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I. Despre asociația Eco Ruralis
Asociația Eco Ruralis a fost înﬁințată în aprilie 2009, în Cluj
Napoca, reunind țărani din toate colțurile țării. Eco Ruralis este
înregistrată ca o Organizație Ne-Guvernamentală (ONG),
independentă de orice influență ideologică, politică sau
militară, în conformitate cu legislația din România. La baza
formării s-a aflat importanța cooperarării pentru a susține
țăranii și micii producători agroecologici în fața unor probleme
ca: dispariția semințelor tradiționale, Politica Agricolă Comună
(PAC) a UE care dezavantajează micii producători și mineritul
abuziv.
În 2014, Eco Ruralis a trecut printr-o reorganizare pentru a
răspunde mai eﬁcient problemenlor fundamentale cu care se
confruntă țăranii. Aceste probleme, așa cum le-a înțeles
asociația, sunt accesul echitabil la pământ, dispariția
semințelor tradiționale și problema piețelor. Așadar, cele trei
campanii majore ale Eco Ruralis, care corespund problemelor
identiﬁcate sunt: Dreptul la pământ, Agrobiodiversitate, Lanțuri
Alimentare. În prezent comunitatea Eco Ruralis numără 1800
de membri – reunind țărani (majoritatea), grădinari și
consumatori. Munca administrativă și campaniile sunt
coordonate de 3 membri din biroul aflat în Cluj-Napoca. Acești
3 membri sunt și producători de semințe tradiționale de
legume și cereale. Responsabilitățile lor sunt după cum
urmează: Attila Szocs – coordonator al campaniei pentru
Dreptul la Pământ, Ramona Duminicioiu – coordonatoarea
campaniei pentru Agrobiodiversitate și Derek Freitas –
coordonator al campaniei pentru Lanțuri Alimentare.
Viziunea asociației este o societate echilibrată şi
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 nostru
alimentar. Misiunea noastră este de a sprijini
agroecologia și de a promova agricultura familială la
scară mică, drept modelul ideal de agricultură în
România. Dorim să întărim capacitatea ţăranilor de a
se apăra în mod colectiv împotriva acţiunilor abuzive
sau inechitabile întreprinse de corporaţii şi guverne.
Dorim să sprijinim activ o mişcare a tinerilor ţărani,
care să păstreze și să dezvolte practicile agricole
tradiţionale şi care să impună controlul ţăranilor
asupra producţiei de hrană şi drepturile asupra
pământului.
Eco Ruralis consideră că scopul principal al agriculturii este de
a crea și susține suveranitatea alimentară. Suveranitatea
alimentară reprezintă dreptul uman al țăranilor de a avea
access, de a folosi și de a controla pământul și lanțul
alimentar, cât și de a beneﬁcia de folosirea resurselor naturale
(semințe, apă, pământ). Conceptul de suveranitate alimentară
a fost gândit de țărani din lumea întreagă, ca o soluție la
problemele și slăbiciunile contextului actual agroindustrial, dar
și ca să clădească viitorul agriculturii având la bază
necesitățile istorice de “siguranță socială și o reformă agricolă
justă”.
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Echipa Eco Ruralis în vizită la familia Levente, satul Mociu, jud, Cluj sărbătorind Ziua Internațională a țăranilor - 17 aprilie.

Totodată, Eco Ruralis lucrează și la o mai bună deﬁniție a
țăranului din România, privind în trecut, prezent și viitor.
Așadar, un țăran din România:
- este orice fel de mic gospodar care folosește mai puțin de
100 hectare de teren (de cele mai multe ori sunt folosite mai
puțin de 2 hectare), prin practici agricole durabile, fără
chimicale și mecanizare excesivă;
- trăiește în satul în care își lucrează pâmântul sau în
apropierea acestuia;
- practică o formă a agroecologiei (cultivă semințe tradiționale,
folosește rotația culturilor, cultivă culturi diversiﬁcate, crește
animale etc.);
- lucrează pământul în mod direct cu scopul de a produce
hrană pentru el însuși sau ea însăși și familie, precum și pentru
animalele din gospodărie; lucrează cu prioritate pentru a-și
susține independența alimentară și apoi pentru comunitate
sau pentru vânzare sau troc;
Aproape toți membri noștri dețin o suprafață de pământ și o
gospodărie care se află sau pe pământul pe care îl lucrează,
sau în vecinătatea acestuia. Majoritatea își vând produsele
(sau fac troc) în mod direct sau prin piețe țărănești apropiate.
Consumul propriu primează în fața vânzării pe piață. Un număr
redus, dar aflat în creștere, al membrilor noștri sunt implicați în
vânzarea produselor proprii prin rețele alimentare scurte sau
alternative. Fermele/gospodăriile lor susțin o varietate diversă
de culturi, rase de animale și majoritatea folosesc semințe
tradiționale, aderând în mod natural la principiile
agroecologiei. Cei mai mulți nu sunt certiﬁcați ecologic din
cauza birocrației și a costurilor ridicate, sau pentru că nu văd
beneﬁciile. Membri noștri 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 multe direcții diferite
îmbrățișate de micii producători, cum ar ﬁ cel biodinamic,
certiﬁcat ecologic, permacultural, tradițional țărănesc, tineri
țărani etc. Totuși, considerăm că toate reprezintă spiritul
țărănesc, dacă practică agricultura conform deﬁniției țăranului
de mai sus.
***

II. Activiăți cu membrii Eco Ruralis
ANUNȚURI EVENIMENTE 2015:

Adunarea Generală a Membrilor Eco Ruralis

Va avea loc la Cluj Napoca, sâmbătă , 21 noiembrie și
duminică, 22 noiembrie, 2015. Toți membrii care doresc să
participe, trebuie să conﬁrme telefonic la 0264 599 204 sau pe
email la membri@ecoruralis.ro sau prin poștă la adresa:
Strada David Francisc, nr. 10, ap. 5, Cluj Napoca, CP 400102.
Asociația poate sprijini costurile de transport un număr de
aprox. 50 de persoane. La Adunarea Generală vom face un
bilanț al ultimilor 2 ani și vom face planuri pentru activitățile
din anul următor. Programul Adunării Generale va ﬁ publicat pe
website-ul asociației www.ecoruralis.ro în lunile care urmează.
Vă așteptăm cu drag la Cluj!
Întâlniri ale grupurilor de lucru Eco Ruralis în anul 2015:
- Întâlnirea Grupului de Lucru pe Semințe Tradiționale, va
avea loc la Cluj Napoca: Sâmbătă, 25 iulie și duminică, 26 iulie.
- Întâlnirea Grupului de Lucru pentru Dreptul la Pământ va
avea loc la Cluj Napoca: sâmbătă, 19 septembrie și duminică,
20 septembrie.
EVENIMENTE CARE AU AVUT LOC ÎN 2014, 2015
Pe 17 aprilie 2015, Eco Ruralis a sărbătorit Ziua Internațională
a Mișcărilor Țărănești, zi de sărbătoare și acțiune
internațională. Atât asociația noastră cât și alți parteneri
internaționali și-au exprimat opoziția față de tratatul de comerț
liber denumit Parteneriatul Transatlantic pentru Comerț și
Investiții (TTIP) între UE și SUA, deoarece acesta permite
marilor companii să inunde piețele cu alimente industrializate
importate și ieftine. În data de 17 Aprilie au fost organizate
activități pe subiectul agroecologiei, în toate colțurile gobului.
Eco Ruralis a publicat un proiect foto care reprezintă mesaje
pentru drepturile țăranilor și accesul echitabil la hrană,
pământ, semințe țărănești și piețe, cât și împotriva de TTIP.
În ultimii doi ani, mai mulți membri Eco Ruralis au participat în
festivalul FânFest din Roșia Montană unde comunitatea rurală
țărănească rezistă de mai mulți ani împotriva distrugerii
satului lor pentru a face loc celei mai mari mine de aur din
Europa. În cadrul pieței țărănești, membri noștri au vândut
gemuri și dulcețuri, ceaiuri și alte produse țărănești. Totodată,
echipa Eco Ruralis a distribuit gratuit semințe tradiționale
publicului. Unii membri au susținut prezentări despre
importanța agroturismului și a rețelelor alimentare alternative
care pot susține economic comunitățile rurale țărănești.

Consultarea Societății Civile la Conferința FAO
În Martie, 2014, Eco Ruralis fost organizația gazdă a
Conferinţei de Consultare a Societăţii Civile în cadrul
Conferinței FAO (Organizaţia pentru Agricultură şi Alimentaţie
a Naţiunilor Unite - ONU) pentru Europa și Asia Centrală.
Națiunile Unite au desemnat 2014 ca și “Anul Internațional al
Fermelor de Familie”. Mai mulți reprezentanți și membri ai Eco
Ruralis au fost implicați în organizarea acestui eveniment la
Palatul Parlamentului din București, găzduind mai mult de 60
participanți din 29 țări diferite. Dan Cismas, Eugen David și alți
țărani reprezentanți și-au exprimat direct mesajul, despre
prezentul și viitorul agriculturii țărănești și felul în care legile
românești și europene îngreunează viața țăranilor - prin
liberalizarea pieței funciare și distribuția inegală a fondurilor
de dezvoltare. În plus, Eco Ruralis a ridicat și următoarele
probleme:
- anularea legilor care nu permit țăranilor să producă și să
vândă semințe tradiționale;
- nevoia unei “Declarații a Națiunilor Unite pentru Drepturile
Țăranilor”;
- interzicerea cultivării Organismelor Modiﬁcate Genetic
(OMG);
- susținerea unor drepturi funciare puternice pentru țărani prin
implementarea în legislația din Romania a “Tratatului
Națiunilor Unite despre Guvernarea Responsabilă a
Pământului, Fondului Piscicol și Forestier”;
- susținerea unor noi legi care să asigure pentru țărani - acces
corect la piețele locale și care să susțină lanțurile alimentare
scurte și rețelele alimentare alternative.
Schimburi internaționale de semințe
În ultimii doi ani, câțiva membri Eco Ruralis au participat la
schimburi de semințe tradiționale organizate în Grecia, de
către Asociația Peliti. În 2014, Nicolae Lalu a dus semințe
cultivate în gospodăria proprie din România și le-a schimbat
cu alte varietăți țărănești din Grecia. În acest an, Valentin Cucu
a participat la evenimentul din Peliti. Atât Cucu, cât și Lalu au
primit numeroase varietăți tradiționale de la țărani din Grecia,
care au fost adăugate colecției de semințe tradiționale Eco
Ruralis.
Cu tristețe și regret anunțăm că Nicolae Lalu, țăranul și
păstrătorul de semințe tradiționale, a decedat în urmă cu
câteva săptămâni. Familia sa îi va continua munca de salvare
a semințelor A fost un membru respectat și activ al asociației
noastre de care veșnic ne vom aminti cu drag.

Martie, 2014 - Consultarea Societății Civile la Conferința FAO la București. Participanți din 29 de țări din Europa și Asia Centrală.
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III. Semințe tradiționale (Agrobiodiversiate)
Campania nostră pentru Agrobiodiversitate se axează pe două
probleme: organisme modiﬁcate genetic și dispariția
semințelor tradiționale.
Problema – Încă din timpul regimului comunist, cei mai mulți
țărani au fost forțați să folosească semințe hibride, cauzând
dispariția pe scară largă a varietăților tradiționale. După
căderea comunismului, piața a fost invadată de semințe
moderne, inferioare semințelor țărănești. În prezent, țăranii si
consumatorii sunt puși în pericol și de cultivarea organismelor
modiﬁcate genetic. Mulți producători români doresc să cultive
soiuri tradiționale dar nu le pot folosi din cauza standardelor și
legilor de comercializare și certiﬁcare.
Soluția – Țăranii și grădinarii trebuie să aibă libertatea de a
accesa semințe tradiționale și trebuie încurajați să salveze
semințe după recoltă. Ca prioritate principală, Eco Ruralis
lucrează cu membri și voluntari pentru a multiplica, salva și
distribui la nivel național semințe tradiționale.
Timp de trei ani, asociația nostră a creat cu succes grădini de
salvare a semințelor și și-a clădit propria colecție de semințe,
ajungând la peste 1000 de varietăți și soiuri salvate. În acest
scop, am dezvoltat un parteneriat și cu Universitatea de Știinte
Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca.
Conf. dr. Aurel Maxim, membru Eco Ruralis, ajută Eco Ruralis
efectuând observații speciﬁce pe varietățile cultivate. În
ﬁecare an, Eco Ruralis publică un catalog de semințe, în care
sunt prezentate și metode de salvare a semințelor și bune
practici în cultivarea ﬁecărei varietăți.
Catalogul de Semințe Eco Ruralis din 2015 a prezentat 101
varietăți de semințe de legume, cereale, flori, plante aromatice
și medicinale. Printr-o simplă comandă, cei doritori au
beneﬁciat de aceste semințe, totodată devenind și membri Eco
Ruralis. Până la sfârsitul lunii Martie, 1200 de persoane au
beneﬁciat de semințe gratuite prin acest program, un total de
6000 de pachete cu semințe ﬁind trimise în toate colțurile țării.
A fost un succes atât de mare, încât stocul de semințe pentru
distribuție s-a terminat într-o săptămână. Astfel, ne-am propus
două activități pentru a ne crește capacitatea de salvare și
distributie de semințe tradiționale: organizarea unei grădini
comunitare și dezvoltarea unei rețele de “păstrători ai
semințelor țărănești”.
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Grădina comunitară de semințe tradiționale de la Cluj. În 2014,
unul din membri noștri, Butyka Pisti, ne-a dat în folosință un
teren de 3000 m2 aflat în Sopor, la 1 km de Cluj-Napoca. Anul
trecut deja am stabilit fundația noii grădini de salvare a
semințelor, lucrând o mică parcelă din acel teren. În acest an,
am plantat peste 200 de varietăți de semințe tradiționale pe o
parcelă de 1100 m2 și am creat alte 3 parcele de mici grădini
comunitare. Aceste parcele sunt cultivate de către 5 grădinari
amatori pentru asigurarea consumului propriu de legume. De
asemenea, acești grădinari sunt implicați în muncile de
întreținere comună a grădinii de semințe, cât și în procesul de
recoltare a semințelor. Inițiativa se bazează pe ajutor reciproc,
întâlniri practice în grădină și un schimb de experiențe
continuu pentru a deveni grădinari mai eﬁcienți. Grădina a fost
împrejmuită cu gard, am construit o fântână de 12 m adâncime
și am construit un șopru pentru depozitarea uneltelor.
Împreună cu partenerii nosțri naționali și internaționali,
participăm în campanii de conștientizare, pentru a promova
liberul acces la semințe tradiționale și pentru a interzice
orgnaismele modiﬁcate genetic. Participăm în shimburi locale
de semințe tradiționale și ținem legătura cu alte grupuri care
salvează semințe. Prin acțiunile noastre, susținem
agroecologia și contribuim la conservarea și revitalizarea
patrimoniului genetic tradițional românesc așa încât toată
lumea să consume hrană sănătoasă si curată.
Coordonatorul Campaniei pe Agrobiodiversitate este Ramona
Duminicioiu. În prezent, Ramona face eforturi pentru a crea un
Grup de Lucru pe Semințe Tradiționale, dorind să implice mai
mulți membri în activitățile campaniei. Pe 25-26 Iulie, 2015, se
va organiza la Cluj-Napoca prima întâlnire a Grupului de Lucru
pe Semințe Tradiționale. Un punct important de discuție al
grupului de lucru va ﬁ crearea unei strategii pentru a motiva
membri noștri să devină responsabili în cultivarea și
multiplicarea varietăților de seminte tradiționale. Scopul este
să creăm o rețea de păstrători de semințe la nivel național,
care va intra în funcțiune în 2016. Dacă aveți semințe
tradiționale care ați dori să le adăugați colecției Eco Ruralis, vă
rugăm să ne contactați sau trimiteți-le la adresa noastră,
menționată pe prima pagină.

IV. Dreptul la pământ
Campania noastră pentru Dreptul la Pământ se concentrează un sent de drepturi de preempțiune aplicate localnicilor, în
pe două probleme: accesul la pământ pentru țărani și momentul vânzării. Totuși, dat ﬁind diferența injustă a puterii
acapararea terenurilor agricole de către marii latifundiari.
de cumparare între Estul și Vestul Europei și accesul redus la
credit al țăranilor din România, fac ca aceste drepturi de
Problema - Acapararea terenurilor (“land grabbing” în engleză)
preempțiune să ﬁe doar o birocrație superﬁcială. Rezultatul? O
este folosit în mod generic pentru a descrie mari achiziții de
acaparare masivă în mai multe domenii: agricultură,
terenuri sau concesiunea, arendarea lor pe termen lung de
silvicultură, minerit, energie și turism. După unele estimări, mai
către entități private sau publice. Pe tot teritoriul Romaniei,
mult de 1 milion de hectare de pământ arabil sunt dețiunte de
resursele naturale au devenit un obiect al speculațiilor și
companii cu capital străiin. O altă față a problemei o reprezintă
investițiilor masive. Indiferent de resursa exploatată,
acaparatorii care cumpără pentru a specula pe prețul
pământurile țăranilor (aproape 4.7 milioane de oameni) sunt
pământului, care se află într-o continuă și accelerată creștere.
acaparate și transformate, generând un efect negativ pe
Pământul este tratat ca o marfă pe piețe globale. Prima
termen lung. Scopul acestor acaparări este multiplă pornind de
eliminată în acest proces este dezvoltarea economică rurală.
la agricultură, minerit sau domeniul energie, turism,
exploatarea resurselor de apa sau speculații imobiliare – iar Eco Ruralis a publicat 6 studii de caz pe subiectul acaparării
fenomenul acesta slăbește economia rurală și împiedică terenurilor, prin care se evidențiează adevărata dimensiune a
dezvoltarea unui sector rural dinamic.
problemei. Printre acaparatorii de teren se găsește și contele
austriac Andreas von Bardeau care în 1999 a ajuns pentru
Soluția – Este necesară implementarea la nivel național a
prima oară pe meleagurile românești. După doi ani de ședere a
Tratatului Națiunilor Unite cu privire la Guvernarea
devenit deja mare latifundiar, cu peste aproape 30.000 ha de
Responsabilă a Terenurilor, Fondului Piscicol și Forestie,
pământ. Folosindu-se de relațiile politice și puterea ﬁnanciară,
pentru a proteja pământul de pofta pentru proﬁt a marilor
Bardeau a acaparat masiv terenuri agricole (peste 21.000 ha)
companii de agribusiness și nu numai. Totodată, trebuie să
și păduri (5000 ha) din vestul și centrul țării. În acest proces de
încurajăm țăranul român să nu își vândă pământul marilor
concentrare masivă a terenurilor, contele a expropriat abuziv
companii! Țăranii au nevoie de asistență în planiﬁcarea
sute de țărani, a corupt magistrați locali și a absorbit milioane
succesiunii fermelor, prin încurajarea membrilor de familie să
de Euro din fonduri de preaderare SAPARD.
continue calea țărănească. Tinerii fermieri trebuie susțiunți în
accesarea pământului pentru a continua producția de hrană.
Recent Eco Ruralis a publicat în Engleză un raport (varianta în
Română urmează în curând) intitulat “Acapararea pământurilor
In timpul moratoriului 2007-2014 – instalat odată cu intrarea
din România”. Studiul descrie în detaliu implicările directe și
României în UE - legislația țării părea să restricționeze
indirecte ale unor mari companii agricole, Guvernului României
cumpărarea terenurilor agricole de către companii cu capital
și Uniunea Europeană. Raportul punctează și faptul că
străin, companiilor Europene ﬁindu-le interzis să cumpere în
acapararea terenurilor nu este făcută doar de 'străini', ci
mod direct pământ. Totuși, legea a avut mai multe lacune care
implică mari latifundiari și persoane politice românești cu
au permis companiilor Europene să fuzioneze cu parteneri
multe influențe. La sfâșitul lunii mai 2015, raportul a fost
români, și astfel să-și investească capitalul în achiziții de
înmânat unor oﬁciali de la Comisia Europeană pentru
pământ.
Agricultură, de reprezentantul Eco Ruralis – Dan Cismaș,
Din 2014, conform Tratatului de Aderare UE, România și-a cerând să se analizeze această problemă și să se ia măsuri
deschis piața funciară. Conform noii Legi nr. 17/2014, urgente. Atât studiile de caz cât și raportul se poate găsi pe
companiile Europene și persoanele ﬁzice din UE au pagina noastră de internet, în secțiunea Publicații.
posibilitatea de a concura în aceași condiții ca și companiile
Acapararea terenurilor are un efect negativ din punct de vedere
sau persoanele ﬁzice din România. Singura diferență este doar
socio, economic, cultural și asupra mediului. Spațiul rural este
transformat, calitatea aerului, solului și al apei scade, tradițiile
și locurile de muncă dispar...totul din cauza speculației,
industrializării și chimizării excesive.

Raportul "Acapararea terenurilor agricole în România" - aprilie 2015. Autori:
Szocs Boruss Miklos Attila, Rodriguez Beperet Maria și Srovnalova Alzbeta

Coordonatorul Campaniei pe Dreptul la Pământ este SzőcsBoruss Miklós Attila. În prezent Attila lucrează la crearea unui
Grup de Lucru pentru Dreptul la Pământ, pentru a implica mai
mult membri în activitățile acestei campanii. Pe 19-20
Septembrie, 2015, se va organiza la Cluj-Napoca prima
întâlnire de lucru pentru Dreptul la Pământ. În cadrul întâlnirii
se va dezbate problema acaparării pământului agricol,
consolidarea și fragmentarea pământurilor și succesiunea
fermelor de familie. Scopul este să identiﬁcăm bune practici de
administrare a pământului de către țărani și să plănuim noi căi
de a lupta împotriva acaparării terenurilor.
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V. Lanțuri alimenare (acces la piaă)
Problema – Legile care reglementează piețele sunt prea
costisitioare, complicate și birocratice pentru țărani. Țăranii nu
se pot concentra în același timp pe producția de hrană
sănătoasă și pe înțelegerea mecanismelor de piață pentru a
face față birocrației și taxelor. Țăranii nu trebuie tratați ca niște
companii. Strandardizarea agriculturii distruge țăranii. Legile
actuale favorizează fermierii mari și uneori pe cei mijlocii,
orientându-se spre agroindustrie.
Soluția – Unele legi pentru piețe și comerț trebuie schimbate,
pentru a se asigura un trai decent pentru toți țăranii, care își
vând produsele pe piețe locale. Mai mult, micii producători
trebuie să se orienteze și spre rețele alimentare alternative prin
care pot vinde produsele direct consumatorului. Lanțurile
alimentare scurte, fără intermediari, sunt mai corecte,
respectând munca atât de valoroasă a țăranilor și permițândule să aibă un trai mai bun,.
Campania noastră pentru Lanțuri Alimentare a început în 2014,
deci încă suntem în etapa de început. Vara trecută, echipa Eco
Ruralis a vizitat o piață alimentară din Huedin (Județul Cluj)
pentru a efectua un mic studiu de piață. În primul rând, ne-am
întâlnit cu directorul pieței, aflând că în medie, piața
găzduiește 200 de țărani și 15-25 de intermediari / retaileri.
Deși directorul susținea că producătorii fac un proﬁt suﬁcient,
discutând cu țăranii am aflat că situația stă altfel. Studiul
nostru a arătat că țăranii sunt nedreptățiți atunci când
încearcă să vândă produse la piață.
În 2010, primăria a decis să construiască din banii publici o
hală nouă, în spațiu închis, pentru Piața Huedin. O nouă lege a
fost aprobată în acel an, care prevedea ca fructele, legumele,
lactatele și alte produse animale să ﬁe vândute doar în spații
închise. Prețurile pentru mesele din hala nouă sunt mult mai
mari decât în piața veche – aflată în aer liber. Foarte mulți
dintre țărani nu își permit să plătească mese în hala închisă.
De asemenea, intermediarii au semnalat că nu vor să aibă
concurența micilor producători în noua piață. Într-un ﬁnal,
piața veche a fost închisă de primărie.
În primăvara anului 2011, micii producători locali, constrânși
de noua situație, au început să-și vândă produsele în fața
pieței noi. Știau că fac o activitate “ilegală”, dar au decis să nu
respecte o lege care îi trata nedrept. În luna august, 2011,
câțiva cetățeni au creat o petiție care cerea redeschiderea
pieței țărănești vechi și acces corect la piață pentru micii
producători.

Aproape toți țăranii afectați de situație au semnat petiția, așa
că primaria a cedat în fața presiunii publice și toamna a
redeschis piața. Singura condiție a primăriei era ca vânzătorii
să-și procure Certiﬁcate de Producător, fapt care a fost
respectat de către toți țăranii dornici să vândă pe piață. În mod
categoric, publicul din Huedin a susținut acești producători,
dovedind că se pot schimba legi injuste, dacă cetățenii, atât
producători cât și consumatori, se unesc pentru drepturile lor.
În această vară vom derula alte două studii de piață în ClujNapoca pentru a afla situația micilor producători, precum și
numărul producătorilor care folosesc semințe tradiționale
pentru cultivarea produselor pe care le vând.
Datorită problemelor existente în piețe, unii mici producători
decid să-și vândă produsele direct consumatorilor prin rețele
alimentare alternative. Sediul Eco Ruralis a fost timp de doi ani
un punct de colectare pentru rețeaua alimentară alternativă
numită Gustare de la Kalotaszeg (TKD Box), care este un
proiect al unei organizații locale, Târnaț – Kalotaszeg Durabil,
condusă de doi membri Eco Ruralis. Scopul inițiativei este de a
comercializa produse locale de la Piața din Huedin,
consumatorilor din Cluj-Napoca.
Alți membri Eco Ruralis își vând produsele prin rețeaua
alimentară alternativă numită Cutia Țăranului. În următoarea
ediție a Buletinului nostru o să oferim un articol mai detaliat
despre funcționarea acestor inițiative.
Coordonatorul Campaniei pentru Lanțuri Alimentare este
Derek Freitas. Scopul nostru este de a crea un Grup de Lucru
pentru Lanțuri Alimentare și o primă întâlnire a acestui grup
cândva în anul 2016.
Cutia Ţăranului este un sistem
organizat de câţiva membri ai
Eco Ruralis, prin care
consumatori din diferite oraşe
din România primesc hrană
direct de la ţăranii producători,
prin abonamente permanente.
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.
Recomandăm cu drag!
www.cutiataranului.ro

Piața țăranilor din Huedin - în aer liber. Iulie 2014.
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VI. Țărani producători Eco Ruralis
În acest număr promovăm inițiativele și produsele câtorva dintre membrii noștri. Îi recomandăm cu drag!
Cumpărați produse de la țărani! Țăranii hrănesc oameni! Supermarketurile alimentează bănci!
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

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

ERMITAJ MALIN

Tabere de vară, trasee cu măgăruși, ateliere despre permacultură.

O gospodărie izolată, cu 8 hectare de teren (pădure și pășuni),
ideală pentru tabere pentru copii și tineri. Condiții de cazare în
casă pentru grupuri între 14-19 persoane. Cazare la cort pentru
număr nelimitat de oameni. Contact: sat Malin, (lângă Beclean),
nr. casă 199, jud. Bistrița Năsăud, 0764194218 / 0769203700;
contact@ermitajmalin.com, www.ermitajmalin.com

SEMINȚE

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

Stela Zămoiu, Tudorița Lalu și familiile lor 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: http://semintevii.shopmania.biz/

Cucu Petru

HRANĂ
CAZARE

Familia Lalu & Zămoiu

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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VII. Via Campesina
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.
Via Campesina Europa a oferit asistență asociației Eco Ruralis
la organizarea Conferinței FAO din 2014 și reprezintă în mod
regulat viziunea noastră țărănească și interesele comune ale
țăranilor din Europa, la nivelul Uniunii Europene și a Națiunilor
Unite - ONU. Via Campesina este recunoscută ca principala
confederație în dezbaterea internațională despre agricultură și
alimentație. Via Campesina este și creatoarea conceptului de
suveranitate alimentară, susținut și de Eco Ruralis.
Din februarie, 2015, asociația Eco Ruralis împreună cu Via
Campesina Europa, s-au alăturat unei noi alianțe internaționale
numită “Pâmânt pentru Suveranitate Alimentară” (“Hands on
the Land for Food Sovereignty” în engleză). Este alcătuită din
16 organizații ale societăți civile din Europa, printre care
Transnational Institute din Olanda sau FIAN – organizație
internațională. Prin această alianță ne vom concentra pe
drepturile micilor producători să aibe acces la pământ, semințe
tradiționale și piețe locale și regionale în Europa. Alte probleme
importante în cadrul allianței sunt: acorduri internaționale de
comerț liber care afectează existența agriculturii țărănești și
rolul pe care agroecologia o are în reducerea schimbărilor
climatice. În următorii 3 ani alianța va desfășura activități
practice și se va implica în procesul de luare a deciziilor pentru
a susține mișcarea țărănească internațională.

Din ﬁnalul anului 2014, Asociația noastră face parte și din
parteneriatul European numit “Accesul la Pământ”, împreună
cu Via Campesina Europa și alte organizații importante, cum
este Terre de Liens din Franța. În cadrul parteneriatului se va
dezvolta o platforma online unde vom împărtăși informații
despre inițiative europene menite să faciliteze accesul
echitabil la pământ pentru producători agroecologici și viitori
tineri fermieri. Mai multe informații despre activități speciﬁce
acestui parteneriat vor ﬁ prezentate în buletinele viitoare.

VIII. Volunariat la gospodării
ărănești - WWOOF România
Eco Ruralis coordonează programul de Voluntariat la
Gospodării Țărănești, denumit și WWOOF Romania
(Oportunități din lumea întreagă la Ferme Ecologice și
Tradiționale). Acest program unește oameni doritori să învețe
mai mult despre agroecologie, oferind oportunități de a
voluntaria la gospodării și a lucra cu țărani experimentați.
Sunt două grupe: Voluntari și Ferme Gazdă. Pentru munca
voluntară depusă la fermă depusă de voluntar, ferma gazdă
oferă atât cazare și masă gratuită, cât și oportunitatea de a
învăța despre metodele țărănești folosite și viața la țară în
general. O regulă importantă: nu există plată sau schimb de
bani între voluntar și gazdă. Scopul principal al progamului
este de a împărtăși cunoștințe agroecologice, pentru a încuraja
cât mai mulți oameni să cultive și să consume hrană curată
într-un mod durabil.
Majoritatea comunicării în cadrul acestui program se face prin
email, deci un lucru important este ca gazdele să aibă acces la
internet pentru a veriﬁca mesajele de la voluntari candidați.
Programul de Voluntariat la Gospodării Țărănești (WWOOF
România) și-a început activitatea în 2008 cu trei ferme gazdă.
În 2013 am aderat la Federația Organizațiilor WWOOF (FoWo)
care reunește alte 40 de programe naționale asemănătoare de
pe glob. Responsabilitatea principală a acestei federații este
de a coordona și extinde voluntariatul la gospodării în întreaga
lume. Coordonatori noștri comunică în mod constant cu
membri federației.
În prezent avem 39 de ferme gazdă în România! Unele ferme
sunt certiﬁcate ecologic în timp ce alții produc respectând
principiile țărănești. Numărul voluntarilor activi diferă de la un
sezon la altul, dar cele mai aglomerate perioade sunt
primăvara târziu și vara, când gazdele au nevoie mai multă de
ajutor în gospodărie. România oferă voluntarilor ce alte țări
Europene nu mai au… comunități țărănești care doresc să
transmită mai departe cunoștințele despre agricultura
tradițională și producerea de hrană adevărată.
Coordonatorii WWOOF România sunt Derek Freitas și SzőcsBoruss Miklós Attila. Rolul lor este de a oferi informații și a
facilita colaborarea între ferme gazdă și voluntari. Dacă sunteți
interesați să deveniți Voluntar, vizitați pagina de internet –
www.wwoof.ro, pentru a vă înregistra. În momentul înregistrării
voluntarii din România trebuie să plătească 5 Euro iar cei
internaționali 20 Euro. Banii sunt folosiți pentru a întreține
pagina de internet și pentru cheltuieli de administrare a
asociației. Dacă doriți să deveniți fermă gazdă, vă rugăm să ne
trimiteți intenția dumenavoastră prin email la adresa
wwoofromania@gmail.com. Nu percepem taxe de înregistrare
de la gospodăriile gazdă WWOOF România.

WWOOF
Voluntariat la
Gospodării Țărănești
ROMANIA
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IX. Parteneriatul Transatlantic pentru Comerț și In vestiții (TTIP)
De aproape 2 ani de zile, Uniunea Europeană (UE) se află în
negocieri cu Statele Unite ale Americii (SUA), pentru încheierea
unui acord economic, pentru o liberalizare extremă a pieței
dintre cele două continente. Acest acord poartă denumirea de
Parteneriatul Transatlantic pentru Comerț și Investiții (TTIP).
Prevederile acestui acord au ca scop ‘’înlăturarea barierelor din
calea comerțului (tarife vamale, reglementări pe care
corporațiile le consideră inutile, restricții privind investițiile
care stau în calea proﬁtului) în numeroase sectoare
economice, pentru a facilita cumpărarea și vânzarea de
mărfuri și servicii între UE și SUA.” Aşadar, scopul principal al
TTIP este de a elimina anumite „bariere” de reglementare care
limitează proﬁturile corporațiilor transnaționale de pe ambele
părţi ale Atlanticului. Aceste „reglementări inutile”, sunt de fapt
standardele sociale și reglementările de mediu care reușesc
(încă) să protejeze cetățenii europeni sau americani de abuzuri
ale corporațiilor sau de substanțe toxice în hrană sau mediu
înconjurător.

situația în care investitorului nu i-a fost respectată una din
garanțiile oferite de statul gazdă. În cazul în care mecanismul
ISDS este inclus în aceste acorduri, corporațiile din SUA/
Canada și UE vor avea puterea de a contesta deciziile
democratice luate de statele naționale și de a solicita
despăgubiri în cazul în care aceste decizii le afectează proﬁtul.
Mecanismul de protecție ISDS, nu este doar un mecanism de
protecție al investițiilor, ci un atac direct la democrație.
Negocieri cu ușile închise – cetățenii reacționează
Deși se negociază în spatele ușilor închise, au fost publicate
parțial, documente din acest acord. Specialiștii care au
analizat aceste documente conﬁrmă temerea că TTIP ar ﬁ un
dezastru pentru democrație, economie, agricultură și mediu.
UE negociază în numele a celor 27 de state membre, printre
care și România, fără a ține cont de criticile, pețițiile și studiile
făcute de cetățeni, fermieri, experți și majoritatea societății
civile europene. Peste 2 milioane de cetățeni au semnat o
petiție adresată Comisiei Europene prin care se cere încetarea
negocierilor pentru TTIP și CETA. Sute de orașe, comune și
municipii din UE au început să își manifeste împotrivirea față
de aceste tratate economice internaționale, semnând petiții
care declară zonele pe care le administrează “Zone libere de
tratate economice internaționale".

Principalul sector afectat ar ﬁ agricultura
Piața europeană și cea românească ar putea ﬁ complet
invadată de produse alimentare și furajere de import, de
calitate inferioară, modiﬁcate genetic, produse cu hormoni de
creștere sau prin biotehnologii insuﬁcient testate și potențial
periculoase. De ambele părți ale Atlanticului, fermierii și
muncitorii agricoli se opun acestui acord, care ar distruge
piețele locale, ar slăbi legislația privind securitatea alimentară, Autonomia și rolul autorităților locale sunt afectate direct
și cea privind standardele de muncă (de exemplu: contracte TTIP are și scopul de a liberaliza de serviciile, inclusiv cele
colective de muncă).
publice, cum ar ﬁ educația, sănătatea și serviciile sociale,
alimentare cu apă, servicii poștale și de transport public,
Acordurile comerciale internaționale cresc puterea telecomunicatii, servicii ce presupun implicații semniﬁcative
corporațiilor de a controla reglementări pentru propriul lor din punct de vedere al interesului public. Mecanisul ISDS ar
beneﬁciu - proﬁt. Negociatorii TTIP, care refuză să facă public permite oricărei corporații să dea în judecată prin proceduri
toate documentele ce stau la baza negocierii, promit simpliﬁcate, orice autoritate locală, dacă deciziile autorităților
agricultorilor beneﬁcii care nu sunt reale. Exporturile nu cresc locale îi afectează proﬁtul. Astfel, decizii din domenii ca:
venituri fermierilor, ci cresc lanțul de distribuție care sugrumă urbanism, achiziții publice sau servicii publice nu vor avea
producătorii prin prețurile mici de la capătul lanțului alimentar. stabilitate, dacă o corporație se va decide să le conteste. Rolul
Iar de cealaltă parte, consumatorii au de suferit prin creșterea autorităților locale se va reduce la a asigura proﬁtul
prețului și scăderea calității hranei. În esență, TTIP propune ca corporațiilor.
fermierii și muncitorii agricoli să devină aserviți corporațiilor
ce sunt în continuă căutare de costuri de producție scăzute, în Autoritățile locale sunt cele mai apropiate de cetățeni, cunosc
detrimentul mijloacelor de existență a țăranilor, fermierilor, cel mai bine realitatea rurală sau urbană, înțeleg nevoile
lucrătorilor din mediul rural, lucrătorilor migranți, persoanelor serviciilor publice pentru că sunt direct implicați în
indigene, femeilor și săracilor, sănătății consumatorilor, administrarea acestora. E momentul ca autoritățile locale să se
justiției sociale și integrității ecologice.
implice și să susțină milioanele de cetățeni care cer Comisiei
Europene să oprească ngocierile pentru TTIP. Primul pas este
TTIP nu este singurul acord comercial internațional negociat în semnarea declarației "Zonă fără TTIP și CETA", prin care
prezent de UE. Mai există două astfel de acorduri, similare cu semnatarii își iau angajamentul să informeze publicul despre
TTIP, după cum urmează: Acordul Economic și Comercial UE- impactul pe care îl pot avea aceste acorduri și să solicite
Canada (CETA) și Parteneriatul Economic Trans-Paciﬁc (TPP). autorităților naționale și europene oprirea negocierilor. Credem
în comerțul echitabil, ce are fundamentul în suveranitatea
ISDS (Investor-state dispute settelment) – mecanismul de alimentară.
soluționare a litigiilor dintre investitor și stat. Acest mecanism
Un alt comerț este posibil!
face parte din acordul TTIP și reprezintă un sistem care
Să globalizăm lupta,
permite unui investitor să inițieze o acțiune împotriva
autorităților țării gazdă, în fața unui tribunal internațional, în
să globalizăm speranța!
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ZONE FĂRĂ

TTIP & CETA

STOP Tratatului Transatlantic pentru Comerț și Investiții (TTIP) şi
Acordului Economic şi Comercial UE-Canada (CETA)!
Pentru apărarea agriculturii, suveranităţii alimentare, economiei locale,
drepturilor muncitorilor şi consumatorilor din România şi din Europa.

DECLARAŢIE

Zonă Fără TTIP & CETA!
1. Municipalitatea / Oraşul / Comuna / Grupul de Acțiune Locală / Asociația / Școala / Restaurantul /
altă formă de organizare (denumire oficială) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................................................................................
îşi declară oficial prin prezenta Declaraţie atât îngrijorarea, cât şi opoziţia faţă de Tratatul Transatlantic
pentru Comerț și Investiții (TTIP) şi Acordul Economic şi Comercial UE-Canada (CETA).

2. Semnatarul / semnatara acestei declarații îşi ia angajamentul să informeze populaţia locală cu privire la
impactul negativ pe care l-ar putea avea TTIP şi CETA asupra pieţei, securităţii alimentare, drepturilor
muncitorilor, protecţiei mediului, educaţiei, sănătăţii şi serviciilor publice, inclusiv asigurării sociale;

3. Semnatarul / semnatara acestei declarații consideră că TTIP va avea un impact negativ asupra dezvoltării
durabile la nivel local şi regional în România şi în întreaga Europă. Astfel, solicităm tuturor factorilor de
decizie relevanţi - respectiv Guvernului României, Parlamentului European şi Comisiei Europene - să
protejeze interesul fermierilor, ţăranilor, muncitorilor şi consumatorilor şi să oprească negocierile
pentru TTIP şi CETA.
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