a controla pământul,
lanțurile alimentare și resursele naturale. Conceptul de
suveranitate alimentară a fost gândit de țărani din lumea
întreagă, ca o soluție la problemele sistemului agroindustrial,
dar și ca să clădească viitorul agriculturii având la bază o
“siguranță socială și o reformă agricolă justă”.
Totodată, asociația lucrează și la o mai bună deﬁniție a
țăranului, privind în trecut, prezent și viitor. Așadar, un țăran / o
țărancă este:
- o persoană care are legătură directă cu pământul, pe care îl
muncește efectiv; poate deține pământul prin proprietate,
posesie, arendă, dare în folosință etc.
- lucrează mai puțin de 100 de hectare;
- locuiește la sat, sau merge foarte des la sat să lucreze
pământul;
- muncește pământul pentru a produce hrană pentru sine și
pentru familia sa, pentru animalele din gospodărie; dacă are
surplus vinde;
- practică agricultura diversiﬁcată (țărănească, familială
mixtă), cu multe tipuri de culturi, crește animale, întreține
pășuni și altele;
- este integrat/ă în comunitatea din satul său; se ajută cu
vecinii; cunoaște și își însușește obiceiurile culturale ale
locului;
- urmează principiile agroecologiei; prin actvitatea sa și prin
practicile agricole nu dăunează mediului (cultivă fără
chimicale și mecanizare excesivă, o diversitate de semințe
țărănești, folosește rotația culturilor etc.);
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Un grup de membri ai asociației în fața biroului din Cluj Napoca
22 noiembrie 2015

În prezent asociația reprezintă 1800 de membri – reunind
țărani, grădinari și consumatori susținători. Majoritatea
membrilor dețin o suprafață de pământ și o gospodărie care se
află pe pământul lucrat, sau în vecinătatea acestuia.
Majoritatea își vând produsele în mod direct sau în piețe
locale. Un număr redus (dar în creștere) al membrilor sunt
implicați în vânzarea produselor prin rețele alimentare
alternative. Fermele lor susțin o diversitate de culturi, rase de
animale și majoritatea folosesc semințe țărănești, aderând
în mod natural la principiile agroecologiei. Membri țărani
sunt foarte legați de comunitatea locală și sunt mândri de
identitatea lor culturală și de rolul lor de păstrători ai
tradiției unui sistem alimentar sănătos. Eco Ruralis
recunoaște că există diverse direcții îmbrățișate de micii
producători, cum ar ﬁ agricultura biodinamică, ecologică,
tradițională, permacultura etc. Totuși, considerăm că toți sunt
țărani, dacă practică agricultura conform deﬁniției precedente.

eco
ruralis

În sprijinul
agriculturii
țărănești
ecoruralis.ro

II. Activiăți cu membrii Eco Ruralis
Festivalul Fân Fest la Roșia Montană
Asociația Eco Ruralis a participat la festivalul Fân Fest din
Roșia Montana pe 14-16 August 2015. Echipa Eco Ruralis a
oferit semințe țărănești și sfaturi practice participanților și
localnicilor din Roșia Montana. Deasemenea Eco Ruralis a
organizat două ateliere cu informații teoretice despre
semințele țărănești și acapararea terenurilor agricole în
România. Atelierul despre semințe țărănești a fost organizat
împreună cu Ina Curic de la Semințe de Fericire, pentru a
discuta despre soluțiile practice ale asociației pentru a salva
agrobiodiversitatea, și despre plantele sălbatice comestibile.
Asociația a avut mare succes printre participanți datorită
interesului pentru semințe țărănești, și noi membri țărani și
consumatori susținători s-au alăturat asociației.

internațional a reunit 300 de țărani, grădinari și susținători din
29 de țări pentru a discuta despre semințe țărănești,
cunoștințe practice și experiențe de luptă de pe toate
continentele. Asociația a participat la schimburi de semințe
țărănești cu diferiții participanți și locuitorii din sat.
Deasemenea Eco Ruralis a participat la diferite ateliere și
discuții despre inițiativele din Emmaus-Pau și despre rețeaua
europeană pentru agrobiodiversitate Let's Liberate Diversity.
Eco Ruralis a fost bine venită și felicitată de către participanți
pentru lupta sa pentru drepturile țăranilor în România.

La festivalul "Seamănă Rezistența", Emmaus-Pau, Franța.

Activități Eco Ruralis la FânFest, Roșia Montană, august 2015

Zilele Recoltei la Cluj Napoca
Pe 18-19 Decembrie 2015, echipa Eco Ruralis a participat la “
Zilele Recoltei” organizate de primăria Cluj-Napoca.
Evenimentul a reunit numeroși țărani, artizani și producători de
hrană cu o mare diversitate de produse locale de calitate.
Multe comori locale pe lângă fructe și legume au fost
disponibile pentru consumatori, de la produse apicole, gemuri,
murături la produse tradiționale lactate și din carne. Ca echipa
Eco Ruralis, am expus și noi pe o tarabă semințele și
materialele noastre informative. Ne-am întâlnit cu consumatori
curioși și țărani din toată România. Zilele Recoltei ne-au ajutat
să colaborăm cu autoritățile locale pentru a construi în viitor
rețele de vânzare pe piață mai bune pentru țărani.

Summit-ul mondial COP21 - Paris
Eco Ruralis a luat parte la mobilizarea societății civile de la
Paris, între 7-12 Decembrie 2015, cu ocazia Summit-ului global
pentru schimbările climatice COP21. Scopul mobilizării a fost
să transmită liderilor din peste 190 de țări prezenți la Paris,
soluțiile țăranilor, păstorilor, apicultorilor, pescarilor,
indigenilor, tinerilor, femeilor din mediul rural. Împreună cu Via
Campesina Europa și Internațional, Confederation Paysanne,
alianța 'Pământ pentru Suveranitate Alimentară (Hands on the
Land for Food Sovereignty)', ONG-uri partenere precum Friends
of the Earth, FIAN și Transnational Institute, Eco Ruralis a
organizat și participat la numeoase evenimente, printre care:
a) 7 decembrie: întâlnire de organizare a Forumului Nyeleni –
Forumul European pentru Suveranitate Aliementară, ce va avea
loc în Cluj Napoca, România, în 2016;
b) 8 decembrie: protest împotriva industrializării agriculturii
cu efecte asupra schimbărilor climatice, din fața sediului
corporației Danone; eveniment 'Ziua internațională a
Agroecologiei și Suveranității Alimentare';
c) 9 decembrie: conferința 'Convergența luptelor pentru apă
și pământ, împotriva soluțiilor false';
d) 10 decembrie: întâlnire a grupului de lucru pentru Semințe
a Via Campesina Europa;
e) 11 decembrie: mobilizarea Friends of the Earth Internațion
f) 12 decembrie: protest pentru comemorarea victimelor
schimbărilor climatice și împotriva falselor soluții COP21.

Standul cu semințe țărănești gratuite la Zilele Recoltei, Cluj Napoca

Festivalul „Seamănă Rezistența”
Asociația Eco Ruralis a participat la festivalul „Seamănă
Rezistența” organizat de Réseau Semences Paysannes
(Rețeaua de Semințe Țărănești din Franța) în satul EmmausPau din Franța pe 24-26 Septembrie 2015. Acest eveniment

Protest în fața Arcului de Triumf, împotriva soluțiilor false propuse
de industrie și guverne. Paris, decembrie 2015.
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III. Dreptul la semințe
Grupul de lucru pentru Dreptul la semințe
Acest grup de lucru a fost creat in Iulie 2015, când dorința
echipei Eco Ruralis de a realiza o rețea de păstrători de
semințe a devenit realitate. Acest grup de lucru este compus
exclusiv de membri ai asociației Eco Ruralis, și include
grădinari, țărani, producători de semințe țărănești și
susținători. Acești membrii sunt interesați de probleme
practice și de aspecte politice legate de semințele țărănești.
Grupul de lucru are următoarele activități:
1. Produce semințe pentru asociație, care sunt centralizate
apoi la biroul asociației;
2. Îngrijește și dezvoltă grădina asociației de lângă Cluj
Napoca, din zona Sopor;
3. Organizează și facilitează observații în câmp, ale varietăților
produse pentru asociație;
4. Organizează crearea Catalogului anual de Semințe
Tradiționale al asociației ;
5. Organizează, ambalează și etichetează semințele produse
de asociație și de membrii săi;
6. Organizează distribuția anuală de semințe ;
7. Organizează și participă la schimburi de semințe sau orice
tip de eveniment care are legătură cu tema semințelor, în
România sau în alte țări ;
8. Planiﬁcă orice alte activități care au legătură cu producția
asociației de semințe țărănești.
Comunicarea grupului de lucru se face online prin
grupul de discuții Google Groups, prin telefon sau prin
întâlniri. Grupul de lucru este coordonat de Ramona Duminicioiu (ramona@ecoruralis.ro, 0746 337 022).
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Prima întâlnire a grupului de lucru
Prima întâlnire a grupului de lucru a fost organizată pe 25-26
Iulie 2015 la Cluj-Napoca. Aproximativ 30 de membri s-au
reunit pentru a discuta despre producția de semințe țărănești
în cadrul asociației. Asociația a pregătit diverse discuții
teoretice despre situația semințelor în legislația actuală, și
discuții practice despre conservarea și multiplicarea acestor
semințe țărănești. De asemenea asociația a pus la dispoziție o
varietate de semințe produse de asociație în Cluj-Napoca, din
care participanții acestui grup de lucru au putut alege pentru
grădinile lor sau pentru a le multiplica pentru asociație. În
ultima zi a fost organizată o vizită la grădina asociației, situată
la marginea orașului Cluj Napoca, în zona Sopor. La sfârșitul
întâlnirii, unii membri au promis că vor trimite semințe din
propria lor producție, în timp ce alți participanți au decis că vor
să ﬁe mai implicați în multiplicarea semințelor pentru asociație
anul viitor. Astfel rezultatul principal a acestei prime întâlniri a
fost crearea unei rețele naționale de păstrători de semințe
pentru asociația Eco Ruralis.

Catalogul de semințe țărănești 2016
Încă o dată în Februarie 2016, vom lansa Catalogul nostru de
Semințe Țărănești. Acest an, oferim peste 80 de varietăți din
peste 25 de specii de plante. În Catalogul de Semințe 2016,
veți găsi o mare diversitate de roșii, vinete, ardei, fasole, plante
aromatice și multe altele. Sistemul nostru de distribuție se
bazează pe încredere și ﬁecare varietate țărănească este
prețioasă și unică. Este foarte important să nu se amestece
varietățile și să se păstreze o distanță semniﬁcativă între
aceleași specii de plante. De altfel, ﬁecare varietate țărănească
poate rămâne cât de pură este posibil.
Vă putem oferi cel mult 5 pachețele de semințe / adresă.
Așadar, veți avea o cantitate suﬁcientă de semințe pentru a
produce și a păstra semințe pentru următoarea cultură. În
acest fel, veți putea constitui propriul stoc de semințe pentru
grădina dumneavoastră. Dacă reușiți să păstrați o cantitate de
semințe mai mult decât suﬁcientă pentru dumneavoastră,
puteți să ne trimiteți o parte din aceste semințe împreună cu
un formular explicativ. Astfel le vom putea împărți cu alți țărani
în perioada de distribuție următoare. Catalogul de semințe
țărănești este una din cele mai importante etape din lupta
asociației Eco Ruralis pentru a păstra diversitatea agriculturii
în zonele rurale și deasemenea în gradinile urbane. Dacă doriți
să faceți parte din această mișcare, puteți comanda semințe
prin completarea formularului aflat pe site-ul asociației
www.ecoruralis.ro. Dacă aveți probleme cu internetul, puteți
suna la biroul Eco Ruralis. Și dacă sunteți din Cluj sau din
apropiere, puteți veni la biroul asociației pentru a obține
semințele! Vă urăm spor la grădinărit și plante sănătoase!

Știri despre Organismele Modiﬁcate Genetic (OMG)
Pentru prima oară după 18 ani, fermierii români nu cultivă
OMG. 2015 este un an crucial pentru România, aceasta ﬁind
țara cu cea mai lungă istorie în cultivarea plantelor OMG din
Europa. În Uniunea Europeană, singura plantă modiﬁcată
genetic autorizată pentru cultivare comercială este porumbul
cu denumirea de MON810, ce aparține companiei Monsanto.
Conform Registrului OMG, publicat de Agenția de Protecție a
Mediului (Ministerul Mediului), în 2015 numai 2,5 hectare de
porumb modiﬁcat genetic MON810 au fost cultivate pentru
scopuri comerciale, de către un singur cultivator – o stațiune
de cercetare din județul Neamț. În ciuda lobby-ului intens făcut
de marile sindicate de fermieri și de Ministerul Agriculturii,
împreună cu corporații ca Monsanto, Syngenta, Pioneer –
fermierii români au renunțat complet la cultivarea de porumb
modiﬁcat genetic.
În 1998, România a fost prima țară din Europa geograﬁcă care
a produs plante modiﬁcate genetic. Între 1998 și 2007,
România a cultivat în mod oﬁcial soia deținută de Monsanto. În
2006, suprafața totală cultivată cu OMG (soia) a ajuns la
aproape 140 000 hectare, un record care nu a fost încă întrecut
de nici o altă țară de pe continent. Guvernul României a
susținut OMG, ignorând opinia publică, de-a lungul timpului.
Productivitatea foarte mică a porumbului MON810 a făcut
fermierii să renunțe la nebunia OMG-urilor. În ciuda ofertei
disperate de semințe gratuite de la Monstanto, numărul
producătorilor a scăzut în ﬁecare an. Totuși, aceste eforturi de
comercializare arată că fermierii români nu vor OMG-uri de la
Monsanto, chiar dacă sunt gratuite. Nici un producător nu a
decis să cultive porumbul modiﬁcat genetic în 2015.
Totuși, mai există stațiuni de experimentare. România a
autorizat experimentele în câmp a OMG-urilor din 2007.
Companii ca Monsanto, Pioneer, Limagrain, Euralis și Syngenta
erau printre principalii deținători de OMG-uri cultivate pentru
scopuri experimentale. În 2015, mai mulți hibrizi de porumb
modiﬁcat genetic și o varietate de pruni modiﬁcați genetic
sunt cultivați de diferite stațiuni de cercetare din țară.
Considerând acestă situație cu plantele comerciale, guvernul
României va admite în sfârșit eșecul porumbului modiﬁcat
genetic și va impune o interdicție pe această plantă cu riscuri
inutile?
Suprafețele cultivate cu porumb modificat genetic MON810 în România
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IV. Dreptul la pământ
Investigația Rabobank. Corupția ucide agricultura țărănească!
În Noiembrie au apărut primele rezultate ale unei investigații
ample în perteneriat cu Eco Ruralis care arată cum Rabobank,
a doua cea mai mare bancă agricolă din lume proﬁtă de pe
urma țăranilor români deposedați de pământurile lor. Țăranii
au fost forțați să-și vândă terenurile prin intermediari cunoscuți
ca infractori, sau nici nu au șiut de vânzarea lor, pământul lor
ﬁind vândut fraudulos de primari. Astfel, banca a achiziționat
peste 21.000 de hectare de teren arabil în România din 2011
încoace! Rabobank a proﬁtat de corupție și a abuzat de cei mai
săraci și lipsiți de apărare făcând afaceri cu infractori
condamnați și cu politicieni locali corupți. Banca a cumpărat
terenuri în cel puțin 51 de sate românești, toate aflate în zone
de câmpie din vestul, sudul și estul țării. După achiziționare,
Rabo Farm a dat în arendă
pământurile către fermieri
români din care aproape un
sfert sunt ﬁe politicieni, ﬁe
infractori condamnați pentru
diferite infracțiuni, furt, mită
sau pentru că au exploatat
oameni, ori baroni locali aflați în
Ilustrație - țăranul român strânsă legătură cu oﬁciali
Jurnalul de Investigație
corupți. Articolul întreg poate ﬁ
De Correspondent din Olana
citit aici:

procesul de acaparare a terenurilor agricole din România și
găsirea și propunerea unor soluții adaptate la nevoile țărănești
în problema accesului la pământ pentru tineri agricultori.
Comunicarea grupului de lucru se face online pe grupul de
discuții: ecoruralis_seminte@googlegroups.com; prin telefon;
prin întâlniri; iar toate documentele de lucru sunt împărtășite
printr-un spațiu comun organizat pe internet (Google Drive).
Orice membru sau susținător Eco Ruralis care dorește să
contribuie este bine-venit în acest grup!

http://linx.crji.org/88-88-5451/terenuri-agricole-romacircnestifurate-ajuns-icircn-proprietatea-bancii-olandeze-rabobank

Pentru a oferi mai multă transparență cu privire la situația
acaparării de terenuri din România, Eco Ruralis a creat o hartă
interactivă în care sunt evidențiate cele mai mari companii
care dețin pământ agricol. Harta poate ﬁ văzută aici:
http://dev.milav.eu/land/map.html

Asociația noastră a stabilit în 2015 un Grup de Lucru pe
„Dreptul la Pământ” cu scopul de a aduce împreună membrii și
susținătorii Eco Ruralis dedicați și interesați să lucreze colectiv
pe probleme legate de dreptul și accesul la pământ pentru
țăranii din România. Astfel, grupul de lucru unește țărani,
grădinari, studenți, jurnaliști și persoane active în susținerea
agriculturii țărănești.
Cu ocaziei primei întâlniri a Grupului din 26-27 Septembrie sau identiﬁcat următoarele priorități: crearea de transparență în
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Întâlnirea grupului de lucru pentru Dreptul la Pământ - Eco
Ruralis, Cluj Napoca, septembrie 2015

De câțiva ani, Rețeaua Europeană pe Acces la Pământ aduce
împreună organizații țărănești și societatea civilă din UE
pentru a schimba experiențe și pentru a promova tranziția spre
agroecologie și accesul la pământ pentru o nouă generație de
țărani. Creată în 2012, această rețea informală unește 15
organizații din Europa de Est și Vest.
În Octombrie, Eco Ruralis împreună cu partenerii rețelei au
lansat Accesstoland.eu, un website dedicat accesului la
pământ în UE! Pagina de internet găzduiește o resursă
completă de informații utile în limba Engleză, despre accesul
la pământ, acapararea terenurilor, contexte funciare naționale,
studii de caz interesante. Pagina prezintă și câteva hărți
interactive arătând bune practici în accesarea de pământ
pentru agroecologie și un grup de organizatii din toată Europa,
care lucrează pe tema accesului la pământ.

Coordonatorul Campaniei Eco Ruralis pe Dreptul la Pământ
este Attila Szocs (attila@ecoruralis.ro, 0745-779-036).

V. Dreptul la piaă
Grupul de Lucru Eco Ruralis pentru Dreptul la Piață
Acest grup de lucru va lua ﬁință în anul 2016. Suntem
conștienți că țăranii sunt împinși în afara pieței ﬁe voit prin
reguli restrictive și practici de concurență neloaială din partea
supermarketurilor și distribuitorilor, ﬁe nevoit, prin ignoranța
consumatorilor și lipsă de promovare a produselor țăranilor.
Mulți membri Eco Ruralis au probleme în a vinde produsele pe
piețele locale, la târguri, în magazine, direct de la fermă, pe
internet sau prin diferite scheme de vânzare directă. Eco
Ruralis își ia angajamentul să creeze o campanie și un grup de
lucru asociat acesteia, pe tema Dreptului la Piață al țăranilor.
Pentru început, Eco Ruralis va face o consultare a membrilor
pentru a vedea unde sunt problemele dar și pentru a colecta
ideile și propunerile țăranilor și membrilor susținători. Eco
Ruralis va face o analiză a problemelor pe care le crează noile
și vechile reguli de vânzare în piețe și va căuta să identiﬁce
soluții pentru rezolvarea acestora, precum și modul prin care
se pot implementa concret aceste soluții.

Grupul de lucru se va constitui în urma unui apel către membri
iar prima întâlnire se va organiza folosind resursele asociației,
în 2016, la o dată decisă de Comitetul de Coordonare. Grupul
de lucru va avea rolul de a decide care sunt prioritățile pe care
asociația trebuie să lucreze. În vederea dezvoltării grupului de
lucru Eco Ruralis va face modiﬁcări în statut și va atrage
ﬁnanțare pentru desfășurarea activităților pe care ni le vom
propune. Activitățile trebuie să aibe o parte practică dar și o
parte de schimbare a regulilor piețelor, prin presiuni asupra
factorilor de decizie.
Coordonatoarea Grupului de Lucru Eco Ruralis pentru Dreptul
la Piață va ﬁ Ramona Duminicioiu (ramona@ecoruralis.ro,
0746 337 022). Comunicarea grupului de lucru se face online
pe e-mail, prin telefon – telefon asociație 0264 599 204 și prin
întâlniri.
Orice membru sau susținător Eco Ruralis care dorește să
contribuie este bine-venit în acest grup!

Fotografii de la protestul Eco Ruralis pentru Agricultura
țărănească - în fața Ministerului Agriculturii
București - 2012
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VI. WWOOF - volunariat la gospodării ărănești
Eco Ruralis coordonează programul WWOOF România (World
Wide Opportunities on Organic Farms / Oportunități din Lumea
întreagă la Ferme Ecologice). Mai multe ferme gazde WWOOF
România au participat la Adunarea Generală al Asociației Eco
Ruralis în calitatea lor de membri Eco Ruralis.
În cadrul programului WWOOF sunt două grupuri: WWOOFeri
(voluntari) și Ferme Gazdă (Gazde). În schimbul muncii
voluntare la fermă, gazdele oferă cazare și masă gratuită și
învață voluntarii despre metode agricole țărănești și
agroecologice. În acest transfer cultural și cunoștințe nu va ﬁ
implicat niciodată o tranzacție bănească. Voluntarii și Gazdele
trebuie să aibă un acces consistent la internet pentru a
comunica.

- Coordonatori vor crea un model de contract între ferme gazdă
și voluntari.
- Membri vor oferi numere de contact de urgență din motive de
securitate.
- Coordonatorii vor publica un raport despre trecutul
programului nostru si rezultatele sondajelor anterioare.
Coordonatorii WWOOF România sunt Derek Freitas și Attila
Szocs. Pentru a deveni un voulntar WWOOF România,vă rugăm
să vizitați pagina noastrp de internet (www.wwoof.ro) pentru a
vă înregistra ca și membru.
Puteți să ne contactați pe numărul de telefon +40.264.599.204
sau prin email pe:wwoofromania@gmail.com.

WWOOF România a fost lansat oﬁcial în 2008 cu trei ferme
gazdă. La ora actuală, programul coordonează 42 ferme gazdă
și 1000 de voluntari din mai mult de 30 țări. De asemenea, prin
statului de membru în Federația Organizațiilor WWOOF
(FoWO) , WWOOF România se implică în mod direct și în
creșterea mișcării globale WWOOF. Fermele gazdă nu trebuie
să ﬁe certiﬁcați ecologic pentru a deveni gazde, dar trebuie să
practice o formă de agricultură prietenoasă cu mediu, iar toată
lumea poate deveni voluntar.
În cadrul Adunării Generale Eco Ruralis din 2015, 18 persoane,
printre care gazde, voluntari și oameni interesați, au participat
la prima întâlnire WWOOF România. Iată ce s-a întâmplat:
- Am căzut de acord cu noua viziune și misiune WWOOF
România care se poate găsi pe noul nostru website!
- Am apreciat noul website și am aprobat lansarea sa!
- Am discutat noile politici WWOOF România care se regăsesc
în secțiunea de Resurse a noului website.
- Am prezentat istoria programului WWOOF România și
evenimentele la care au participat Coordonatorii. Una dintre
evenimentele recente a fost participarea noastră la o
conferință organizată de către Comisia Europeană în 2015. Un
alt eveniment important a fost participarea gazdei Acasa La
Gugu, Ina Curic, la Adunarea din August, 2015 a Țărăncilor
Central-Europene organizată în Serbia.
- Am aprobat necesitatea ca fermele gazdă să-și revizuească
descrierea pe site în ﬁecare an răspunzând la un sondaj anual
și trimiterea unui sondaj separat către voluntari.
- Membri vor relata în scris experiența lor WWOOF pentru a ﬁ
incluse în buletine Eco Ruralis viitoare.
- Coordonatorii vor re-face pliantul WWOOF România.
- Este posibil să creăm o hartă cu ferme școli în paralel cu
harta generală a agroturismului din România.
- Coordonatori vor revizui legea asigurărilor și accidentelor
pentru a oferi informații gazdelor.
- Coordonatori vor crea un certiﬁcat pentru ferme gazdă pentur
a arăta că sunt membri Eco Ruralis, și pentru a-i ajuta cu
probleme legate de asigurare, accidente etc. Este posibil să
creăm astfel de certiﬁcate și voluntarilor.
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Întâlnirea WWOOF, din cadrul adunării generale Eco
Ruralis. Cluj Napoca, noiembrie 2015.

WWOOF.RO
Noul website: www.wwoof.ro

WWOOF
ROMANIA

VII. Rezulatele Adunării Generale Eco Ruralis
Adunarea Generală a fost o reuniune de succes, care ne
motivează să continuăm munca pentru drepturile țăranilor și
pentru viitorul agriculturii țărănești. Mulțumim tuturor
membrilor asociației pentru implicarea de-a lungul anilor.
Mulțumim membrilor care au participat la Adunarea Generală
și celor care nu au putut participa, și au contribuit cu produse,
mâncare, semințe, sfaturi și ajutor de orice fel, pentru ca
Adunarea Generală să aibe loc.
Au participat aproximativ 60 de membri din 17 județe (Alba,
Arad, Argeș, Bacău, Bistrița – Năsăud, București, Buzău,
Caraș Severin, Cluj, Hunedoara, Ilfov, Maramureș, Mureș,
Neamț, Sibiu, Suceava, Timiș). Majoritatea membrilor
participanți sunt țărani implicați în producția de semințe
țărănești, hrană pentru propriul consum dar și pentru vânzare,
precum și alte activități, cum sunt meșteșuguri, artizanat,
construcții de case tradiționale și ecologice.
Am avut ocazia cu toții să aflăm ce activități a derulat
asociația în ultimii 3 ani, să facem schimb de informații
practice, să propunem noi activități în care să implice mai mult
membrii și să convenim de comun acord asupra unor
documente administrative, principii de funcționare și
organizare a asociației și un nou comitet de coordonare.
Subiectele principale de discuții au fost cele 3 campanii ale
asociației:
1) Dreptul la Pământ; 2) Dreptul la Semințe și 3) Dreptul la
Piață (o campanie nouă care va ﬁ înﬁințată începând cu 2016).
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. Vă prezentăm în cele ce urmează discuțiile
și deciziile membrilor prezenți:
A) Semințe tradiționale.
Propuneri din timpul discuțiilor:
a) Eco Ruralis să transmită o scrisoare către Ministerul
Agriculturii și Guvern, solicitând crearea unui Catalog
Alternativ de Semințe – pentru înregistrarea semințelor
tradiționale. Scrisoarea va ﬁ trimisă între Feb.– Apr. 2016.
b) Schimburi de sfaturi practice / de experiență – în ce
privește salvarea semințelor. Membrii prezenți au propus ca în
2016 să avem 2-3 întâlniri pentru schimb de experiență, în care
membrii să lucreze împreună diferite lucrări practice în grădini.
c) Trebuie să colectăm semințe din sate. În vizitele de teren ale
echipei de la Cluj, precum și cu orice ocazie pe care o are un
membru sau o membră, vom colecta cu toții semințe vechi,
căutând să identiﬁcăm cât mai exact originea acestora.
d) Să multiplicăm și să promovăm exemple pozitive.
e) Schimburi de semințe. De asemenea, membrii au adus
laolaltă semințe pe care le-au schimbat între ei în timpul
întâlnirii. Membrii au putut să se aprovizioneze cu semințe din
producția comună de semințe a asociației și din semințe aduse
de membri din mai multe colțuri ale țării. Membrii prezenți șiau luat responsabilitatea să producă semințe țărănești pentru
asociație.

B) Dreptul la pământ
Pornind de la deﬁniția acaparării terenurilor, am dezbătut cine
sunt cei care fac mari achiziții de terenuri și s-a ajuns la
concluzia că atât români, cât și străini acaparează terenuri, NU
este o problemă de naționalitate, ci de dimensiunea terenului/
terenurilor achiziționate. Atât românii, cât și străinii se
folosesc de sistemul corupt, de lipsa de informații și
alternative ale țăranilor, de intimidare, de puterea lor.
Pași identiﬁcați pentru prevenirea acaparării de terenuri:
- crearea de transparență în acest demers de achiziționare;
- cunoașterea alternativelor de utilizare a terenurilor (altceva
decât arendarea la așa-zisa „asociație”, devenită între timp o
ﬁrmă în realitate): alte culturi, permacultura, samd
- in raport cu termenul de asociație, a existat o propunere
pentru folosirea mai des a “cooperării” ca formă de rezistență
la land grabbing, dar și de reclădire a unor valori mai solide și
împărtășite de o comunitate. Doar împreună și numai
împreună putem avea rezultate care să dureze!
- Expertiză legală pentru Eco Ruralis. O necesitate de viitor
pentru a înțelege mai bine procesul achizițiilor masive de pe
piața funciară din România, pentru a identiﬁca lacunele
legislative dar și părți unde putem interveni și propune
schimbări;
- cercetare continuă și expunerea cazurilor de acaparare a
terenurilor, crearea de transparență;
creșterea rețelei de contacte pentru răspândirea informațiilor
despre fenomen, dar și despre asocierea țăranilor, ca și formă
de rezistență;
- lobby și advocacy;
C) Accesul la piață al țăranilor.
Numeroase propuneri au fost făcute la adunarea generală,
pentru activități în acest grup de lucru:
- Organizarea unui Târg de producători la București;
- Să organizăm unul sau mai multe tarabe de producători
(standuri) pentru membrii care au nevoie; avem membri care
pot construi astfel de standuri.
- Să organizăm membrii producători sub egida Eco Ruralis.
- Să creăm un magazin online pentru vânzarea de produse a
producătorilor Eco Ruralis. Pot contribui: Iulian, fratele
Brândușei, fratele Silviei Sârbu, Bianca, Silvia Sârbu și
producătorii interesați ai asociației.
- Aprozare mobile (ambulante).
- Să ajutăm la extinderea inițiativei Cutia Țăranului. Legat de
subiectul rețelelor alternative de vânzare directă, s-a discutat
despre consumatorii comozi, despre sistemul solidar ASAT (al
asociației CRIES) și despre faptul că trebuie să schimbăm
mentalitatea consumatorilor.
- Să întărim legătura cu partenerul nostru Village Life, pentru a
susține membrii care sunt interesați de agroturism. Aceasta
este totodată o metodă alternativă de desfacere a produselor
la gospodărie.
- Să creăm cooperative de consum; să coordonăm comenzi
comune făcute catre producători de un grup de consumatori.
- Să includem o secțiune de blog pe noul website Eco Ruralis
pentru a încuraja membrii să contribuie cu articole..
- Să includem un calendar pe noul website Eco Ruralis.
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Sesiune statutară. Doar membrii țărani / țărănci au avut drept
de vot. Membrii susținători au fost invitați să asiste la această
sesiune. Au fost aprobate cu majoritate absolută următoarele:
Organigrama - Structura de organizare a asociației Eco Ruralis
Noul Statut Eco Ruralis.
Noul Regulament de funcționare Eco Ruralis. .

Ramona Duminicioiu

Dan Cismaș

Noul Comitet de Coordonare al asociației este compus din:
Szocs Boruss Miklos Attila (președinte), Dan Cismaș
(membru), Ramona Duminicioiu (membră), Petru Cucu
(membru), Stela Zămoiu (membră), Eniko Butyka (membră);
Derek Joseph Freitas (cenzor).
Comitetul de coordonare funcționează pe principii
de egalitate, președintele având doar un rol administrativ.

Eniko Butyka

Vali Cucu

Stela Zămoiu

Attila Szocs

Derek Freitas

Suntem mândri de statutul de țărani. Munca noastră colectivă – cooperarea – este cheia pentru viitorul agriculturii țărănești.
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VIII. Țărani producători Eco Ruralis

Seminte Vii

Promovăm produsele câtorva dintre membrii noștri. Îi recomandăm cu drag! Cumpărați produse de la țărani!
HRANĂ

Ferma Ecologică Țopa

Produse artizanale din agricultură certiﬁcată ecologic

Produsele fermei ecologice Țopa - vegetale: legume, făină de
grâu, ceaiuri, dulcețuri, siropuri, murături, sare cu verdețuri;
de origine animală: lactate, carne de pasăre, ouă.
Contact pentru comenzi: Familia Cismaș – Dan, Tincuța și
Dragoș. Sat Țopa, comuna Albești, Strada Principală 108, jud.
Mureș; telefon 0740 256 990, email: fermatopa@yahoo.com

CAZARE

Paniﬁcație artizanală, făină, meșteșuguri, cazare

Moara Veche este un proiect al asociației locale Hosman
Durabil. Brutarița Luiza face pâine și diverse produse de
patiserie. La moară se organizează și evenimente culturale.
Contact: strada Crucii, nr. 211, satul Hosman, jud. Sibiu;
telefon 0740 959 389 / 0748 800 049, email: info@moaraveche.ro, website: www.moara-veche.ro
CAZARE

Semințe tradiționale, produse fără chimicale - legume, cereale, plante aromatice

4 familii de țărani din satul Dâmbroca, jud. Buzău, produc
sămânță de legume, cereale, plante aromatice, flori. Soiuri
locale de legume: roșii, ardei, castraveți, dovlecei, porumb,
fasole, rădăcinoase, ceapă, vinete etc. Comenzi la numărul:
0767 893 239 (Stela Zămoiu). Magazin online cu fotograﬁi:
www.seminte-vii.ro

Cucu Petru

HRANĂ

Pensiunea Țarina - Roșia Montană

Pensiune agro-turistică, produse locale, tururi ghidate în Roșia Montană

Gazdele pensiunii sunt Eugen David și soția sa, Maria, o familie
de moți autentici, oameni direcți și simpli, care-ți vor deschide
sufletul. La Țarina vei mânca tradițional și sănătos, mâncărurile
pregătite cu pricepere de Maria, din produse din ferma proprie.
Pentru detalii și rezervări, contactează-l pe Eugen David la
telefon: 0740-280.309

SEMINȚE

SEMINȚE

Semințe tradiționale, produse fără chimicale

Cucu Petru din satul Bălțătești, jud. Neamț, produce sămânță
de soiuri locale de legume. Roșiile sunt pasiunea domnului
Cucu. De peste 30 de ani, cultivă un soi tradițional de roșii
uriașe. Comenzi la numerele: 0721 951 095 / 0741 382 220 /
0233 244 057. Magazin online cu fotograﬁi: http://seminteromanesti.shopmania.biz/

Cooperativa BIOCOOP

HRANĂ

Hrană țărănească, certiﬁcată ecologic

Peste 10 producători certiﬁcați bio sau aflați în conversie, vând
împreună o diversitate mare de produse - legume, fructe, carne,
lactate, miere, pâine, dulciuri - la magazinul BIOCOOP din Sibiu.
Contact: Str. Avran Iancu Nr.11, Sibiu, jud. Sibiu. Telefon: 0269
213 065. Website: www.biocoop.ro
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HRANĂ

Cutia Ţăranului este un sistem organizat de câţiva membri ai Eco Ruralis, prin care consumatori din diferite oraşe din
România (Cluj Napoca, București - lista este în continuă extindere) primesc hrană direct de la ţăranii producători, prin
abonamente permanente. Cutia țăranului oferă legume, lapte, ouă, carne, brânză, pâine, ulei și multe alte produse. Foarte
mulţi dintre producătorii de legume din acest proiect, cultivă soiuri tradiţionale şi practică agricultura după principii
conştiente faţă de sănătatea mediului şi a consumatorilor. Continutul cutiei se poate schimba din cand in cand in functie de
generozitatea Mamei Pamant si schimbarile din ﬁecare anotimp. Recomandăm cu drag! Înscrieți-vă la www.cutiataranului.ro
HRANĂ

Siropuri și dulcețuri
Hrană țărănească, în curs de certiﬁcare ecologică din Moldova Sulița

Loredana și Stănică Stoica, împreună cu membri ai familiei
lor extinse din Moldova Sulița, jud. Suceava, produc în micul
lor atelier gospodăresc, numeroase produse delicioase, care
variază de la salate la borcan, dulcețuri, siropuri, zacuscă, și
vișinată. Comenzi la numărul 0726025504 (Stoica Loredana),
mail: stoicalore@yahoo.com, www.siropurisidulceturi.ro
HANDMADE

Produse handmade

Accesorii diverse și decorațiuni reaizate manual

Silvia Sârbu este o țărancă din Hărțăgani, jud. Hunedoara. Ea
crează accesorii unice, pline de personalitate: rame de
fotograﬁi de nuntă, coronițe de flori, broderii, felicitări,
decorațiuni de Crăciun, mărțișoare și multe altele. Detalii
despre produse și comenzi la: silviaS_M@yahoo.com sau 076
77 90 576.

Turtița fermecată
Pâine artizanală cu maia de la Iulian Duțu din Râul Alb

Iulian Duțu împreună cu soția sa Luminița locuiesc în satul
Râul Alb, din județul Hunedoara. Iulian este brutar artizanal și
prepară pâinea după metode vechi, folosind maia, fără
drojdie. Își alege făina cu grijă de la alți colegi țărani iar
rezultatul muncii sale ne aduce aminte de gustul copilăriei.
Comenzi la: tel. 0727 733 828 sau iulian.dutu@ymail.com.

Miere certiﬁcată ecologic

Numeroase sortimente de miere din agricultură certiﬁcată ecologic

HRANĂ

Wilhem Tarler din comuna Hamba, jud. Sibiu produce miere din
diferite sortimente. Practică apicultura pastorală, este certiﬁcat
ecologic. Comenzi la: 0269.543.609 sau tartler@gmx.de

Țăranii hrănesc oameni! Supermarketurile alimentează bănci!
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HRANĂ

IX. Via Campesina

X. 2% pentru Eco Ruralis

Eco Ruralis este membră a confederației Via Campesina Europa
încă din 2011. La nivel internațional, Via Campesina este
cea mai mare mișcare socială
din lume, reunind 164 organizații
locale și naționale din 73 țări de pe 6 continente. Înﬁințată în
1993, în prezent Via Campesina reprezintă vocea a 200
milioane de țărani și țărănci, oameni fără pământ, indigeni,
migranți, muncitori agricoli, fermieri mici și mijlocii. Este o
mișcare autonomă, pluralistă și multiculturală care apără
agricultura durabilă la scară redusă și o promovează ca o cale
spre justiție socială și demnitate. Se opune controlului
agroindustrial și corporatist care distrug viața oamenilor și
natura.
Pe 19-20 Octombrie 2015, Eco Ruralis a participat la o o
întâlnire de strategie organizată de către Via Campesina
Europa, în Roma, Italia. În cadrul întâlnirii s-au reunit zeci de
reprezentanți ai organizațiilor membre Via Campesina pentru a
a crea planul strategic pe următorii cinci ani, a redeﬁni esența
Coordonării Europene și pentru a discuta despre situația
actuală și prioritățile țăranilor din Europa.
Via Campesina lucrează pe mai multe teme majore:
- Axa pe Politici și Producție se implică în dezbaterile privind
Politica Agricolă Comună (PAC) cât și alte Politici Publice,
Guvernare Globală, Comerț și Alimentație.
- Axa pe Agroecologia Țăranilor tratează problema semințelor
și al Organismelor Modiﬁcate Genetic (OMG), agroecologia,
clima și problema agrocombustibililor, cercetarea și inovații
țărănești.
- Axa pe Drepturile Țăranilor cuprinde teme ca reforme
agricole, dreptul la pământ, drepturile țăranilor și țărăncilor,
tinerilor și muncitori și migranți agricoli.
Cu ocazia întâlnirii, Eco Ruralis împreună cu partenerii ei, au
reiterat rolul Coordonării Europene Via Campesina de apăra
drepturile țăranilor și producătorilor agroecologici, de a da
voce mișcării țărănești din Europa și de a întări alianțele
noastre și eforturile comune pentru a atinge suveranitatea
alimentară în Europa.
Totodată, Asociația noastră și-a asumat responsabilitatea ca
din primăvara anului 2016, să facă parte din Comitetul
Coordonării Europene Via Campesina și de a se implica activ la
nivel internațional în susținerea drepturilor țărănești.

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 mai 2016, formularul 230 (în cazul
impozitului pentru salarii) sau formularul 200 (daca ați avut
alte venituri).
Cum poți direcționa 2% din impozitul pe venit către Eco
Ruralis?
Paşii sunt foarte simpli:
1. Completezi declaraţia 230 (precompletată cu datele
asociației Eco Ruralis). O puteți descărca de pe website-ul
asociației aici:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/31352886/Formular
%20230%20completat%20Eco%20Ruralis.pdf.

Această declarație o poate completa oricine are un salariu
legal. Completează datele tale personale, pune declaraţia întrun plic şi trimite-o recomandată la administraţia ﬁscală de
care aparţii sau depune-o tu personal.
2. Trimite colegilor, cunoscuţilor, ba chiar şi necunoscuţilor
informaţii despre posibilitatea direcţionării a 2% din impozit în
favoarea Eco Ruralis. Dacă întâmpini diﬁcultăţi în descărcarea
şi completarea declaraţiilor 230 sau 200, cere-i ajutorul
persoanei responsabile din cadrul companiei sau instituţiei în
care lucrezi.
Datele de care ai nevoie pentru completarea declaraţiilor sunt:
Denumire entitate nonproﬁt – ASOCIAŢIA ECO RURALIS - ÎN
SPRIJINUL FERMIERILOR ECOLOGICI ŞI TRADIŢIONALI
Cod unic de înregistrare – 25507050
Cont IBAN – RO32RZBR0000060011834302
Dacă aveţi nevoie de îndrumare sau dacă vreți să coordonați
distribuția și strângerea de formulare în orașul vostru, vă
rugăm să ne contactaţi.
Asociația Eco Ruralis
Strada David Francisc, nr. 10, ap. 5
cod poștal – 400102, Cluj Napoca, jud. Cluj
Tel/Fax: 0264 599 204
E-mail: membri@ecoruralis.ro / Website: www.ecoruralis.ro

2%

pentru
ărani

ecoruralis.ro
Întâlnirea de strategie Via Campesina Europa, Roma.
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XI. Calendar de activiăți pentru anul 2016
Acest calendar de activități include și evenimente organizate
de aliați sau parteneri ai asociației Eco Ruralis, la care vor
participa membri ai asociației.
Februarie 2016
Publicarea Catalogului Anual de Semințe Țărănești Eco
Ruralis.
Februarie 2016
Piață de schimb de semințe auto-organizată în Timișoara. Cu
implicarea comunității din Stanciova.
Februarie – Martie 2016
Distribuția anuală prin poștă, de Semințe Țărănești . În baza
Catalogului, vom distribui semințe la nivel național.
16 Martie 2016
Adunarea Generală Via Campesina Europa, în Paris, Franța. Vor
reprezenta Eco Ruralis Ramona Duminicioiu și Attila Szocs.
Ramona Duminicioiu va depune candidatura pentru Comitetul
de Coordonare Via Campesina Europa, din partea Eco Ruralis.
17 Aprilie 2016
Ziua Internațională a Luptelor Țărănești. Zi de sărbătorire a
țăranilor.
29 Aprilie – 2 Mai 2016
Consultarea Societății Civile în cadrul Conferinței FAO
(Națiunile Unite) pentru Europa și Asia Centrală. Consultarea
va avea loc în Istambul, Turcia și un membru al comitetului de
coordonare Eco Ruralis este invitat să participe.
Mai 2016 – prina Vineri după Paștele ortodox
Festivalul de Semințe de la Peliti din Grecia. Pentru mai multe
informații și dacă doriți să participați, contactați pe domnul
Vali Cucu, membru în comitetul de coordonare al Eco Ruralis
valicucu2006@yahoo.com.
Mai – Iunie 2016
Târgul de Primăvară de la Moara Veche din satul Hosman,
județul Sibiu. Pentru mai multe informații și dacă doriți să
participați, contactați pe Jochen Cotaru, membru al asociației
Eco Ruralis cotaru@gmail.com.
Primăvara 2016
Grădina Eco Ruralis de la Sopor – Cluj Napoca. Vom reîncepe
muncile agricole pentru producția de semințe.
Primăvara 2016
Reprezentanți Eco Ruralis vor participa la Adunarea Generală a
Via Campesina Europa. Un reprezentant din partea Eco Ruralis
va deveni membru în Comitetul de Coordonare al Via
Campesina Europa.
Septembrie 2016
Târgul meșteșugarilor de la Moara Veche din satul Hosman,
județul Sibiu. Pentru mai multe informații și dacă doriți să
participați, contactați pe Jochen Cotaru, membru al asociației
Eco Ruralis cotaru@gmail.com.
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Septembrie 2016
Workșhop / atelier despre semințele tradiționale, la Hosman, în
județul Sibiu. Pentru mai multe informații și pentru înscriere,
vă rugăm să o contactați pe Paula Dragomir, pe e-mail, la
paula@ecoruralis.ro
16-17 Septembrie 2016
Adunarea Europeană a rețelei “Agricultura susținută de
Comunitate – CSA”. Va avea loc în Cehia.
16 Octombrie 2016
Ziua Mondială a hranei. Zi de sărbătorire a hranei țărănești.
26-30 Octombrie 2016 – Cluj Napoca
“Nyeleni” Forumul European al Țăranilor – pentru
Suveranitate alimentară. Sute de țărani din Europa (și invitați
de pe alte continente) vor veni la Cluj Napoca pentru acest
eveniment. Scopul evenimentului este să creăm o strategie
europeană a țăranilor să aibe drepturi juste la piață, pământ și
semințe.
26-30 Octombrie 2016 – Cluj Napoca
Adunarea Generală a asociației Eco Ruralis. Va avea loc în
aceeași perioadă cu Forumul Nyeleni.
Pe parcursul anului
Întâlniri ale grupurilor de lucru pentru:
- Dreptul la Semințe;- Dreptul la Pământ;- Dreptul la Piață.
Datele întâlnirilor vor ﬁ anunțate membrilor, cu cel puțin 1 lună
înainte.
Pe parcursul anului
Schimburi de semințe între țărani. Datele acestor evenimente
se vor stabili în funcție de implicarea membrilor.
Pe parcursul anului
Parteneriat cu Primăria Cluj Napoca pentru crearea a 3 piețe
volante pentru țărani producători locali.
Eco Ruralis, va include în organizație în jur de 200 de țărani,
producători care vând în prezent la 3 piețe volante din Cluj
Napoca, și va dezvolta 3 noi piețe volante în oraș – inclusiv
una în centrul orașului.
Pe parcursul anului
Eco Ruralis va publica un nou raport în Campania pentru
Dreptul la Pământ, pe tema “Succesiunii familiale în
gospodăriile din România”
Pe parcursul anului
Eco Ruralis va publica noi articole pe tema agriculturii
țărănești.
Pe parcursul anului
Eco Ruralis va publica noi Studii de Caz pe problema
Acaparării de Terenuri Agricole.
La aceste activități se vor mai adăuga multe altele,
încă nestabilite, până la data transmiterii acestui
buletin.

XII. Nyeleni - Forumul European al Țăranilor în 2016
Forumul pentru Suveraniate Alimenară în Europa
Cu mare bucurie vă anunțăm că Forumul European al Țăranilor
- denumit oﬁcial Nyeleni - Forumul European pentru
Suveranitate Alimentară, va avea loc în România, la Cluj
Napoca, în data de 26-30 octombrie 2016, la Expo
Transilvania.

nyéléni

Eco Ruralis va avea rol de organizație gazdă, pentru acest forumul european pentru suveranitate alimentara
eveniment la care așteptăm participarea a peste 500 de țărani Romania - Cluj Napoca - 26-30 octombrie 2016
și țărănci, păstori, apicultori, indigeni, pescari, muncitori
agricoli și alți oameni din mediul rural din Europa geograﬁcă.
Vor participa și delegații de pe toate celelalte continentele.

www.nyelenieurope.net

Este un eveniment de mare amploare, la care așteptăm
participarea și ajutorul membrilor asociației noastre.
Programul va cuprinde numeroase mese rotunde, conferințe de
presă, workshop-uri, vizite de teren în sate din județul Cluj,
activități culturale, schimburi de semințe și o piață țărănească.
Scopul pentru care ne vom reuni este ca țăranii să dezbată și
să se pună de acord asupra unei strategii comune în Europa,
pentru o mai bună reprezentare a vocii țăranilor și pentru
apărarea drepturilor noastre la resursele de bază: pâmânt,
semințe, apă și piață.

Întâlnirea de organizare Nyeleni - de la Paris, decembrie 2015.

Vom discuta Politica Agricolă Comună - actuala implementare,
dar și procesul viitoarei reforme. De asemenea, vom discuta
strategia noastră comuna asupra Politicilor Internaționale de
la nivelul Națiunilor Unite - ONU. În plus, vom împărtăși
experiența luptelor țărănești - cu probleme și povești de
succes, din Europa și din alte locuri. In felul acesta ne dorim să
întărim și să lărgim mișcarea pentru Suveranitate Alimentară
în Europa.
Bucuria noastră cea mai mare este că acest Forum are loc în
Europa de Est și astfel va ﬁ posibilă mobilizarea țăranilor din
această regiune, care este încă vie în ce privește agricultura
țărănească.
Acest Forum a mai avut loc o singură dată în Europa, în anul
2011, la Krems în Austria. Cu acea ocazie, Eco Ruralis a
participat cu o delegație de țărani aproximativ 20 de țărani din
România și din Republica Moldova.
În data de 8 decembrie 2015 a avut loc o întânire de organizare
a Forumului la Paris, la care a participat și o reprezentantă Eco
Ruralis, împreună cu 50 de alți reprezentanți de organizații,
mici sindicate și grupuri informale din Europa.
Sperăm că mulți dintre voi vor împărtăși responsabilitatea și
entuziasmul de a organiza împreună acest eveniment fără
precedent. Procesul de pregătire al forumului va presupune
mobilizarea locală din toate regiunile țării și de aceea vă
rugăm să răspundeți apelurilor noastre.

Imagini de la Forumul European Nyeleni din Austria, 2011
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Această publicație a fost realizată cu sprijinul Uniunii Europene.
Conținutul acestei publicații este răspunderea alianței
"Pământ pentru Suveranitate Alimentară" / 'Hands On the Land for Food Sovereignty alliance'
și nu reprezintă o poziție oﬁcială a Uniunii Europene.

