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Minden,

amit

egy

nagy

inspiráló

Élelmiszer

Önrendelkezés

Mozgalom felépítéséről tudni kell.
A Nyéléni Európa Mozgalom
A

Nyéléni

Európa

Mozgalom

összehozza

a

gazdálkodókat,

halászokat, állattenyésztőket, őslakos népeket, fogyasztókat,
nemkormányzati

szervezeteket

környezetvédelmi,

(NGO-k),

szakszervezeteket,

fejlesztési,

kutatási

igazságszolgáltatási/szolidaritási/emberjogi

és

szervezeteket,

közösségi alapú élelmiszer mozgalmakat, valamint másokat, hogy
növeljék a meglévő élelmiszer önrendelkezési kezdeményezéseket
és erősítsék a helyi, nemzeti, regionális és globális szinteken
végzett munkánkat.

A NyÉLÉNI háttere
A

határkövet

jelentő

Önrendelkezésről

2007

Nyéléni

Maliban

500

Fórum

az

Élelmiszer

résztvevőt

számlált,

élelmiszergyártó, fogyasztó és környezetvédelmi mozgalmakból a
világ

minden

Önrendelkezés

tájáról.
Mozgalom

Ez

volt

a

ugródeszkája.

Globális
Ezen

a

Élelmiszer
Fórumon

hat

alapelvet fogadtak el és kiadták a Nyéléni Nyilatkozatot. Ezt
követte egy Európai Nyéléni Fórum 2011-ben, ezt az ausztriai
Kremsben tartották, ahol a Nyéléni Európa Nyilatkozatról és egy
akciótervről

egyeztettek.

2015

februárjában

ugyanezek

a

mozgalmak részt vettek a Nemzetközi Agroökológiai Fórumon is, a
Nyélémi

centrumban,

Maliban,

és

közreműködtek

a

Fórum

Nyilatkozatának megalkotásában. Ezek a dokumentumok adják a
mozgalom politikai bázisát és világossá teszik, hogy a mozgalom
mire törekszik és mit ellenez. Ezek a globális és regionális
találkozók az olyan emberek számának növekedéséhez vezettek,
akik

a

domináns

átalakításán

élelmiszer

dolgoznak,

és

mezőgazdasági

visszautasítják

a

rendszer

termelés

és

2
fogyasztás

agráripari

modelljét

és

építik

az

Élelmiszer

önrendelkezés Mozgalmat Európában és világszerte.
A cselekvési tervek három kulcsszava a következő:

Alakítsd át! Állj ellen! Építs!
A 2. Nyéléni Európa Fórum az Élelmiszer Önrendelkezésért 5
tematikus tengely köré szerveződik és 4 cél felé irányul:

Munkánk gyújtópontja a Fórumon: 5 tematikus tengely:
1.

Az

élelmiszer

előállítás

és

fogyasztás

módjának

megváltoztatása
2. Az élelmiszer elosztás módjának megváltoztatása
3. A munka értékelése és a szociális körülmények javítása az
élelmiszer & mezőgazdasági rendszerekben
4.

A

természetes

forrásokhoz

és

a

közjavakhoz

való

jog

visszaszerzése
5. Az élelmiszerünket és mezőgazdasági rendszereinket irányító
közpolitikák megváltoztatása.

A fórum fő célkitűzései:
1. Tapasztalatcsere


Biztosítani

gyakorlatok,

egy

befogadó

ismeretek

és

teret

a

mozgalmunkon

tapasztalatok

cseréje

belüli
céljából

jó
a

közösségi szintektől a páneurópai szintekig, a fő tematikus
tengelyekre alapozva.
 Feltérképezni a meglévő kezdeményezések
2.

Kialakítani

egy

közös

megegyezést

az

Európai

Élelmiszer

Önrendelkezésről
 Befogadó teret biztosítani a mozgalmunkon belüli különbségek
felbecsülésére, megbeszélésére, felismerésére és létrehozni egy
megegyezést.


Teret

létrehozni

a

mozgalmunk

előtt

álló

lehetőségek

és

kihívások azonosítására.
3.

Stratégiát

önrendelkezés
kiterjesztésére

és

akciótervet

mozgalom

kidolgozni

európai

az

élelmiszer

megerősítésére

és
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Növelni

a

mozgalmunkon

belüli

különböző

folyamatban

lévő

küzdelmek és körök közötti kötéseket és konvergenciákat.


Kiépíteni konkrét kollektív alternatívákat az előállítás és

a fogyasztás ipari modelljére vonatkozóan.
 Tematikus tengelyek körül és választókerületeken keresztül
projekteket,

kampányokat,

akcióterveket

kialakítani

kezdeményezéseket,
–

helyi

stratégiákat

szintektől

a

és

páneurópai

szintekig.
 Növelni a láthatóságunkat: elérni az embereket, a közösséget,
politikacsinálókat,

és

a

globális

élelmiszer

önrendelkezés

mozgalmat.


Lelkesíteni

és

motiválni

választókerületektől,
hogy

mozgalmunk

az

embereket

korcsoportoktól,

nagyobb

hangsúllyal

és

és

szervezeteket

régióktól

csatlakozzon

kezdve,

a

kelet-

európai kezdeményezések mobilizációjához.


Működési

struktúrát

kialakítani

a

Fórum

utáni

kollektív

munkánk folyamatosságának fenntartására és biztosítására.
4.

Befolyásolni

és

támogatni

azokat

a

politikákat,

amelyek

segítik az élelmiszer önrendelkezést Európában.


Küzdeni

az

élelmiszerrel

és

mezőgazdasággal

kapcsolatos

politikák szerkezeti változásáért az élelmiszer önrendelkezés
szélesebb összefüggésében.
 Biztosítani kell azt, hogy az európai és nemzeti politikák,
amelyek

hatással

vannak

az

élelmiszerre

és

mezőgazdaságra,

járuljanak hozzá az emberi jogok érvényesüléséhez, valamint a
társadalmi

és

klímaigazságosság

globális

szinten

való

megvalósulásához.
 Értelmezni a Mozgalmunkat a globális társadalmi mozgalmakkal
és a globális élelmiszer-kormányzás programjával összhangban.
A Nyéléni Európa Előkészítési Folyamat és Fórum a bizalom,
átláthatóság és részvétel kulcsértékeken, valamint a minden
emberre és identitásra vonatkozó méltányosságon alapul.

Előkészítési folyamat – vegyél részt!
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A

Nyéléni

mindazok

Európa

Fórumhoz

bevonása,

önrendelkezési

akik

vezető

előkészítési

aktívak

Mozgalomban,

az

folyamat

Európai

kulcsszerepet

és

Élelmiszer

játszik

a

Fórum

sikerének biztosításában. Különböző módokon lehetsz részese a
folyamatnak/mozgalomnak:
 Vegyél részt általában: ha érdekel az előkészítési folyamat,
vagy csak többet akarsz tudni, az alábbi helyen feliratkozhatsz
hírlevélért és további információkért:
https://www.surveymonkey.com/r/XDSN82K
 Segíts megszervezni a nemzeti delegációkat: körülbelül 700 –
1000, az élelmiszer önrendelkezésen dolgozó résztvevő jön össze
a teljes páneurópai terület 42 országából Cluj-Napoca-ban. A
delegációk

közötti

egyensúly

választókerületeknek
európai

kvótarendszert

élelmiszergyártásban

képviselőinek

biztosítására

a

Fórumon

és

a

állapítunk

meg

mezőgazdaságban
való

különböző
és

az

érdekeltek

részvételét

ennek

figyelembevételével szervezzük meg. Ez magában foglalja a nemek
közötti

egyensúly

figyelembevételét

is.

Lesz

egy

limit

a

nemzeti delegációk méretére.
o Ha már részt veszel az Élelmiszer önrendelkezés Mozgalomban,
kapcsolódj be a nemzeti előkészítési folyamatba, vagy saját
választókerületed munkájába. Minden országban központok lesznek
kijelölve.

Ha

érdekel,

hogy

egy

központban

legyél,

lépj

kapcsolatba a következő hellyel: info@nyelenieurope.net
o A delegációkat kiegyensúlyozott módon lesznek összeállítva:
§ EGYHARMAD élelmiszergyártó
§ EGYHARMAD “fiatal” (35 évesnél fiatalabb)
§ Egyenlő számú nő és férfi (gender egyensúly)
o

Az

elgondolás

az,

hogy

minden

választókerület

legyen

képviselve a Fórumon és a folyamatokban:
§

Élelmiszergyártók:

gazdálkodók/földművesek,

halászok,

állattenyésztők, városi kertészek, őslakók (ahol lehetnek)
§

Dolgozók:

mezőgazdasági

munkások, szakszervezetek.

és

élelmiszer

munkások,

migráns
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§ Környezetvédelmi, Élelmiszer, Egészségügyi, Fejlesztési és
Igazságszolgáltatási/Szolidaritási/Emberjogi NGO-k

§ Ifjúsági

szervezetek
§ Nőszervezetek
§

Szervezett

fogyasztók

(például

közösség

által

támogatott

mezőgazdaság), városi szegények
§ Egyebek...művészek, tanárok, kutatók stb.
o A delegációk mérete
§ Az egy delegációban résztvevők száma még nincs egyeztetve, de
korlátozott lesz és delegációként 10-30 ember között változhat.
 Tarts előkészítő találkozókat és megbeszéléseket
o Szervezz megbeszéléseket, fórumokat, találkozókat, helyileg
vagy nemzetileg. Ezek beépülnek majd magába a Fórum tartalmába
és a segítenek jövőbeni szorosabb munkakapcsolatok kiépítésében
is.
o

Építsd

fel

területeden

és

és

szervezd(újra)

lépj

kapcsolatba

a

Nyéléni

más

folyamatot

regionális

és

saját

nemzeti

kezdeményezésekkel, kapcsolatba lépni (újra) azokkal, akik

az

élelmiszer önrendelkezés és agroökológia területén dolgoznak az
országodban.

Együtt változtathatunk!

o Szervezz adománygyűjtést országos szinten, hogy hozzájárulj –
a kapacitásnak megfelelően – a részvételi költségekhez, és ha
lehetséges, a Fórum általános költségvetéséhez.


Vegyél

részt

a

munkacsoportokban,

hogy

segítsd

a

Fórum

szervezését
o Van egy létező Koordinációs Bizottság és öt munkacsoport
(feladat

csapat,

kommunikációk,

módszertan,

pénzügy

és

logisztika). A Koordinációs Bizottság tartja az egyensúlyt a
különböző választókerületek között. Minden munkacsoport nyitva
bárki számára, aki be akar kapcsolódni a munkába.
Bármilyen kérdést vagy javaslatot szívesen fogadunk a következő
helyen: info@nyelenieurope.net
Szolidaritásban,
A Nyéléni Európa Koordinációs Bizottság tagjai:
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Ramona Duminicioiu Eco Ruralis Association
Ludwig Rumetshofer ÖBV-Via Campesina Austria
Jyoti Fernandes, European Coordination Via Campesina
Natalia Laino és 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'
Egyesületek (IUF)
Judith Hitchman és Jocelyn Parot Urgenci Community Supported
Agriculture Network
Mariam Jorjadze és Elene Shatberashvili The Biological Farming
Association Elkana
Nele Marien és 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
További információk:
www.nyelenieurope.net
www.nyeleni.org
www.foodsovereignty.org/forum-agroecology-nyeleni-2015
http://mtvsz.blog.hu/2011/08/30/elelmiszer_onrendelkezest_most_
beszamolo_a_nyeleni_europe_forumrol

