AGROECOLOGY EUROPE FORUM 2017
Creëren van synergieën tussen de praktijk, sociale bewegingen en de wetenschap

Persbericht
"Agroecologie is een paradigma en perceptie verschuiving"
Van 25 tot 27 oktober 2017 werd bij ISARA in Lyon, Frankrijk, het eerste forum van de Agroecology
Europe Association gehouden. Diverse mensen uit de agroecologische beweging kwamen bijeen, om
kennis uit te wisselen en te discussiëren om zo tot een gedeeld begrip over de toekomst van voedsel en
landbouw in Europa en in de wereld te komen. Meer dan 300 mensen, van boeren,
landbouwvoorlichters, onderzoekers, studenten, politici, vertegenwoordigers van nationale en Europese
instellingen, niet-gouvernementele organisaties, sociale bewegingen en het maatschappelijk middenveld
voerden diepgaande discussies over tal van onderwerpen waarbij een ieder zijn/haar mening kon delen.

Het evenement werd mede georganiseerd door Agroecology Europe, ISARA-Lyon, Cultivate!, Friends of
the Earth Europe, Oxfam Solidarité, MISEREOR en SEAE. De deelnemers kwamen uit 28 landen uit Europa
maar ook uit Latijns-Amerika, Noord-Amerika, Afrika en Azië.
Het bevorderen van synergieën tussen wetenschap, mensen in de pratijk en sociale bewegingen was een
centrale doelstelling, maar ook een grote uitdaging:
Hoe kunnen we een gemeenschappelijk begrip van agroecologie hebben zonder het holistische karakter
ervan te vereenvoudigen (inclusief de ecologische, sociale en politieke dimensies)?
Kunnen de verschillende actoren voortbouwen op de behoeften, ervaringen en interesses van boeren en
meer doen dan participatieve methoden, zoals door boeren gedreven benaderingen?
Hoe organiseren we een conferentie die overeenkomt met het transformatieve, inclusieve en creatief
leren dat zo centraal staat in agroecologie?
Hoe kunnen wetenschappers een betere bijdrage leveren aan de ontwikkeling van agroecologie?

Het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid werd door verschillende deelnemers aangevochten
vanwege het gebrek aan expliciete steun aan agroecologische en klein-schalige boeren. Men vroeg zich
af hoe betere relaties tot stand kunnen worden gebracht tussen boeren, onderzoekers en beleidsmakers
om beleidsmaatregelen uit te werken die lokale oplossingen bieden en daadwerkelijk beantwoorden
aan de behoeften van boeren en andere mensen.
Deelnemers presenteerden en discussieerden tijdens 4 plenaire sessies en de daaropvolgende
discussiepanels over agroecologie en voedselsoevereiniteit, co-evolutie van biologische landbouw en
agro-ecologie, ontwikkeling van en transitie naar agro-ecologische praktijken, evenals tijdens 19
workshops over tal van technische, sociale en economische kwesties gerelateerd aan het opstellen,
samenstellen, versterken van agro-ecologie en het maken van de transitie:
- Participatief actieonderzoek;
- Agrobiodiversiteit ter ondersteuning van agroecologie;
- Agroecologie en agroforestry;
- Permacultuur;
- Meerjarige granen;
- Agroecologie en gemeenschappelijk landbouwbeleid;
- Digitale landbouw en agro-ecologie;
- Ondernemerschap in agroecologie;
- Ontwikkeling van een agroecologisch e discours;
- Kennisproductie, kennisuitwisseling en nieuwe benadering van onderwijs;
- Transities creëren;
- Levensloop en ontwikkeling van jonge agroecologen.
De deelnemers kwamen overeen het gesprek voort te zetten over hoe verschillende actoren beter
kunnen samenwerken bij het versterken van agroecologie, hoe ervoor kan worden gezorgd dat de kennis
van degenen die voedsel produceren, meer wordt gewaardeerd in toekomstig onderzoek en hoe samen
kan worden gewerkt aan duurzame landbouwontwikkeling, voedsel veiligheid, grondeigendom,
onderwijs, volksgezondheid en aanverwant beleid ter ondersteuning van agroecologie.
Het Forum toonde eens te meer aan hoe belangrijk het is ervoor te zorgen dat agroecologie, zoals het
steeds vaker wordt besproken op academische fora en op politieke conferenties, in handen blijft van
mensen in de gebieden, die agroecologie uitoefenen om duurzaam levensonderhoud en
voedselsoevereiniteit te bereiken.
Tijdens het forum had de Agroecology Europe-vereniging haar Algemene Vergadering waar een nieuw
bestuur met 10 leden werd gekozen: http://www.agroecology-europe.org/about/team/

