Sociale beweging voor agro-ecologische en solidaire voedselsystemen

MEMORANDUM
LOKALE VERKIEZINGEN 2018
PRIORITEITEN
EEN DEMOCRATISCH BELEID
ONTWIKKELEN ROND LOKALE
VOEDSELSYSTEMEN
• Een gemeentelijke strategie opzetten
gebruik makend van burgerparticipatie voor
een agro-ecologische transitie, solidaire
voeding en de herlokalisering van onze
landbouwvoedselsystemen.
• Het democratische bestuur versterken door de
oprichting van burgerraden voor voedselbeleid.

HET LANDBOUWAREAAL EN DE
NATUURLIJKE HULPBRONNEN
BESCHERMEN EN TOEGANKELIJKER
MAKEN VOOR AGRO-ECOLOGISCHE
PROJECTEN
• Een halt toeroepen aan de verstedelijking
en herbestemming van landbouwgronden, en
het particuliere en professionele gebruik van
giftige stoffen streng aan banden leggen.
• De verkoop van openbare gronden verbieden
en deze ter beschikking stellen van agroecologische projecten (vestiging van nieuwe
boeren,
testzones,
gemeenschappelijke
moestuinen, pedagogische projecten enz.).

DE VESTIGING EN AGRO-ECOLOGISCHE
OMSCHAKELING VAN NIEUWE BOEREN
EN BOERINNEN ONDERSTEUNEN
• Openbare diensten en infrastructuren
ontwikkelen ter ondersteuning van lokale agroecologische productie : vestigingshulp, steun
aan opleidings- en uitwisselingsinitiatieven,
zadenbanken, lokale verwerkings- en commer
cialiseringsstructuren, ter beschikkingsstelling
van landbouwwerktuigen, recyclage van
landbouwafval enz.
• Boerencoöperatieven en burgerinitiatieven
om voedselgordels op te zetten mee helpen
ontwikkelen.

AGRO-ECOLOGISCHE
CONSUMPTIEMODELLEN EN KORTE
KETENS AANMOEDIGEN
• Criteria opstellen ten gunste van
voedingsproducten afkomstig van agroecologische productie, de korte keten en
rechtvaardige handel op de openbare
aanbestedingsmarkt van gemeenschapscatering
(scholen, rusthuizen, OCMW's enz.).
• De verkoop van slechte voeding verbieden
in gemeentelijke instellingen en educatieve
sensibiliseringscampagnes voeren om de
overconsumptie terug te dringen en consumptie
van kwalitatieve producten en producten uit de
korte keten, te promoten.

HET RECHT OP VOEDSEL
GARANDEREN VOOR IEDEREEN
EN SOLIDARITEITSMECHANISMEN
VERSTERKEN
• Lokale vernieuwende initiatieven rond
voedselhulp ondersteunen (sociale restaurants,
sociale voedingswinkels, samenaankoopgroepen,
solidariteitsinitiatieven met kansarmen) en hen
aanmoedigen zich te bevoorraden in de korte
keten.
• De integratiekansen onderzoeken via
werk in agro-ecologische en solidaire
voedingsprojecten,
en
agro-ecologische
projecten met sociaal oogmerk ontwikkelen
(bijvoorbeeld gemeenschappelijke moestuinen,
samenaankoopgroepen, locale markten enz.)
Lees het volledige memorandum op de website
van Agroecology in Action :

www.agroecologyinaction.be
info@agroecologyinaction.be

