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Vă prezentăm cu drag un nou număr al buletinului
Eco Ruralis. Am avut un an încărcat în 2016 și
sperăm să fie la fel în 2017. Numărul de membri a
crescut, în prezent suntem peste 3300 de membri.
Am arătat că suntem uniți și capabili de lucruri
mari. În octombrie am organizat la Cluj Napoca cel
mai mare forum pentru Suveranitate Alimentară de
pe întreg continentul. Am avut ca oaspeți 700 de
țărani, ciobani, muncitori agricoli și oameni din
societatea civilă din 43 de țări.
Am cultivat ca de obicei semințe țărănești, care au
ajuns la mii de oameni de peste tot în țară. Am
publicat noi rapoarte ce arată soluțiile țărănești
pentru mai buna guvernare a pământului agricol și
ce putem face cu succesiunea la fermele familiale.
E momentul să facem apel la mințile și sufletele
oamenilor și să le amintim de dreptul la demnitate
al oamenilor, pe care vrem să ne clădim viitorul.
Discriminarea de orice fel, atitudinea naționalistă,
nepăsarea sau corupția nu pot avea loc în acest
viitor. Valorile agriculturii țărănești se bazează pe
solidaritate, cinste, muncă și mai ales dragoste de
pământ, apă, animale și plante.

Echipa Eco Ruralis

CONTACT:
Asociația Eco Ruralis
în sprijinul agriculturii țărănești
Str. David Francisc, nr. 10, ap. 5,
400102 - Cluj Napoca, România
Tel/Fax: 0264 599 204,
E-mail: ecoruralis@gmail.com
www.ecoruralis.ro
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Consultările țărănești din România
pe tema Suveranității Alimentare
În aceeași perioadă, Eco Ruralis a promovat un
chestionar online prin care a colectat propuneri și idei
din întreaga țară.

În 2016, Eco Ruralis a organizat un proces de consultare
la nivel național despre agricultura și hrană, precum și
despre drepturile țăranilor în România. Consultările au
fost dedicate in principal țăranilor, dar și muncitorilor
din agricultură și industria alimentară, consumatorilor,
organizațiilor societății civile, cercetătorilor și
jurnaliștilor.

Consultările publice s-au încheiat cu o întâlnire în satul
Hosman (jud. Sibiu) alături de Asociația pentru
Susținerea Agriculturii Țărănești - ASAT, Platforma
pentru Cercetare și Dezvoltare Rurală, asociațiile Mai
Bine, Greenpeace și Slow Food Transilvania. Scopul
acestei ultime întâlniri a fost conceperea Declarației
pentru Suveranitate Alimentară în România, ce a
cuprins concluziile consultărilor țărănești din 2016.

În perioada aprilie – septembrie, au avut loc loc cinci
consultări publice în București, Cluj-Napoca, Iași,
Timișoara și Sâncraiu (jud. Cluj), la care am discutat
despre dreptul țăranilor la resurse: pământ, semințe și
piață. Împreună cu cei aproximativ 150 de participanți
am tras concluzii despre cum ne putem mobiliza mai
bine pentru ca drepturile noastre să fie respectate și
reflectate în legislație.

Declarația exprimă viziunea pentru viitorul hranei și al
agriculturii în România în centrul cărora să se afle țăranii
și micii producători și care să aibă la bază principiile
suveranității alimentare și respectarea drepturilor
omului.

Fiecare eveniment a avut ca invitați țărani ai Eco
Ruralis, reprezentanți din alte organizații sau de la
instituții publice, care au împărtășit exemple de succes
sau probleme din viața țăranilor. Printre vorbitorii
asociației au fost Dan Cismaș (sat Țopa, jud. Mureș),
Stela Zămoiu (sat Dâmbroca, jud. Buzău), Petru Cucu
(sat Bălțătești, jud. Piatra-Neamț), Lars Veraart (sat
Alunișu, jud. Cluj) și Eniko Butyka (Cluj-Napoca).

La finalul procesului de consultare s-a format și
delegația române care a reprezentat România la
Forum. Din această delegație au făcut parte 30 de țărani
din regiuni diferite ale țării, grădinari urbani,
cercetători,
reprezentanți
din
organizații
neguvernamentale, consumatori organizați si jurnaliști.
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Declarația pentru Suveranitate Alimentară din România
Această declarație este expresia viziunii și a nevoilor noastre, a țăranilor organizați în Asociația Eco Ruralis susținuți
de producătorii si consumatorii organizați în Asociația pentru Susținerea Agriculturii Țărănești - ASAT și în Slow Food
Transilvania, de cercetătorii de la Rural Development Research Platform și de Mai Bine - organizație
nonguvernamentală pentru dezvoltare durabilă. Cei peste 4 milioane de țărani ai României au un rol esențial în
asigurarea hranei atât în prezent, cât și în viitor. Noi, țăranii din România suntem un grup foarte divers de oameni:
mici producători, crescători de animale, pescari, muncitori și consumatori deopotrivă, femei, bărbați, tineri, bătrâni
din zone de câmpie, deal sau munte.
Politicile publice și practicile alimentare române de la nivel local, regional și național ne definesc sistemul alimentar,
de aceea, trebuie să fie conectate la realitățile oamenilor - mici producători, muncitori și consumatori deopotrivă și
cu mai ales la realitățile grupurilor minoritare, ale femeilor și tinerilor ale căror drepturi nu au fost de deplin
respectate de-a lungul istoriei. De-a lungul vremurilor, ne-am implicat în producția de hrană, în păstrarea semințelor
tradiționale, în aprovizionarea piețelor locale și regionale, precum și în rețele alternative, informale de distribuție a
hranei. Credem că este foarte important pentru viața rurală, urbană și pentru biodiversitate, în general, ca țăranii să
fie atât în prezent, cât și în viitor în centrul sistemelor agricole și alimentare!
1. Vrem schimbarea modului de producție și consum
ale hranei. Vrem să dezvoltăm și să susținem sistemele
alimentare locale din toată țara, prin recunoașterea
practicilor agricole țărănești care mențin fertilitatea
solului. Luptăm pentru drepturile țăranilor, în
solidaritate cu consumatorii. Vrem recunoașterea
statutului țăranilor și țărăncilor în societate și ca
ocupație oficială, precum și adaptarea legislației din
domeniu. Suntem cei care pot asigura calitatea și
necesarul hranei pentru viitor.

4. Susținem îmbunătățirea condițiilor sociale și de
muncă din agricultură și alimentație. Vrem din partea
guvernelor respect pentru drepturile sociale și
economice ale muncitorilor/ muncitoarelor din
agricultură și industria alimentară atât români, cât și
migranți. Vrem politici publice pentru muncă în acord
cu suveranitatea alimentară, care produce securitate
socială și un venit decent pentru țărani și politici care
să consolideze agricultura țărănească.
5. Milităm pentru schimbarea politicilor publice
europene și românești din domeniul alimentar și
agricol. Solicităm regândirea modului în care politicile
publice sunt formulate, iar primul pas să fie asigurarea
participării reale, transparente și informate a
cetățenilor, în special a comunităților rurale. Susținem
politici publice române și europene care să readucă
demnitate pentru cei implicați în producția hranei.
Vrem să punem capăt influenței companiilor
transnaționale și să încurajăm o mai mare participare
în ceea ce privește formularea, implementarea și
dezvoltarea politicilor publice la nivel local și național.

2. Vrem respectarea dreptului la resurse naturale și
la bunurile comune. Vrem să recuperăm drepturile
noastre asupra bunurilor comune: pământ, semințe,
animale, apă, cunoștințe, hrană și să participăm la
guvernarea democratică, care să asigure accesul,
administrarea și conservarea acestor resurse într-un
mod nediscriminatoriu. Vrem o țară fără organisme
modificate genetic și reîntoarcerea sistemului agricol și
alimentar la diversitatea oferită de semințele țăranilor,
bazată pe drepturile acestora de a le folosi, înmulți,
vinde și conserva.
3. Vrem o schimbare în modul în care e distribută
hrana. Vrem reorganizarea piețelor agroalimentare
țărănești în beneficiul direct al țăranilor și
consumatorilor la nivel local și regional și redobândirea
statutului de utilitate publică. De asemenea, vrem
acces la informație și instruire despre achizițiile publice
alimentare pentru țăranii și micii producători încât să
intre și pe această piață și să își distribuie produsele
prin sistemul public de catering. Vrem adaptarea
standardelor de igienă la modelul de producție
țărănesc, care furnizează produse de înaltă valoare
nutritivă. Promovăm agricultura susținută de
comunitate, alături de o mai mare cooperare între
consumatori și producătorii locali, precum și
magazinele de desfacere deschise de producători,
aprozarele, băcăniile care comercializează produsele
naturale provenite de la țărani sau de la mici
producători locali.

6. Revendicăm rolul esențial al femeilor și al
tinerilor în sistemele agricole și alimentare.
Drepturile femeilor și tinerilor, ca membri ai
comunităților rurale nu au fost pe deplin respectate dea lungul istoriei. Vrem acces echitabil la resurse și piață
pentru toți și recunoașterea rolului cheie pe care
femeile îl au în producția de hrană și nu numai.
Investiția în agricultura țărănească, în educația în
cadrul gospodăriei, precum și în celelalte arii ale vieții
comunităților rurale în ansamblu este cheia pentru un
trai viabil pentru toate generațiile tinere și viitoare.
Credem într-un un sistem alimentar bazat pe drepturile
omului și pe principiile suveranității alimentare și ale
agroecologiei.
Noi suntem schimbarea în sistemul alimentar din
România! De aceea, vrem suveranitate alimentară
acum!
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Temele Forumului pentru
Suveranitate Alimentară

Suveranitatea alimentară
în practică: piața țărănească
a Forumului

Pe parcursul celor 5 zile ale Forumului, toate
discuțiile s-au purtat în jurul a 5 teme principale:

Pe lângă discuții, schimb de experiențe și planuri de
viitor, ne-am dorit ca în zilele de vineri și sâmbătă ale
forumului să punem în practică suveranitatea
alimentară printr-o piață volantă cu produse agricole
din gospodării țărănești și produse artizanale.

1. Schimbarea modurilor de producție și consum
al hranei
Cum putem lucra pentru sisteme de producție
rezistente, care să asigure hrană sănătoasă și sigură
pentru toți oamenii din regiune și care în același
timp să acorde atenție biodiversității, resurselor
naturale și bunăstării animalelor?

Piața a fost organizată în colaborare cu Asociația
Meșterilor Populari Clujeni și cu sprijinul Primăriei
Cluj-Napoca și a fost deschisă tuturor micilor
producători de hrană și meșteșugarilor din regiune.

2. Schimbarea modului de distribuție a hranei

La cele peste 30 de standuri, se puteau cumpăra
miere și produse apicole din județele Sălaj, Cluj sau
Dej, legume și fructe din Cluj, semințe tradiționale
produse în Buzău, sucuri, siropuri naturale, conserve
și pălincă din Sălaj, Mureș, Suceava și Maramureș,
struguri și must din Vrancea, săpunuri și felicitări
artizanale din Hunedoara, precum și dulciuri,
accesorii și îmbrăcăminte tradiționale, țesături și
obiecte din pielărie și alte lucruri utile în casă
produse de artizani și meșteri populari din Cluj.

Cum putem descentraliza lanțurile alimentare,
promovând atât piețe diversificate bazate pe
solidaritate și prețuri corecte, cât și lanțuri scurte
alimentare și relații apropiate între producători și
consumatori care să descurajeze expansiunea și
puterea supermarket-urilor?
3. Valorizarea și îmbunătățirea condițiilor sociale
și de muncă în agricultură si industria alimentară
Ne împotrivim exploatării și degradării condițiilor de
muncă și sociale și luptăm pentru drepturile tuturor
femeilor și bărbaților care asigură hrană, precum și
pentru drepturile lucrătorilor migranți și sezonieri,
muncitorilor din sectoarele de procesare, distribuție
și comercializare a hranei.
4. Revendicarea drepturilor la resurse naturale și
bunuri comune
Ne opunem transformării bunurilor noastre comune
într-o simplă marfă pe piață și impunerii brevetelor
asupra lor (ex. pământ, semințe tradiționale,
animale, păduri și pomi, apă, atmosferă și
cunoștinte). Cum putem recâștiga controlul asupra
bunurilor comune și asigura accesul echitabil la ele?
5. Schimbarea politicilor publice care
guvernează sistemele agricole și alimentare

ne

Cum acționam pentru a avea politici publice
coerente, complementare și care să promoveze și să
protejeze sistemele și culturile agro-alimentare?
***
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Sondaj național de opinie OMNIBUS:
Românii susțin cu tărie drepturile țăranilor
Pentru realizarea acestui sondaj au fost intervievate
1010 persoane adulte, din toate județele. Răspunsurile
înregistrate arată că cetățenii din România cred în
drepturile țăranilor, într-o proporție covârșitoare. Vă
prezentăm mai jos, aceste rezultate:

În septembrie 2016, IMAS a realizat pentru asociația
Eco Ruralis un sondaj național de opinie, cu scopul de a
evalua percepția oamenilor despre drepturile țăranilor
în câteva domenii esențiale: semințe, piață, fondul
funciar și Politica Agricolă Comună.

5.5

Utilizarea și comercializarea de semințe tradiționale
Q1. Consideraţi că ţăranii români ar trebui să aibă
dreptul de a folosi (înmulţi, salva, schimba) şi de a vinde
seminţe tradiţionale, adică seminţe naturale,
nemodificate genetic, non-hibrid?
Da: 92.4%
Nu: 5.5%
Nu știu: 2.1%

2.1
0.7

2.1

Nu

92.4

Nu ştiu

Statutul piețelor țărănești
Da

Q2. In opinia dumneavoastră, pieţele ţărăneşti ar trebui
să fie recunoscute drept servicii publice şi protejate prin
lege?
Da: 97.2%
Nu: 2.1%
Nu știu: 0.7%

Nu

97.2

Da

Nu ştiu

1.3
Politici publice pentru garantarea dreptului la pământ

Da

0.7

Q3. Consideraţi că Guvernul României ar trebui să
implementeze politici publice care să garanteze şi să
protejeze dreptul la pământ pentru comunităţile locale,
pentru ţăranii şi tinerii producători agroecologici?
Da: 98%
Nu: 1.3%
Nu știu: 0.7%

98

Nu
Nu ştiu

Implementarea Politicii Agricole Comune

2.3

Q4. Politica Agricolă Comună (PAC) reprezintă un set de
reguli şi măsuri cu rolul de a reglementa producerea,
procesarea şi comercializarea de produse agricole în
Statele Uniunii Europene. Consideraţi că Guvernul
României ar trebui să implementeze Politica Agricolă
Comună pentru a susţine drepturile ţăranilor şi micilor
fermieri în ceea ce priveşte accesul pe piață, accesul la
semințe și la pământ?
Da: 95.6%
Nu: 2.3%
Nu știu: 2.1%

Da

2.1
Nu

95.6

Nu ştiu
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De la Forum, mai aproape
de satul românesc
Trei sate transilvănene, trei experiențe diferite
despre agricultura și viața țărănească din România.
Alunișu (jud. Cluj), Roșia Montană (jud. Alba) și
Nearșova (jud. Cluj) sunt satele pe care le-au vizitat
aproape 250 dintre participanții la Forumul Europan
Nyeleni pentru Suveranitate Alimentară din ClujNapoca. Oameni din toate colțurile țării au făcut
cunoștință cu viața la țară și s-au îndrăgostit de
țăranii din România.
Câteva ore de joi dimineața (26 Oct. 2016) au fost de
ajuns ca cele trei autocare să devină neîncăpătoare
pentru numărul mare de oameni interesați de
gospodăriile țărănești și de peisajul rural din
România. Școala de agroecologie din Alunișu,
mișcarea de rezistență a țăranilor de la Roșia
Montană împotriva unui mare proiect minier sau o
fermă de creștere a caprelor din Nearșova au fost
invitație la cunoașterea specificului rural și a câtorva
familii de țărani, a modului în care își trăiesc viața, își
conduc gospodăria și produc hrana.
La Sâncraiu, membrii Eco Ruralis, Robin și Lars
Veraart au organizat un tur, pornind de la preotul
satului, țăran producător de brânză maturată și
pălincă, pe la tanti Mărioara care i-a așteptat pe
oameni cu gogoși calde, apoi pe la Școala de
agroecologie a familiei Veraart, încheind vizita cu o
întâlnire pe deal cu Adi, tânărul cioban al satului care
are în grijă peste 300 de oi.
Mia, Eugen și Diana David din Roșia Montană și-au
deschis porțile pentru 130 de oaspeți dornici să afle
povestea de rezistență a sătenilor împotriva celui
mai mare proiect minier propus din Europa și să
cunoască la pas împrejurimile. După o vizită în mina
localității și o plimbare pe coline, participanții s-au
bucurat de sarmale și palincă preparate de familia
David.
În satul Nearșova, din comuna Izvorul Crișului,
participanții Forumului au aflat felul în care
Szilveszter, producător local de brânză de capră
combină modernul cu tradiționalul. Vizita nu s-a
terminat fără o plimbare în sat și o degustare de
brânză.
Nenumărate aprecieri, e-mail-uri și articole locale
rămân dovada unei experiențe plăcute de învățare și
solidarizare între țăranii din regiune.
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Întâlnirea țăranilor din Europa de Est și Asia Centrală
guvernelor din agricultură, au dus la marginalizarea
țăranilor și acapararea terenurilor. Acest fenomen în
creștere a distrus infrastructura pentru producție, a
forțat țăranii să migreze în masă și a descurajat
tinerii, a condus la probleme pentru mediul natural
și la o invazie a organismelor modificate genetic și a
supermarketurilor. De asemenea, anumite investiții
au creat și alte probleme la fel de mari: turismul
industrial sau proiectele de exploatare a resurselor
energetice.

Una dintre cele mai importante întâlniri în timpul
Forumului Nyeleni pentru Suveranitate Alimentară a
fost reuniunea delegațiilor din Europa de Est și Asia
Centrală.
Țărani din Azerbaijan, Bosnia, Croația, Cipru,
Republica Cehă, Georgia, Grecia, Ungaria, Macedonia,
Republica Moldovă, Polonia, România, Rusia, Sebia,
Slovacia Slovenia și Turcia au participat la această
întâlnire cu dorința să ne cunoaștem mai bine, să
discutăm despre probleme și soluții comune și mai
ales din dorința să întărim cooperarea în regiune,
pentru a construi suveranitatea alimentară.

Una dintre problemele urgente și foarte grave
ridicate în timpul discuțiilor a fost războiul din zona
Siriei, care afectează întreaga noastră regiune. Sute
de mii de oameni sunt acum refugiați, solul este
distrus, iar aerul este poluat cu substanțe toxice.
Mulți țărani afectați de război nu mai pot practica
agricultura. Astfel, delegația Turciei a solicitat
sprijinul delegațiilor prezente și a prezentat o petiție
care să fie trimisă către guvernele țărilor participante
la forum, să pună capăt războiului care ne afectează
pe toți, în întreaga Europă și Asia Centrală.

Invitate la reuniune, Genevieve Savigny și Jyoti
Fernandez din partea Comitetului de Coordonare al
Confederației Europene Via Campesina (Calea
Țărănească) au prezentat tuturor cum este
organizată și cum funcționează această umbrelă de
asociații și grupuri de țărani din Europa și Asia
Centrală.
Mai apoi, Mauro Conti și Elene Shatberashvili au
prezentat principalele structuri la nivel global create
de către și pentru societatea civilă:
a) Mecanismul Societății Civile pentru relațiile cu
Comitetul Națiunilor Unite pentru Securitatea
Alimentară Mondială (www.csm4cfs.org/the-csm) și
b) Comitetul Internațional de Planificare pentru
Suveranitate Alimentară (www.foodsovereignty.org).

Delegația României a compus o scrisoare de
solidaritate cu țăranii din Europa de Est si Asia
Centrală, care a fost prezentată pentru a fi semnată
de toate delegațiile prezente la Forum.
Nevoia de cooperare a fost dintre principalele nevoi
pe care le-au exprimat oamenii. Așa că cei prezenți
au fost de acord la sfârșitul reuniunii să schimbe mai
mult informații și să comunice în interiorul regiunii.
De asemenea, țăranii din regiunea noastră vor să
învețe și să participe în mecanismele societății civile
internaționale.

Discuțiile au început cu intervenții din partea
delegaților care au prezentat situația agriculturii și a
țăranilor din țările din care provin.
Toți cei prezenți au fost de acord că industrializarea
agriculturii, lipsa de viziune a guvernelor, orientarea
către economia de piață, noile acorduri
transatlantice pentru liberul comerț cât și retragerea

Nyeleni ar putea fi platforma care să faciliteze primii
pași pentru a crește mișcarea pentru suveranitate
alimentară în Europa de Est și Asia Centrală!
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Adunarea Generală Eco Ruralis
bucătării mobile țărănești, care să asigure hrana la
diferite evenimente, bănci de terenuri pentru
instalarea în agricultură a celor fără pământ,
vânzarea alternativă a produselor prin Internet, pe
rețelele de socializare.

Adunarea Generală anuală a Membrilor Asociației a
avut loc în timpul Forumului Nyeleni în ziua de
vineri, 28 octombrie. Organizarea Forumului Nyeleni
în Cluj-Napoca a oferit prilejul membrilor asociației
să ia parte la anumite sesiuni ale forumului, să
cunoască țărani din alte țări, să își împărtășească
oful sau să fie inspirați de idei și soluții noi.

Cu toții am fost de acord însă că acțiunile practice
trebuie completate de campanii și activități care să
pună în dezbatere cu instituțiile publice situația
țăranilor din România și respectarea drepturilor lor.
Țăranii români trebuie să își poată multiplica și
distribui semințele țărănești, trebuie să aibă acces la
pământ unde să practice agricultura și trebuie să
aibă unde să își vândă produsele, mai ales la nivel
local.

Aproximativ 40 de membri ai asociației din județele
Cluj, Buzău, Neamț, Mureș, Iași, Hunedoara, Brașov,
Vâlcea, Timiș, Alba, Maramureș, Sibiu, Sălaj au
participat la Adunarea Generală.
Discuțiile s-au desfășurat pe trei subiecte importante
în munca asociației: dreptul la semințe, dreptul la
pământ si dreptul la piață. Membrii au povestit rând
pe rând ce au aflat în timpul Forumului de la țărani
din alte țări care lucrează pe aceste subiecte și cum
cred ei că ar putea contribui în munca asociației și a
membrilor noștri.

În ceea ce privește asociația noastră, a fost
semnalată nevoia de a comunica mai mult între noi
prin grupuri de discuții pe Internet sau prin întâlniri
fizice periodice.
***Echipa de la birou încurajează pe toți cei care vor
să fie implicați mai mult în activitatea asociației să ne
scrie un e-mail la adresa: ecoruralis@gmail.com.

Participarea la grupurile de lucru și discuțiile cu alte
delegații ne-au întărit convingerea că nu suntem
singuri, că problemele țăranilor sunt asemănătoare
mai ales în regiunea Europei de Est și nu numai, dar
și că sunt nenumărate idei si soluții care pot fi puse
în practică prin eforturi colective ale țăranilor și prin
solidaritate.

Comitetul de coordonare ales în anul 2015 are un
mandat de 2 ani, care va continua până în 2017.
Concluzia Adunării Generale a Membrilor a Asociației
Eco Ruralis a fost aceea că suntem o forță, că trebuie
să fim perseverenți și să colaborăm cu cei care ne pot
susține în lupta noastră. Să trăiască agricultura
țărănească!

Printre inițiativele care au inspirat membrii se
numără: ateliere locale pentru uzul comun al
uneltelor și echipamentelor necesare în agricultura
țărănească, magazine alimentare de cooperativă,
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Suveranitate
Forumul pentru Suveranitate Alimentară Nyéléni Europa și Asia Centrală din 26-30 oct. 2016,

alimentară

a avut loc la Cluj Napoca - România, reunind țărani din întreaga lume, într-un eveniment unic!

Delegații, țări, oameni
prezenți la Forumul European
pentru Suveranitate Alimentară

‘Vocea pământului’ este cel mai nou film
documentar realizat în colaborare cu
Asociația Eco Ruralis. Regizorii Carlo Bolzoni
și Guglielmo Del Signore au vizitat satele
Țopa (jud. Mureș), Alunișu (jud. Cluj) și
Ciungani (jud. Hunedoara) și au intervievat
membri Eco Ruralis si localnici din sate,
încercând să afle ce înseamnă să fii țăran în
România.

Forumul European Nyeleni pentru Suveranitate
Alimentară ce a avut loc la Cluj Napoca (25-30 Oct.
2016) a implicat un amestec impresionant de 700 de
oameni din 51 de țări: Austria, Azerbaijan, Belarus,
Belgia, Bosnia și Herzegovina, Brazilia, Bulgaria,
Canada, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia,
Insulele Feroe, Finlanda, Franța, Georgia, Germania,
Grecia, Honduras, Ungaria, Irlanda, Italia, Jordania,
Kosovo, Lituania, Macedonia, Mali, Moldova,
Mongolia, Myanmar, Olanda, Norvegia, Polonia,
Portugalia, Romania, Russia, Serbia, Sierra Leone,
Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția,
Thailanda, Turcia, Ucraina, Marea Britanie, Statele
Unite ale Americii, Uruguay, Zimbabwe.

Filmul despre identitatea și grijile țăranilor
români a fost deja proiectat la două
festivaluri de film din Italia și a luat Mențiune
Specială din partea Juriului Festivalului de
Film de la Roma, “Festival delle Terre”.
Clipul de promovare al filmului “Vocea
Pământului” poate fi vizualizat la acest link:
https://www.youtube.com/watch?v=zgUDYRDbkQc.

Toți acești oameni au reprezentat diferite ocupații,
constituențe: producători de hrană – fermieri/țărani,
pescari, păstori, grădinari urbani, comunităti
indigene; muncitori – muncitori în agricultură și
industria alimentară, muncitori migranți, sindicate;
organizații neguvernamanetale – de protecția
mediului, pentru hrană, sănătate, dezvoltare, justiție
economică și socială, solidaritate, drepturile omului;
organizații de tineri; organizații ale femeilor;
consumatori organizați; actori economici locali
pentru rețele de suveranitate alimentară –
cooperative, lanțuri de distribuție deținute de
oameni, infrastructuri de suveranitate alimentară
etc.; altele – artiști, profesori, cercetători, grupuri
comunitare implicate în consilii pentru politici
alimentare locale, reprezentanți ai instituțiilor
locale. Mai mult, nenumărați reporteri și jurnaliști
români și internaționali au participat și promovat
forumul. La Forumul Nyeleni, delegațiile naționale
au avut standuri de prezentare, unde adus mâncare
țărănească din zonele din care provin și au discutat
despre moduri de colaborare în viitor.
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Solidaritate cu țăranii din Est

Opriți războiul!

Delegația română a conceput o declaratie pentru a
face cunoscută situația țăranului român și pentru a
obține solidaritatea comunității din Europa și Asia
Centrală.

Delegația Turciei a făcut un apel emoționant la
forum, pentru promovarea păcii în Turcia și Orientul
Mijlociu și de a interveni în solidaritate cu țăranii
afectați de război.

Declarație de solidaritate cu țăranul român

Declarația țăranilor pentru Pace

“La finalul Forumului Nyeleni pentru Suveranitate
Alimentară 2016, noi, cei 700 de participanți
reprezentând delegații din 38 de țări, atât ca mișcare
colectivă, cât și ca membri ai delegațiilor naționale,
ne exprimăm solidaritatea față de comunitățile
agricole țărănești din Estul Europei, în general și
România, în special.
România are 4,7 milioane de țărani, reprezentând
aproximativ 50% din țăranii Uniunii Europene. Țăranii
hrănesc majoritatea populației, producând hrană cu
valoare nutritivă net superioară produselor
industriale. În ciuda rolului esențial pe care îl joacă în
producție, consum și securitatea alimentară, 70%
dintre acești mici gospodari nu sunt sprijiniți cu
subvenții, din cauza standardelor nerealiste pe care
statul român le impune. O problemă în plus o
reprezintă Politica Agricolă Comună a Uniunii
Europene.
Micii producători din România se confruntă cu
condiții extrem de dificile; sunt expulzați de pe
pământurile lor și de pe piață de către companiile
agro-industriale care se bucură de sprijinul financiar
și legislativ al guvernului, parlamentului și Uniunii
Europene.
Țăranul român este permanent marginalizat și
dezrădăcinat de pe pământul său. Țăranii au devenit
refugiați economici în Vestul Europei. Ceea ce regimul
român comunist a început, termină Politica Agricolă a
Uniunii Europene. Se estimează că 200.000 de copii
români cresc fără unul dintre părinți acasă, toată
copilăria lor sau doar o parte, din cauza migrației
economice. Foarte mulți țărani din românia lucrează
ca muncitorii sezonieri în agricultura industrială din
alte țări. Acest fenomen cauzat de sărăcie și lipsă de
sprijin contribuie la insecuritatea alimentară și
socială.
Înțelegem și suntem solidari cu mișcarea pentru
suveranitate alimentară din România, Europa de Est
și Asia Centrală. Această mișcare poate să asigure un
viitor viabil economic pentru ultima cultură
țărănească autentică rămasă a Europei. Ducem mai
departe acest mesaj către țările noastre.”

“Războiul în Turcia și în Orientul Mijlociu continuă de
ani de zile. Politicile imperialiste cauzează masacre,
implicând copiii și vârstnicii, precum și distrugerea
ecologică, totul în numele păcii și al libertății.
Deși războiul este concentrat în Turcia și în Orientul
Mijlociu, principalii actori și factori de putere se află în
altă parte; statele imperialiste și corporațiile globale
capitaliste sunt cele care beneficiază de pe urma
războaielor.
Războiul forțează oamenii să își părăsească
pământurile și casele. Cauzează pierderea
animalelor, distrugerea solului pe care îl cultivă și
pierderea mijloacelor de trai, aducându-i în situația
de refugiați. Astăzi, criza refugiaților în Turcia și
Europa este un rezultat al acestui război.
Pentru noi, apărătorii Suveranității Alimentare, este
imposibil să rămânem neutri. De aceea, solicităm
tuturor să acționeze pentru a opri acest război, prin:
- Presiune pe guverne, țări și corporații care
beneficiază de pe urma acestui război;
- Campanii și mobilizări ale cetățenilor pentru a opri
războiul;
- Luptă pentru drepturile refugiaților și primirea lor în
țările noastre.
Este vital pentru eforturile la nivel global în sprijinul
suveranității alimentare să milităm pentru pace.
Solicităm includerea apelului la pace în raportul final
al celui de-al doilea Forum European Nyeleni pentru
Suveranitate Alimentară.”
Acest mesaj a fost susținut în unanimitate de țăranii
din întreaga Europă.
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Calea noastră, calea țărănească. Cum au organizat țăranii de la
Eco Ruralis cel mai mare forum pentru Suveranitate Alimentară
de pe continent
Totuși, Vasile a decis să contribuie în organizarea
Forumului European pentru Suveranitate Alimentară
– și sfârșitul de octombrie l-a găsit entuziasmat și
neistovit – ridicând bănci și mese, aranjând săli,
scene și standuri de prezentare. Cu o ureche lipită de
radioul de interpretare, era atent la discuțiile de la
forum, la necazurile altor țărani din regiunile
îndepărtate ale stepei siberiene. Întrajutorarea este o
convingere care îi curge prin vene. A pus mâinile pe
bă, mâini crăpate de anii grei, pentru că a înțeles că
atunci și acolo se discutau lupte țărănești importante
care ne privesc pe toți. Prin contribuția lui, Vasile a
arătat participanților la Forum că puterea,
convingerea și solidaritatea țăranilor din România
sunt trăsăturile lor cele mai puternice.
Pacea din ochii lui și zâmbetul permanent au fost
dovada că viiturile vin și pleacă, dar cultura
țărănească rezistă și înflorește în fiecare an.

De unde vine numele Nyeleni și ce înseamnă el
pentru Mișcarea Internațională de Suveranitate
Alimentară? Cândva a trăit o femeie legendară.
Numele ei a fost Nyéléni și a fost o țărancă mândră.
Atunci când satul ei din Mali, Africa a suferit crunt din
cauza foametei, Nyéléni și-a folosit cunoștințele
țărănești și a cultivat hrană din belșug pentru semenii
ei. Dar pe lângă hrană, Nyéléni a cultivat pace,
respectând solul, natura și oamenii care o înconjurau.
De unde a venit ideea să organizăm Forumul
European pentru Suveranitate Alimentară în
România? Cu gândul la Nyéléni am început și noi,
țăranii din Eco Ruralis, organizarea celui de-al doilea
Forum European pentru Suveranitate Alimentară în
Cluj-Napoca. Ne-am propus ca între 25 și 30
octombrie 2016, să punem umăr la umăr pentru a
organiza acest Forum și pentru a hrăni mai mult de
700 de participanți din 40 țări. A-i hrăni cu bucate
gustoase din gospodăriile noastre, dar și cu
înțelepciunea noastră, poveștile noastre de succes și
de rezistență.
Am reușit! Sute de participanți, printre care țărani,
păstori, muncitori agricoli, dar și reprezentanți din
organizații civile și sindicate au găsit la Cluj-Napoca
un Forum Nyéléni clădit, hrănit și organizat de țăranii
din Eco Ruralis.
Acest Forum nu a fost un simplu eveniment. A fost
o întreagă călătorie, una în care am demonstrat că
noi, țăranii, producem hrană sănătoasă, respectăm
mediul și resursele noastre naturale – dar totodată,
avem experiența să ne transmitem cunoștințele și să
pledăm pentru respectarea drepturilor noastre.
Loredana Stoica, țărancă din Moldova-Sulița, și-a
început drumul către Forum cutreierând pădurile
dese din Bucovina. Împreună cu familia ei, a cules
hribi și alte ciuperci, fructe de pădure, muguri de
brad, transformând apoi în zacuscă, siropuri și
gemuri aceste bogății oferite de natură. Fiind
prezentă și în Austria la primul Forum pentru
Suveranitate Alimentară (2011), Loredana explică
importanța pădurii și a altor resurse naturale în viața
țăranului de la munte. La Forumul din Cluj, ea a făcut
parte din grupul bucătarilor, iar ingredientele aduse
de familia Stoica au îmbogățit mesele și cunoștințele
participanților cu experiența culegătorilor – acești
țărani contopiți cu muntele și pădurea.
Pentru țăranii de lângă Olt, anul a început cu
viituri și inundații. Duminicioiu Vasile din Ionești Vâlcea a ajuns să semene porumbul de trei ori
pentru a se asigura că animalele vor avea ce mânca.

Undeva prin martie, la o conferință pe interent în
care Eco Ruralis discuta organizarea Forumului, Stela
Zămoiu a trebuit să fugă. Cocoșul îi urla prin grădina
din Dâmbroca – județul Buzău. În satul său, Stela și
cele trei fete ale sale au semănat “semințe vii” - soiuri
de legume și cereale țărănești din care au produs
legume pentru Forum. Pentru ea, semințele nu sunt
o simplă marfă, ele sunt fundamentul unei
agriculturi țărănești, calea prin care asigurăm hrana
noastră diversificată. Drumul ei către Forum s-a oprit
deseori prin grădina de semințe de acasă, dar și în
București, unde cu ocazia unei consultări țărănești, a
pledat pentru salvarea și recunoașterea semințelor
tradiționale. A ajuns la Cluj cu zeci de soiuri, una mai
specială decât alta, toate purtând identitatea și
cultura țărănească. Le-a distribuit cu drag iar odată
cu sămânța, prin implicarea în grupurile de lucru ale
Forumului, a transmis cunoștințele prețioase în
cultivarea și întreținerea lor.
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Cum am făcut cu pâinea? Aici a intervenit Iulian
Duțu, țăranul brutar, membru Eco Ruralis din RâuAlb, județul Hunedoara. Hrană esențială, pâinea
oferită la cel de-al doilea Forum Nyéléni pentru
Suveranitate Alimentară din Cluj a oglindit esența
mișcării noastre țărănești.
Iulian s-a asigurat de asta! Fără drojdii industriale,
doar cu maia de casă, folosind făină din grâu local,
măcinat la o moară cu pietre, fără mașinării
sofisticate, doar cu puterea celor două mâini, Iulian
Duțu a copt opt sute de kilograme de pâine în patru
zile. Astfel, o felie după alta, pâinea dospită la
Forumul Nyéléni a devenit o declarație pentru
dreptul nostru de a produce hrană curată și de a ne
opune monopolizării agriculturii de către marii
agroindustriași.

De ani buni, Ferma Ecologică Țopa, unde trăiesc
Dan Cismaș și soția lui, Tincuța, produce hrană cu
drag pentru pământ, plante și animale și dorința de a
produce pentru consumatori și piața locală.

„Agroecologia nu este o filozofie. Este viața de zi cu
zi în care învățăm împreună din relațiile cu cei cu care
interacționăm și despre cum putem îmbunătăți
permanent aceste legături.” Astfel și-a început Dan
Cismaș discursul în timpul evenimentului politic din
cadrul Forumului Nyéléni, un țăran agroecologic și
membru în comitetul de coordonare Eco Ruralis.

Pentru Tincuța Cismaș, Forumul a însemnat o
planificare amănunțită a fermei încă de la începutul
anului. Sute de kilograme de legume, fructe,
brânzeturi urmau să fie destinate evenimentului. Și
câțiva porci, care au fost sacrificați în timp util,
pentru a prepara cârnați, jumări, carne afumată și
alte bucate specifice din fermă. A fost pregătită, și
soții Cismaș au ajuns la Cluj cu sufletul deschis,
implicându-se în toate aspectele organizării, de la
gătit și transportat până la susținut discursuri
mobilizatoare, care au legat eforturile comune
pentru dezvoltarea Suveranității Alimentare în
Europa.
În prezent, printre noi trăiesc niște țărani legendari.
Ei sunt eroii din culisele celui de-al doilea Forum
European pentru Suveranitate Alimentară. Prin
cunoștințele lor țărănești au cultivat hrană din belșug
pentru semenii lor. Pe lângă hrană, prin ei am
transmis calea țărănească spre pace, respectând
solul, natura și oamenii care ne înconjoară.

“Pe lângă o reușită organizatorică de apreciat, forumul
pentru suveranitate alimentară a fost un succes al
comunității celor care încearcă să păstreze legătura omului
cu hrana, fie că e vorba de producători, distribuitori,
oenigști, țărani sau jurnaliști. S-a simțit o solidaritate și o
dorință comună de a ține piept marilor corporații
alimentare încât am plecat de la Cluj cu un strop de
optimism față de viitorul agriculturii țărănești.”
Roxana Bucată
„Forumul Nyéléni a constituit realmente un eveniment
de bun augur, fără precedent în România, o ocazie unică
pentru stabilirea unor legături formale și informale între
susținători ai principiilor de non-adeziune la curentul
determinat de sfera și influența agri-business-ului și
mediului politic, la nivel global, manifestată din ce în ce mai
intens în estul Europei, inclusiv în spațiul României.”
Sebastian Doboș

"A fost o ocazie istorica si unica de a cunoaste tarani din
toate colturile Europei, de a le afla greutatile in accesul la
pamant si a gandi impreuna solutii curajoase."
Brîndusa Bîrhală
"Singurii oameni de care avem nevoie zi de zi sunt taranii
autentici, de la care putem avea cu totii o hrana sanatoasa.
La Forum am intalnit oameni frumosi interesati de
agroecologie, de hrana sanatoasa si de drepturile
oamenilor de pretutindeni asupra resurselor naturale."
Lucian Cuibus
"Forumul mi-a dat multă speranță. A arătat o societate
civilă puternică, dedicată să se unească și să coopereze în
domenii cruciale ca, de exemplu, formarea și dezvoltarea
de politici pentru agroecologie."
Lars Veraart
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Evenimente politice importante din 2016
17 Noiembrie

23-25 noiembrie

În data de 17 noiembrie 2016, Henry Saragih (Serikat
Petani - Indonezia, La Via Campesina) și Ramona
Duminicioiu (Eco Ruralis - România, Coordonarea
Europeană Via Campesina) au luat cuvântul la Palais des
Nations din Geneva - sediul Națiunilor Unite. Cei doi
purtători de cuvânt ai Via Campesina au pledat pentru
dreptul țăranilor la pământ, un drept crucial pentru
Declarația Internațională a Drepturilor Țăranilor.

Între 23 și 25 noiembrie 2016, Ramona Duminicioiu –
membră a Comitetului de Coordonare al Confederației
Europene Via Campesina și al Eco Ruralis, împreună cu
Raluca Dan – membră a echipei de birou a Eco Ruralis au
participat la “Simpozionul Regional de Agroecologie
pentru Agricultură Durabilă și Sisteme Alimentare în
Europa și Asia Centrală”, organizat de Organizația pentru
Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO).
Evenimentul care a avut loc la Budapesta, în Ungaria, a
fost ultimul dintre cele patru simpozioane organizate de
FAO în toate regiunile lumii și prin intermediul cărora FAO
a urmărit să obțină o definiție pentru conceptul de
“agroecologie” și să promoveze dialogul deschis și
schimbul de cunoștințe și practici în agroecologie.
În calitate de purtătoare de cuvânt a Via Campsina
Europa, Ramona Duminicioiu prezentat situația
agriculturii țărănești în România și a transmis o serie de
recomandări către FAO pentru ca țăranii să fie puși în
centrul deciziilor și programelor viitoare din regiune.
Recomandările adresate FAO au fost rezultatul
discuțiilor pe care asociațiile societății civile din Europa și
Asia Centrală le-au avut pe parcursul celor 2 zile în
Budapesta. Asociația Eco Ruralis a fost prezentă la
simpozion alături de Confederația Țărănească Via
Campesina și de alte asociații membre ale sale.

Evenimentul a fost organizat de guvernele Boliviei și
Elveției, împreună cu Academia din Geneva și s-a bucurat
de participarea a numeroase state, precum Columbia,
Elveția, Franța, Algeria, Slovacia, Bolivia, Portugalia,
Ciadului, Indonezia precum și misiunea diplomatică
permanentă a Uniunii Europene. Scopul evenimentului a
fost pentru argumentarea articolului 19 - Dreptul la
Pământ, din Proiectul pentru o viitoare Declarație ONU
privind drepturile Taranilor.

7 Decembrie
În data de 7 Decembrie, 2016, în Parlamentul European
a avut loc Conferința pentru 'Acces la Pământ pentru
fermierii din UE'.
Conferința a reunit țărani, societatea civilă, cercetători,
politicieni și factori de decizie din Uniunea Europeană cu
scopul de a analiza situația actuală și pentru a discuta atât
soluții legislative cât și locale.
Attila Szőcs, membru în Comitetul de Coordonare Eco
Ruralis a participat la evenimentul din Bruxelles și a vorbit
despre perspectiva țăranilor Est-Europeni: “În România,
acapararea terenurilor de către o mână de investitori este
în creștere. În prezent, 0,8% dintre fermieri dețin
aproximativ 44% din terenul agricol al țării. Pământul a
devenit o marfă de liber schimb pe piața UE, lăsând tinerii
țărani în imposibilitatea de a-și permite să concureze pe
piața funciară”.
Pentru a schimba situația, Eco Ruralis a propus
implementarea urgentă atât la nivel UE cât și în statele
membre al unui pachet legislativ pe tema Guvernării
Responsabile a Pământului emis de Organizația pentru
Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO).
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Calendar evenimente importante din 2017
1 martie

17 aprilie
Eco Ruralis sărbătorește Ziua Internațională a
Țăranilor și a Rezistenței țărănești alături de
Confederația La Via Campesina, cea mai mare
mișcare socială a țăranilor din întreaga lume.

Eco Ruralis va lansa a 5-a ediție a Catalogului de
Semințe Tradiționale împreună cu o nouă distribuție
de semințe. Puteți comanda maxim 5 varietăți
(plicuri) de semințe în baza Catalogului, prin:
>> completarea formularului disponibil pe website-ul
asociației: www.ecoruralis.ro;
>> telefonic, sunând la 0264-599-204 (Luni-Vineri, între
12:00 - 18:00). Vă vom informa ce varietăţi avem
disponibile în catalog, ne veţi da datele
dumneavoastră şi veţi alege ce seminţe doriţi;
>> direct la sediul asociației din Cluj-Napoca, strada
David Francisc (Ferenc), nr. 10, ap. 5.

17 aprilie este o zi de solidaritate în memoria
țăranilor și țărăncilor care au luptat pentru dreptul la
pământ peste tot în lume.

Seminţele sunt gratuite iar costurile pentru trimiteri
poştale în România sunt suportate de asociaţia Eco
Ruralis în limita stocului disponibil.

25 martie

30 septembrie - 1 octombrie

Împlinirea a 60 de ani de la semnarea Tratatului de la
Roma în data de 25 martie 1957, actul fondator al
Comunității Economice Europene, devenită mai apoi
Uniunea Europeană.

Va avea loc Adunarea Generală a Membrilor
asociației Eco Ruralis pentru anul 2017.
Principalele teme ale reuniunii vor fi:
- comitetul de coordonare pentru următorii doi ani
- campaniile asociației pentru dreptul la pamant si
seminte
- programul de voluntariat la ferme ecologice si
traditionale WWOOF România

De asemenea, anul 2017 marchează împlinirea a 10
de la aderarea României la Uniunea Europeană și,
implicit, 10 ani de implementare a Politicii Agricole
Comune (PAC). PAC reprezintă un set de reguli şi
mecanisme care reglementează producerea,
procesarea şi comercializarea produselor agricole în
Uniunea Europeană. Este o ocazie pentru țăranii din
România să facă un bilanț al impactului acestei PAC
asupra agriculturii.

Locul și programul întâlnirii vor fi transmise în
următorul buletin informativ.
Notați-vă în calendar!
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2% pentru Eco Ruralis

Sprijinul tău e sămânța acțiunii noastre!
Eco Ruralis multumeşte oamenilor care ne-au
susținut activitatea de-a lungul timpului prin
direcționarea a 2% din impozitul pe venit.
Strângerea de fonduri nu este o activitate ușoară
pentru asociația noastră.

Formularele pot fi găsite precompletate cu datele
Asociației Eco Ruralis pe website-ul asociaţiei Eco
Ruralis www.ecoruralis.ro - secţiunea Donează.
Instrucțiuni de depunere/expediere a formularelor
230 sau 200:
1. Declaraţia se depune personal la registratura
organului fiscal unde aveți domiciliul stabil.
2. Declarația se poate trimite și prin poștă, prin
scrisoare
recomandată,
către
Administrația
Financiară de care aparțineti.
Dacă aveţi nevoie de îndrumare sau dacă vreți să
coordonați distribuția și strângerea de formulare 2%
în localitatea voastră, vă rugăm să ne contactaţi.

Pentru a ne garanta independența nu acceptăm
finanțări de la companii comerciale multinaționale
sau de alte dimensiuni, a căror activitate generează
poluare, injustiție socială și economică. Suntem
mândri că suntem sustinuți de membri și de
susținători, care ne permit să ne continuăm
activitatea conform principiilor noastre.
La fel ca în anii trecuţi, prin intermediul prevederii
2% din Codul Fiscal, contribuabilii persoane fizice au
posibilitatea să direcţioneze 2% din impozitul pe
venit către o asociaţie neguvernamentală (entitate
nonprofit). Vă invităm să susțineți asociaţia Eco
Ruralis completând și depunând, până în mai 2015,
formularul 230 (în cazul impozitului pentru salarii)
sau formularul 200 (daca ați avut alte venituri).

Datele fiscale ale asociaţiei Eco Ruralis:
Cod de Înregistrare Fiscală (CIF): 25507050
Cod IBAN (cont RON): RO32RZBR0000060011834302
Banca: Raiﬀeisen Bank Cluj
Adresa Eco Ruralis: Str. David Ferenc, nr. 10, ap. 5,
Cluj-Napoca, Jud. Cluj, cod poștal 400102
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Eco Ruralis
în sprijinul agriculturii ărănești
ecoruralis.ro

Această publicație a fost realizată cu sprijinul Uniunii Europene.
Conținutul aparține asociației Eco Ruralis.

