Ons manifest
Voedsel Anders brengt een groeiende beweging samen die werkt aan rechtvaardige en
duurzame voedselsystemen met een verantwoord beheer van bodems, landschap,
biodiversiteit en water, eerlijke prijzen en gezond voedsel voor iedereen. Overal ter wereld
beseffen mensen dat een ander voedselsysteem nodig én mogelijk is. Velen werken daar op
hun eigen manier aan, met agroecologie en voedselsoevereiniteit als stip op de horizon:
o

Een groeiende groep boeren, vissers, verwerkers en andere producenten
kiezen voor eerlijke en duurzame productiemethodes, andere teelten en
regionale afzet. Hierdoor vergroten ze hun autonomie, kans op een beter
inkomen en voeden ze hun gemeenschappen.

o

Burgers zetten zich gezamenlijk in voor een ander voedselsysteem en verenigen
zich rond gezond, duurzaam en lokaal voedsel. Ze starten buurtmoestuinen,
worden lid van een CSA of zetten – samen met lokale producenten –
voedselgemeenschappen op.

o

Sociale bewegingen en maatschappelijke organisaties zetten druk op de
politiek om beleid te maken voor een rechtvaardig en duurzaam
voedselsysteem.

o

En steeds meer onderzoekers en studenten doen in verbinding met de praktijk
onderzoek dat de transitie naar een ander voedselsysteem ondersteunt.

Veel van deze mensen zijn deel van onze beweging.

Onze visie
Een ander voedselsysteem gaat voor Voedsel Anders over het herstel van verbindingen: met de
natuur, onze omgeving en de bodem, tussen boeren, vissers en burgers, tussen stad en
platteland, tussen culturen en met mensen in andere delen van de wereld.
Het geïndustrialiseerde, geglobaliseerde voedselsysteem wordt echter sterk gedreven door
economische prikkels die deze verbindingen in de weg staan. Voedsel Anders zet daarom
andere waarden centraal: van competitie naar samenwerken, van uitputting en vervuiling naar
productie binnen de draagkracht van de aarde, van nemen naar delen. Daarmee versterken we
de vele succesvolle initiatieven voor duurzaam, eerlijk en lokaal voedsel die al bestaan in
Nederland, Vlaanderen en daarbuiten.

Agroecologie en voedselsoevereiniteit hanteren we als onze leidende principes.
Agroecologie is zowel een ecologische als een sociale benadering van de landbouw, die uitgaat
van samenwerking met de natuur. Agroecologie respecteert de rechten, de kennis en de noden
van de mensen die het voedsel produceren en consumeren. Het zet boerenkennis in om te
komen tot een veerkrachtige landbouw die past bij de lokale omstandigheden. Agroecologie is
een verzamelnaam van praktijken, maar tegelijkertijd een wetenschap en een wereldwijde
sociale beweging.
Voedselsoevereiniteit is het recht van mensen op gezond en cultureel passend voedsel dat is
geproduceerd met ecologisch verantwoorde en duurzame methoden, en hun recht om hun
eigen voedsel- en landbouwsystemen te definiëren. Dit betekent onder andere dat staten en
volkeren zelf democratisch over hun eigen voedsel- en landbouwsystemen te beslissen, zonder
schade toe te brengen aan andere mensen of het milieu. De prioriteit wordt gegeven aan lokale
landbouwproductie om de bevolking te voeden.
Onze bouwstenen
De bouwstenen van een nieuw voedselsysteem vullen elkaar aan en zijn onderling verbonden:
o

Een gezonde bodem, biodiversiteit en klimaat. Dit is de basis van een agroecologische
voedselproductie. We versterken landbouw die samenwerkt met de natuur en vertrekt
vanuit lokale kennis, middelen en netwerken.

o

Regionale voedselsystemen met korte productie- en verwerkingsketens die burgers en
boeren verbinden zodat zij de prijs en de kwaliteit van hun voedsel meer in eigen
handen houden. We streven ook naar meer transparantie en verbinding in ons
voedselsysteem.

o

Rechtvaardig handels-, landbouw- en visserijbeleid moet er voor zorgen dat boeren
en vissers eerlijke en stabiele prijzen krijgen én dat consumenten prijzen (kunnen)
betalen waarin alle milieu-, sociale- en dierenwelzijnskosten zijn verrekend (‘true
pricing’). Voedselsoevereiniteit en en mensenrechten, inclusief het recht op voedsel,
staan centraal binnen dit beleid.

o

Toegang tot grond, water en zaden waarbij de rechten van boeren, herders en vissers
die van lokale natuurlijke hulpbronnen leven, zijn beschermd. De duurzame toegang en
zeggenschap van boeren en lokale (inheemse) gemeenschappen over land, water en
bossen, én genetische diversiteit van vee en zaden, moet gegarandeerd zijn.

o

Anders eten. We streven naar gezond eten dat toegankelijk is voor iedereen, dat op
een duurzame wijze is geproduceerd en zoveel mogelijk uit de eigen regio komt. Het
centraler stellen van plantaardige eiwitten is essentieel voor een klimaatvriendelijkere
leefstijl. We onderstrepen de verbindende rol van voedsel in de samenleving en
omarmen de vele voedselculturen in ons land.

Voedsel Anders brengt partijen bij elkaar, wisselt kennis uit, versterkt de praktijk en beïnvloedt
het beleid. We werken samen met anderen zodat de beweging voor agroecologie en
voedselsoevereiniteit blijft groeien. Onze drijfveer is respect en zorg voor elkaar, het klimaat en
de natuur. Dit alles in het belang van huidige en toekomstige bewoners van deze wereld.

