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DE DRIE FACETTEN VAN
AGRO-ECOLOGIE
AGRO-ECOLOGIE IS:
1.

Wil controle over zaaigoed,
land en grond in handen
van de betrokken bevolking leggen

Faciliteert aanpassing
en weerbaarheid
t.a.v. klimaatverandering

Bevordert
landbouwer-tot-landbouweruitwisselingen om kennis te delen

2. Een

aantal principes en landbouwpraktijken die de veerkracht
en duurzaamheid van voedsel- en landbouwsystemen verbeteren
en tegelijkertijd sociale integriteit handhaven;

3.

Bevordert eerlijke,
korte distributienetwerken,
waarbij producenten en
consumenten samenwerken

Moedigt nieuwe vormen
van gedecentraliseerd,
collectief en participatief beheer
van voedselsystemen aan

Voedt biodiversiteit
en bodem

Versterkt voedselproducenten,
lokale gemeenschappen,
cultuur, kennis, spiritualiteit

 en wetenschappelijke onderzoeksbenadering van
E
agro-ecologische en voedselsystemen;

 en sociaal-politieke beweging, die focust op de praktische
E
toepassing van agro-ecologie, die nieuwe manieren zoekt
om landbouw, productie, distributie en consumptie van voedsel
te organiseren, evenals de wisselwerking van voedselen landbouwsystemen met de samenleving en de natuur.

WAT ZIJN DE PRINCIPES VAN
AGRO-ECOLOGIE?
DE PRINCIPES ZIJN EEN REEKS BREDE RICHTLIJNEN
DIE DE BOUWSTENEN VORMEN VAN AGRO-ECOLOGIE,
HAAR PRAKTIJK EN UITVOERING:

Agro-ecologie promoot principes, eerder dan regels of een

stappenplan voor een transitie.

Agro-ecologie is het effect van de gezamenlijke toepassing van de

Verhoogt weerbaarheid door de
diversifiëring van landbouwinkomsten
en versterkt de autonomie
van de gemeenschap

Vereist ondersteunend beleid
en investeringen

Elimineert het gebruik
en de afhankelijkheid
van landbouwchemicaliën

principes en onderliggende waarden, op de ontwikkeling van alternatieve
landbouw- en voedselsystemen. We gaan ervan uit dat de toepassing
van het geheel van de principes een geleidelijk proces is.
Bevordert gezonde voeding
en levensonderhoud

De principes gelden over geografische regio’s heen maar zullen,

afhankelijk van de plaats en de context, tot verschillende
toepassingen leiden.
Een betere integratie met de natuur, en rechtvaardigheid

en waardigheid voor mens, dier en natuurlijke processen:
dat is de context waarin we alle principes moeten bekijken.

Wil de lokale markten versterken
en bouwen aan een sociale
en solidaire economie

ECONOMISCHE

Moedigt een sterkere participatie
in het beslissingsproces aan van
zowel vrouwelijke als mannelijke
voedselproducenten/-consumenten

POLITIEKE

Versterkt de integratie
van verschillende elementen
van agro-ecosystemen
(planten, dieren, …)

Moedigt diversiteit en solidariteit
onder bevolkingsgroepen,
en empowerment van
vrouwen en jongeren aan

ECOLOGISCHE

SOCIO-CULTURELE

Er is geen voedselsoevereiniteit
zonder agro-ecologie.
En uiteraard zal agro-ecologie
niet slagen zonder een beleid
over voedselsoevereiniteit
dat het ondersteunt.
Ibrahima Coulibaly

Meer info:

https://agroecologyprinciple.atavist.com

