2. Evropské Nyéléni fórum potravinové suverenity
26. – 30. října 2016, Kluž, Rumunsko
„Vybudujme v Evropě silné inspirativní hnutí za potravinovou suverenitu.“
Evropské Nyéléni hnutí
Evropské Nyéléni hnutí (Nyéléni Europe) sdružuje zemědělce, rybáře, chovatele
dobytka, původní obyvatelstvo, spotřebitele, nestátní neziskové organizace, odborové,
environmentální,

hospodářské

a

výzkumné

organizace,

organizace

lidských

práv,

spravedlnosti a solidarity, lokální potravinová hnutí a mnoho dalších. Primárním účelem je
posílit stávající hnutí za potravinovou suverenitu a posílit vliv na lokálních, národních,
regionálních i globálních úrovních.
Historie
První globální Fórum potravinové suverenity se konalo v roce 2007 v Nyéléni/Mali a
zúčastnilo se jej přes 500 zástupců zemědělců, spotřebitelů a nevládních organizací.
Dohodnutím se zde na společném zájmu v podobě proměny současného potravinového a
zemědělského systému byl položen základní kámen pro vybudování světového hnutí za
potravinovou suverenitu. Během konference byla ustanovena Deklarace Nyéléni, ve které je
zmíněno šest stěžejních zásad potravinové suverenity. Roku 2011 se v rakouské Kremži
konalo Evropské Nyéléni Fórum, v rámci něhož byla vytvořena Evropská Deklarace Nyéléni
a dohodnut akční plán. V únoru 2015 se táž hnutí zúčastnila Mezinárodního agroekologického
fóra v Nyéléni v Mali a i z tohoto setkání vzešla deklarace. Veškeré tyto dokumenty
představují politiku hnutí a objasňují, jaké principy hájí a proti čemu se vymezuje.
Taková celosvětová a regionální setkání přispívají k navýšení počtu angažovaných
jedinců, kteří se zasazují za změnu potravinového a zemědělského systému, odmítají agroindustriální způsoby výroby a spotřeby a společně tvoří hnutí potravinové suverenity
v Evropě i ve světě.
Akční plán hnutí charakterizují tři klíčová slova:

Transformujme! Odmítejme! Tvořme!

2. Evropské Nyéléni fórum potravinové suverenity je rozčleněno do pěti tematických
okruhů a směřuje ke čtyřem cílům.

Hlavní osa Fóra: pět tematických okruhů
1)
2)
3)
4)
5)

Změna způsobu produkce a spotřeby potravin
Změna distribuce potravin
Ocenění práce a zlepšení sociálních podmínek v potravinářství a zemědělství
Navrácení práva na přírodní zdroje a na společné veřejné statky
Změnit veřejnou správu týkající se potravinářského a zemědělského systému

Klíčové cíle Fóra
1) Sdílet zkušenosti
 Vytvořit inkluzivní prostor pro sdílení znalostí, zkušeností a příkladů dobré
praxe lokálního i celoevropského charakteru, které souvisí s výše
zmíněnými pěti tematickými okruhy.
 Uvést do podvědomí stávající iniciativy.
2) Pracovat na vzájemném porozumění potravinové suverenity v Evropě
 Věnovat prostor diskuzi nad rozdíly mezi jednotlivými pojetími
potravinové suverenity a snažit se najít konsensus.
 Vytvořit prostor pro vymezení možností a výzev našeho hnutí.
3) Vyvinout strategii a akční plán k posílení a růstu evropského hnutí za
potravinovou suverenitu
 Zprostředkovat propojení mezi stávajícími aktivitami usilujícími o


potravinovou suverenitu a příznivci našeho hnutí.
Vytvořit konkrétní kolektivní alternativy k industriálnímu



zemědělské produkce a spotřeby.
Navrhnout projekty, kampaně, iniciativy, strategie a akční plány navazující



na pět tematických okruhů a zahrnující lokální až celoevropskou úroveň.
Zvýšit povědomí o našem hnutí: informovat jednotlivce, veřejnost, vlády a



celé hnutí za potravinovou suverenitu.
Inspirovat a motivovat spřízněné jedince napříč organizacemi, věkovými

modelu

skupinami a regiony, aby se přidali k našemu hnutí, s důrazem na iniciativy


ze zemí východní Evropy.
Vyvinout pracovní systém, který napomůže pokračování našich společných

aktivit i po skončení fóra.
4) Ovlivňovat a podporovat politiku potravinové suverenity v Evropě
 Usilovat o strukturální změny v potravinářské a zemědělské politice
v širším kontextu potravinové suverenity.



Zajistit, aby evropské a národní politiky, které zasahují do oblasti
potravinářství a zemědělství, zohledňovaly dodržování lidských práv a



zasazovaly se o sociální o klimatickou spravedlnost na globální úrovni.
Vnést naše hnutí do kontextu globálních sociálních hnutí a globální
potravinářské agendy.

Přípravný proces Evropského Nyéléni, stejně jako Fórum samotné, jsou založeny na
klíčových hodnotách vzájemné důvěry, transparentnosti, participace, dále pak rovnosti a
respektu ke všem zúčastněným.

Přípravný proces – zapojte se!
Během přípravného procesu týkající se Evropského Nyéléni Fóra je stěžejní zapojení
aktivních členů evropského hnutí za potravinovou suverenitu. Je několik způsobů, jak se stát
členem tohoto procesu/hnutí.


Jednoduše se zúčastněte: Zaujala-li vás možnost účasti na přípravách nebo
pouze chcete vědět více, můžete se se pro více informací či k odebírání



newsletterů přihlásit zde: https://www.surveymonkey.com/r/XDSN82K
Vytvořte národní delegaci: Do Kluže se sjede 700 až 1000 účastníků
zabývajících se potravinovou suverenitou ze 42 evropských zemí. Aby byla
zajištěna rovnováha mezi delegáty, bude přístup na Fórum omezen počtem
zástupců jednotlivých organizací. Součástí omezujících kvót bude rovněž
rovnost poměru pohlaví a limitující velikost národních delegací.
o Jste-li už členy hnutí potravinové suverenity, můžete se zúčastnit
přípravných procesů ve vaši organizaci i na národní úrovni. V rámci
jednotlivých států budou stanoveny koordinační týmy. Přejete-li si být
součástí takovéhoto týmu, kontaktujte nás zde: info@nyelenieurope.net
o Složení delegací bude vyvážené
 Jedna třetina potravinových producentů
 Jedna třetina „mladých“ (pod 35 let)
 Vyrovnaný poměr pohlaví
o Záměrem je, aby byly níže uvedené skupiny přítomny na Fóru i v rámci
přípravného procesu
 Potravinoví producenti: zemědělci, rybáři, chovatelé dobytka,


městští zahrádkáři, původní obyvatelé (jsou-li přítomni)
Pracovníci: zemědělští a potravinářští pracovníci, pracující
migranti, odborové organizace



Neziskové

organizace:

environmentální,

potravinářské,





zdravotnické, rozvojové, lidskoprávní
Mládežnické organizace
Ženské organizace
Organizovaní spotřebitelé (např. členi KPZ - komunitou

podporovaného zemědělství), městská chudina
 A další (umělci, učitelé, výzkumníci atd.)
o Velikost delegací
 Počet osob na delegaci doposud nebyl stanoven a bude se


pohybovat v rozmezí od 10 do 30 účastníků
Organizujte přípravná setkání a diskuze
o Organizujte diskuze, fóra a setkání na lokální i národní úrovni. Tyto
hovory budou přínosné pro obsah Fóra obecně a v budoucnu umožní
užší pracovní propojení.
o Budujte a (re)organizujte chod místní Nyéléni a kontaktujte další
regionální iniciativy a propojte je s těmi, které u vás již pracují na
vývoji potravinové suverenity a agroekologie. Jedině společně
dosáhneme změny!
o Zorganizujte fundraising na národní úrovni pro financování národní



delegace a, bude-li to možné, též k přispění celkovému rozpočtu Fóra.
Zúčastněte se pracovních skupin a zapojte se do organizace Nyéléni Fóra
o Máme stávající koordinační výbor a pět pracovních skupin (skupinu
pro všeobecné úkoly (task team), komunikační, metodickou, finanční a
logistickou). Koordinační výbor odráží vyrovnané zastoupení skupin,
které se řadí do hnutí za potravinovou suverenitu. Pracovní skupiny
jsou otevřené všem zájemcům.

Máte-li nějaké dotazy či návrhy, kontaktujte nás prosím zde: info@nyelenieurope.net
Se vzájemnou solidaritou,
Evropský koordinační výbor pro Nyéléni:
Ramona Duminicioiu, Eco Ruralis Association
Ludwig Rumetshofer, ÖBV-Via Campesina Austria
Jyoti Fernandes, European Coordination Via Campesina
Natalia Laino and Maria Pombal, World Forum of Fisher People

Polina Shulbaeva, The Resource Center for Indigenous People
Svetlana Boincean, International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering,
Tobacco and Allied Workers' Associations (IUF)
Judith Hitchman and Jocelyn Parot, Urgenci Community Supported Agriculture Network
Mariam Jorjadze and Elene Shatberashvili, The Biological Farming Association Elkana
Nele Marien and Stanka Becheva, Friends of the Earth Europe
Brigitte Reisenberger, FIAN European Sections and Coordinations
Carla Weinzierl, European Attac Network
Sylvia Kay, Transnational Institute (TNI)
Fernando Garcia Dory, European Shepherds’ Network

Více informací naleznete zde:
www.nyelenieurope.net
www.nyeleni.org
www.foodsovereignty.org/forum-agroecology-nyeleni-2015

