Actie op vrijdag 19 november (11u)
“Dit is niet ons GLB!”

Afspraak 19/11 van 11u tot 13u voor het Europees Parlement
@Luxemburgplein, Brussel
Mobilisatievideo
Facebookevent
Facebookpagina
Dress code: Zwart jas-trui en gekleurde trui-Tshirt eronder. Breng ook je zakdoeken en je
beste glimlach mee! Meer info ter plaatse ....
Op 23 november, juist na de COP26, wordt het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid
(GLB), waarin ons landbouwmodel voor de komende vijf jaar wordt geschetst, ter stemming
voorgelegd aan onze Europese parlementsleden. Het ontwerp dat momenteel op tafel ligt, is
ontoereikend voor de Europese uitdagingen van de Green Deal en de Farm to Forkstrategie. Zolang we de intensieve landbouw in functie van export blijven bevorderen, blijven
de kleine en middelgrote landbouwers verdwijnen en verhindert het GLB de ontwikkeling van
een boerenlandbouw die de voedsel-, sociale en ecologische uitdagingen van deze tijd
aankan.
Wij zijn een collectief van organisaties bestaande uit Belgische burgers en boeren die zich
engageren om onze stem te laten horen aan onze parlementariërs. Ons doel is samen de
leden van het Europees Parlement aan te spreken en hen eraan te herinneren dat dit niet
ons GLB is. Het Europese en nationale landbouwbeleid in al zijn facetten gaat ons allen aan,

consumenten en producenten, zowel uit het Noorden als uit het Zuiden. We kunnen niet
blijven zwijgen, doe met ons mee!
Spandoeken van alle organisaties zijn welkom.
"GOE BOEREN KOE.LT HET KLIMAAT" - "GOE BOEREN IS GOE BETAALD"
#VeranderHetGLB #StemDitGLBWeg

#ChangetheCAP #VoteThisCAPdown #PouruneautrePAC
ORGANISATOREN:
Mouvement d’Action Paysanne, Boerenforum, Landbouwbrigades, Youth For Climate, Amis de la
terre, Autre Terre, Grands Parents pour le Climat, FIAN Belgium, Rencontre des Continents,
SOS FAIM, Association 21, As Bean, MIG, Rise For Climate, Réseau Wallon de Lutte contre la
pauvreté, Adoc Compagnie, Arsenic 2, Le Beau-Mur, Inter-Environnement Wallonie, Les
GASAP, Les Petits Producteurs, Fédération des Services Sociaux, Entraide & Fraternité,
Climaxi, Wervel, LEF-FGE, Réseau des consommateurs responsables; Acteurs.ices des temps
présents, Nourrir Liège, Festival Maintenant, La Ferme du Chant des Cailles, Fédération des
services sociaux, CGSP Bruxelles- ACOD Brussel, Boeren Façade Paysanne, Birdlife, Fridays
for Future, Withdraw the CAP!, Good Food Good Farming, EURopean Youth initiative for the
future of our Food and Agriculture, Global Youth Biodiversity Network Europe, Corporate Europe
Observatory, Solidagro, …

