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Noot: bij deze publicatie hoort ook een aparte poster met een infographic over de principes van agro-ecologie.
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VOORWOORD

Wat versta jij onder agro-ecologie? Hoe ziet het eruit in de praktijk? Kan het opgeschaald worden? Welke concrete voorbeelden
zijn er? Hoe kan erin worden geïnvesteerd? Hoe het te ondersteunen? Is het productief? Zijn er data die de efficiëntie bewijzen,
die aantonen dat de beloften worden waargemaakt? Dat zijn een paar vragen die vaak worden gesteld door mensen die niet erg
vertrouwd zijn met agro-ecologie. Mensen die er wel mee vertrouwd zijn, kaarten dan weer andere kwesties aan:
• “ Ik vind niet dat ze echt over agro-ecologie spreken: agro-ecologie beperkt zich niet tot het verbeteren van het leven in de
bodem, het is zoveel meer dan dat!”
• “ Men gebruikt dan wel het woord agro-ecologie, maar het concept is volledig uitgehold. Men gebruikt het om het industriële
model te ‘greenwashen’”
• “ Wetenschappers interpreteren agro-ecologie misschien op deze manier, maar dat is niet hoe boerenbewegingen het zien”
• “ Zij gebruiken misschien de term agro-ecologie niet, maar waarover zij praten strookt met hoe wij agro-ecologie zien en definiëren”
Zo kunnen we nog even doorgaan... Algemeen mogen we stellen dat er nood is aan meer duidelijkheid over wat agro-ecologie is
en wat het niet is. Dat is belangrijk om politieke steun te krijgen, om de beweging te laten groeien, om coöptatie te vermijden
en om valse, zogenaamd klimaatslimme oplossingen te bestrijden. Sociale bewegingen, ngo’s, internationale instellingen en
academici hebben de afgelopen jaren verschillende pogingen ondernomen om te verduidelijken wat agro-ecologie precies is
en die pogingen gaan nog steeds door.
Ook in ons netwerk voelden we de nood aan verduidelijking en afstemming. Dit document is een eerste poging tot antwoord.
We hebben beslist om de verschillende principes op te splitsen in vier dimensies van duurzaamheid: ecologisch, socio-cultureel,
economisch en politiek. Wij denken dat het een goede manier is om de complexiteit en het multidimensionale aspect van
agro-ecologie te vatten. Het laat ons toe om agro-ecosystemen en voedselsystemen te begrijpen binnen de sociale, economische en
politieke context waarin zij bestaan.1 De opbouw van het document reflecteert op deze manier ook de categorieën van principes
zoals reeds geïdentificeerd door anderen in de agro-ecologische beweging.
Ons doel is niet om agro-ecologie opnieuw te definiëren, maar eerder om principes te identificeren die ons verhaal, ons politiek
werk alsook onze werking met partners wereldwijd versterken. We willen de visie op en het begrip van agro-ecologie versterken
want voor ons is agro-ecologie één van de belangrijkste middelen om voedselsoevereiniteit en klimaatrechtvaardigheid te realiseren.
Dit document vormt de eerste stap in een ruimer proces om de dialoog aan te gaan met onze partners in verschillende delen
van de wereld, en tussen de lidorganisaties van ons netwerk (ook om huidige praktijken en strategieën te evalueren). Onze
samenleving moet vandaag het hoofd bieden aan ernstige sociale, ecologische en economische crisissen. Klimaatverandering
dwingt ons om de huidige productie- en consumptiemodellen radicaal om te gooien. Daarom is een goed begrip van en steun
voor agro-ecologie dringend. We hopen en geloven met deze publicatie een bescheiden bijdrage te leveren tot de versterking van
de wereldwijde agro-ecologische beweging.
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EEN EERSTE
KENNISMAKING
MET AGROECOLOGIE
1. D
 E DRIE FACETTEN
VAN AGRO-ECOLOGIE
Agro-ecologie is:
• Een wetenschappelijke onderzoeksbenadering2 van agroecologische en voedselsystemen,
•E
 en aantal principes en landbouwpraktijken die de veerkracht
en duurzaamheid van voedsel- en landbouwsystemen verbeteren
en tegelijkertijd sociale integriteit handhaven,
• Een sociaal-politieke beweging 3, die focust op de praktische
toepassing van agro-ecologie, die nieuwe manieren zoekt om
landbouw, productie, distributie en consumptie van voedsel
te organiseren, evenals de wisselwerking van voedsel -en
landbouwsystemen met de samenleving 4 en de natuur.

2. D
 E ONDERLINGE AFHANKELIJKHEID
VAN AGRO-ECOLOGIE EN
VOEDSELSOEVEREINITEIT
Net als Ibrahima Coulibaly, geloven we het volgende:
“Er is geen voedselsoevereiniteit zonder agro-ecologie. En
uiteraard zal agro-ecologie niet slagen zonder een beleid over
voedselsoevereiniteit dat het ondersteunt”.5
We willen voortbouwen op de standpunten van sociale
bewegingen die voedselsystemen actief vormgeven en definiëren.
We erkennen en respecteren ook het werk dat reeds werd
gedaan om het concept agro-ecologie te verduidelijken en te
ontwikkelen, en zien het als het fundament voor dit werk.

De Nyéléni Declaration6 definieert agro-ecologie als een
volksbeweging en -gebruik, die van wetenschap en beleid eerder
steun dan leiding nodig heeft. Wij beschouwen dit als een
dringende oproep om de expertise van voedselproducenten7,
en van zij die hun voedsel als gemeenschap verbouwen, te
erkennen en een centrale plaats te geven in de beleidsvorming
en het beheer van voedselsystemen. Het vereist ook dat mensen
het recht hebben om ‘het voedselbeleid en de toepassing te
controleren’.8 Vanuit dit perspectief is agro-ecologie inderdaad
onlosmakelijk verbonden met voedselsoevereiniteit.

3. PRINCIPES: DEFINITIE
EN KENMERKEN
De principes zijn een reeks brede richtlijnen die de bouwstenen
vormen van agro-ecologie, haar praktijk en uitvoering.
Ze hebben de volgende kenmerken:
•A
 gro-ecologie promoot principes, eerder dan regels of een
stappenplan voor een transitie.
•A
 gro-ecologie is het effect van de gezamenlijke toepassing van
de 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.
•D
 e principes gelden over geografische regio’s heen maar
zullen, afhankelijk van de plaats en de context, tot verschillende
toepassingen leiden.
•E
 en 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.

 IDSE’s visie op voedselsoevereiniteit: Voedselsoevereiniteit is een beleidskader dat de grondoorzaken van honger en armoede
C
aanpakt door de controle van voedselproductie en –consumptie te her-democratiseren en her-lokaliseren in lokale voedselsystemen.
Voedselsoevereiniteit omvat niet alleen de controle van de productie van voedsel en markten, maar tevens de toegang en controle
van mensen over land, water- en genetische hulpbronnen, in het bijzonder zaden. Het veronderstelt de erkenning en empowerment
van mensen en gemeenschappen opdat zij hun economische, sociale, culturele en politieke rechten kunnen realiseren net als
hun noden aangaande de keuze, toegang en productie van voedsel. Het wordt gedefinieerd als: ‘Het recht van mensen om hun
eigen voedsel en landbouwsysteem te bepalen; het recht om de nationale landbouwproductie en -handel te beschermen en te
reglementeren, om duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren; het recht om de mate van zelfvoorziening in voedsel te
bepalen; het recht om dumping van landbouwproducten op hun markten te verbieden. Voedselsoevereiniteit ontkent het belang
van handel niet, maar promoot een handelsbeleid dat het recht van mensen op voedsel en op een veilige, gezonde en ecologisch
duurzame voedselproductie respecteert”.9

DE PRINCIPES VAN AGRO-ECOLOGIE

NAAR RECHTVAARDIGE, VEERKRACHTIGE EN DUURZAME VOEDSELSYSTEMEN

BRONNEN GEBRUIKT OM DE PRINCIPES TE IDENTIFICEREN EN ONTWIKKELEN
Om deze principes te ontwikkelen, probeerden we werk uit verschillende hoeken van de agro-ecologische beweging te systematiseren
en synthetiseren. Hoewel we niet systematisch voetnoten of referenties toevoegden, is dit werk opgebouwd, geïnspireerd en verder
ontwikkeld op basis van reeds bestaande principes. Dit zijn de bronnen die we gebruikten:

2016
• Dumont, A., Vanloqueren, G., Stassart, P. & Baret, P.
(2016). Clarifying the socioeconomic dimensions
of agroecology: between principles and practices,
Agroecology and Sustainable Food Systems, 40:1, 24-47.
• Nicholls, C., Altieri, M., Vazquez, L. (2016). Agroecology:
Principles for the Conversion and Redesign of Farming
Systems. J Ecosys Ecograph S5: 010.
• IPES-Food (2016). From uniformity to diversity: a
paradigm shift from industrial agriculture to diversified
agroecological systems.
• Hatt, S., Artru, S., Brédart, D., Lassois, L., Francis,
F., Haubruge, E., Garré, S., Stassart, P., Dufrêne, M.,
Monty, A. & Boeraeve, F. (2016). Towards sustainable food
systems: the concept of agroecology and how it questions
current research practices. A review, BASE, Volume 20
(2016), Numéro spécial 1: AgricultureIsLife, 215-224.
• Brym, Z.T., Reeve, J.R. (2016). Agroecological Principles
from a Bibliographic Analysis of the Term Agroecology.
In: Lichtfouse E. (eds) Sustainable Agriculture Reviews,
vol 19. Springer, Cham.

2015
• International Forum on Agroecology (2015). Declaration
of the International Forum for Agroecology, Nyéléni.
• Third World Network and SOCLA (2015). Agroecology
key Concepts, Principles and Practices.
• Snipstal, B. (2015). Repeasantization, agroecology,
and the tactics of food sovereignty.
• Greenpeace (2015). Ecological Farming: the seven
principles of a food system that has people at its heart.
• Colin, A., Pimbert, M., Kiss, C. (2015). Building,
defending and strengthening agroecology, a global struggle
for food sovereignty.
• Pimbert, M. (2015). Agroecology as an Alternative
Vision to Conventional Development and Climate-smart
Agriculture, Development (2015) 58: 286.

2014
• SOCLA (2014). Agroecology: concepts,
principles and applications: contributions to FAO
1st international symposium on agroecology.
• Silici, L. (2014). Agroecology: What it is and what
it has to offer. IIED Issue Paper. IIED, London.
• Parmentier, S. (2014). Scaling-up agroecological
approaches: what, why and how? Oxfam Solidarité.

2013
•C
 entre for Studies and Strategic Foresight (2013).
Agro-ecology: different definitions, common principles.
•R
 osset, P. and Martinez-Torres, M-E (2013). La Via
Campesina and Agroecology in “La Via Campesina’s
Open Book: Celebrating 20 Years of Struggle and Hope”.

2012
• Stassart, P.M., Baret, Ph., Grégoire, J-Cl., Hance,
Th., Mormont, M., Reheul, D., Stilmant, D., Vanloqueren,
G., Visser, M (2012). L’agroécologie: trajectoire et potentiel
- Pour une transition vers des systèmes alimentaires
durables. Paper in English based on the same document.

2011
•D
 e Schutter, O. (2011). Agroecology and the Right
to Food. Report presented at the 16th Session of the
United Nations Human Rights Council.

1995
• Altieri, M. (1995). Agroecology: principles and strategies
for designing sustainable farming systems.

WEBSITE
•F
 AO, www.fao.org, “10 key elements of Agroecology”.
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DE PRINCIPES

1. DE ECOLOGISCHE DIMENSIE VAN AGRO-ECOLOGIE
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Agro-ecologie versterkt positieve interacties, synergie, integratie en complementariteit tussen de verschillende
elementen van agro-ecosystemen (planten, dieren, bomen, bodem, water, enz.) en voedselsystemen
(water, hernieuwbare energie en schakels in geherlokaliseerde voedselketens).
Agro-ecologie versterkt en onderhoudt het bodemleven en creëert zo gunstige omstandigheden voor de plantengroei.10
Agro-ecologie optimaliseert en sluit de grondstoffenkringloop door voedingsstoffen en biomassa te hergebruiken in
landbouw- en voedselsystemen.
Agro-ecologie optimaliseert en onderhoudt de biodiversiteit boven en onder de grond (een brede waaier aan soorten
en variëteiten, genetische variëteit, lokaal aangepaste rassen enz.), en dit in tijd en ruimte (op perceel-, boerderij- en
landschapsniveau).
Agro-ecologie elimineert het gebruik en de afhankelijkheid van externe synthetische inputs, door landbouwers in staat
te stellen om met ecologische technieken plagen en onkruid te beheersen en de bodemvruchtbaarheid te verbeteren.
Agro-ecologie faciliteert klimaatadaptatie, verhoogt de weerbaarheid t.a.v. klimaatverandering en vermindert de uitstoot van
broeikasgassen (mitigatie) door een lager gebruik van fossiele brandstoffen en een grotere opslag van koolstof in de bodem.

DE IMPACT VAN DEZE DIMENSIE
Door principes toe te passen die natuurlijke ecosystemen imiteren,
draagt agro-ecologie bij tot meer complexe agro-ecosystemen.
Agro-ecologie verhoogt de veerkracht 11 en het vermogen van
landbouwsystemen om zich aan te passen aan klimaatverandering
daar waar klimaatrisico’s vaak voorkomen.12 Het werd
bijvoorbeeld aangetoond “dat verhoogde biodiversiteit in de
bodem het waterverbruik, de opname van voedingsnutriënten
en de ziekteresistentie van planten verbetert”.13 Omdat het de
weerbaarheid verhoogt, vormt biodiversiteit vaak “een buffer
tegen een ecologische en economische risico’s”.14 In haar
ecologische dimensie helpt agro-ecologie om zelfvoorzienende,
gezonde en niet vervuilende landbouwsystemen uit te bouwen,
die zorgen voor betaalbare, diverse en veilige voeding, energie en

andere huishoudelijke behoeften. Een bijkomend voordeel van
de ecologische dimensie is dat agro-ecologie klimaatverandering
afremt. Bijvoorbeeld door bodems gezonder te maken en
verarmde bodems te herstellen, en zo bij te dragen aan de opslag
van koolstof. Of door direct en indirect energieverbruik te
verminderen, en zo de uitstoot van broeikasgassen te vermijden.15
In agro-ecologie worden natuurlijke hulpbronnen, zoals water
en energie, zo efficiënt mogelijk ingezet. Naast deze belangrijke
bijdragen aan verhoogde weerbaarheid, klimaatadaptatie en
mitigatie zorgt agro-ecologie ook voor een gezonde en veilige
werkomgeving voor landbouwers en landarbeiders, én voor een
gezonde omgeving voor landelijke, voorstedelijke en stedelijke
gemeenschappen die van gezond, voedzaam en divers voedsel
worden voorzien.

De online versie van deze publicatie bevat ook voorbeelden (projecten, casestudy’s of onderzoek) van de ecologische dimensie
van agro-ecologie:
• Weerbaarheid, extreme weersomstandigheden en agro-ecologie: dit

voorbeeld omvat verschillende studies die keken naar
de rentabiliteit van de landbouw na extreme weerfenomenen in Centraal-Amerika.

• Verbetering van bodem én levensomstandigheden in landelijk Bangladesh: dit voorbeeld toont hoe het gebruik van vermicompost

en compost in Bangladesh heeft geholpen om de bodemvruchtbaarheid, gewasproductiviteit en gezinsinkomens te verhogen.
• Verhoogde weerbaarheid door rijstteelt in mangroven in West-Afrika: dit

voorbeeld focust op rijstteelt in mangroven die
zorgt voor onafhankelijkheid van synthetische inputs en hogere gewasopbrengsten.

Kijk online om meer te weten over de impact die agro-ecologie werkelijk heeft!

DE PRINCIPES VAN AGRO-ECOLOGIE

NAAR RECHTVAARDIGE, VEERKRACHTIGE EN DUURZAME VOEDSELSYSTEMEN

2. DE SOCIO-CULTURELE DIMENSIE VAN AGRO-ECOLOGIE
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Agro-ecologie is verankerd in de cultuur, identiteit, traditie, innovatie en kennis van lokale gemeenschappen.16
Agro-ecologie draagt bij tot gezonde, gevarieerde, seizoensgebonden en cultuurgebonden voeding.
Agro-ecologie is kennisintensief en stimuleert zowel horizontale (landbouwer-tot-landbouwer) relaties om kennis,
vaardigheden en innovatie te delen, als allianties waarin landbouwer en onderzoeker evenwaardig zijn.
Agro-ecologie promoot en creëert kansen voor solidariteit en discussie binnen en tussen cultureel diverse groepen (bv. verschillende
etnische groepen die dezelfde waarden delen maar andere toepassingen gebruiken) en tussen stads- en plattelandsbevolking.
Agro-ecologie respecteert diversiteit op het vlak van geslacht, ras, seksuele geaardheid en religie, creëert
mogelijkheden voor jongeren en vrouwen, en moedigt leiderschap voor vrouwen en man-vrouwgelijkheid aan.
Agro-ecologie heeft niet noodzakelijk behoefte aan dure externe certificering omdat het kan steunen op
producent-consumentrelaties en transacties die gebaseerd zijn op vertrouwen, waardoor alternatieven zoals PGS
(Participatory Guarantee System) en CSA (Community-Supported Agriculture) worden gepromoot.
Agro-ecologie steunt mensen en gemeenschappen in het onderhouden van hun spirituele en materiële relatie
met land en leefomgeving.

DE IMPACT VAN DEZE DIMENSIE
Omdat het vertrekt vanuit de bestaande kennis, vaardigheden en
tradities van landbouwers en voedselproducenten, is agro-ecologie
uiterst geschikt om hun recht op voedsel te realiseren.17
Het maakt de ontwikkeling mogelijk van gepaste technologieën
die aansluiten bij de behoeften en omstandigheden van
gemeenschappen van kleinschalige landbouwers, boeren,
inheemsen, veehouders, vissers, herders of jagers-verzamelaars, in
hun specifieke leefomgeving. In de meeste ontwikkelingslanden
blijft landbouw de belangrijkste sector van tewerkstelling en
daarom biedt deze sector ook de beste mogelijkheden voor
inclusieve ontwikkeling. Ontwikkeling van de landbouwsector
kan de plattelandsvlucht en andere vormen van migratie die
leiden tot ontwrichting van families en gemeenschappen omkeren.
Als mensen leren op agro-ecologische wijze de waardeketen te
ontwikkelen en controleren tot aan de eindgebruiker, dan wordt
het plattelandsleven en het beroep van voedselproducent (in
landelijke en stedelijke omgeving) opnieuw aantrekkelijk en
door de samenleving gewaardeerd. Bovendien zal dit leiden tot
bloeiende lokale economieën, sociale samenhang en stabiliteit.
Door voedselproducenten centraal in voedselsystemen te
plaatsen (uitwisseling van praktijken tussen collega’s, versterking
van de vaardigheden van voedselproducenten, etc.), autonomie
te verhogen en landelijke regio’s nieuw leven in te blazen, draagt
agro-ecologie bij tot het geven van een nieuwe waarde aan de
identiteit van boeren en tot het versterken van het zelfvertrouwen
van boeren en hun betrokkenheid in hun lokaal voedselsysteem.

Door producenten en consumenten dichter bij elkaar te
brengen in kortere, meer lokale waardeketens en de rol en stem
van beide groepen te versterken, draagt agro-ecologie bij tot
het herstellen van de rechtvaardigheid in het voedselsysteem
door het los te koppelen van de macht van ondernemingen.
Het stimuleert vertrouwen en solidariteit in de relatie tussen
producent en consument, en voorziet in voedzaam, gezond en
cultuurgebonden voedsel voor beide groepen. Het steunt lokale
voedseldiversiteit en helpt zo de lokale culturele identiteit te
beschermen. Korte ketens beperken tevens de ecologische
voetafdruk en vervuiling door het voedselsysteem doordat
verwerking, verpakking en transport worden beperkt.
Agro-ecologie creëert mogelijkheden voor vrouwen om hun
economische autonomie te vergroten en zo, in zekere mate,
machtsverhoudingen te beïnvloeden, in de eerste plaats
binnenshuis. Daarnaast creëert het ook nieuwe rollen voor
mannen. Als beweging steunt agro-ecologie de rechten van
de vrouw door haar inclusieve karakter, door het erkennen
van de sleutelrol van vrouwen in de landbouw en door het
aanmoedigen van de participatie van vrouwen. Omdat agroecologie in essentie strijdt voor sociale rechtvaardigheid en
emancipatie, zou de beweging altijd hand in hand moeten
gaan met actief feminisme.18 De impact van agro-ecologie op
genderrechtvaardigheid is immers niet automatisch. Daarom
is blijvende aandacht voor het realiseren van gelijke rechten
voor vrouwen bij het toepassen van agro-ecologie vereist.

De online versie van deze publicatie bevat ook voorbeelden (projecten, casestudy’s of onderzoek) van de socio-culturele
dimensie van agro-ecologie:
dit voorbeeld toont hoe agro-ecologie,
door het genderperspectief in rekening te brengen kan bijdragen tot versterking van de positie van vrouwen.

• Toegang tot land en agro-ecologie: bijdragen tot vrouwenemancipatie in India:

Kijk online om meer te weten over de impact die agro-ecologie werkelijk heeft!
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3. DE ECONOMISCHE DIMENSIE VAN AGRO-ECOLOGIE
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Agro-ecologie stimuleert eerlijke, korte distributienetwerken eerder dan verticale distributieketens en bouwt een
transparant netwerk van relaties (vaak onzichtbaar in de formele economie) tussen producenten en consumenten.
Agro-ecologie helpt allereerst te voorzien in het levensonderhoud van landbouwersfamilies en draagt bij tot het
versterken van lokale markten, economieën en werkgelegenheid.
Agro-ecologie bouwt verder op de visie van een sociale en solidaire economie.19
Agro-ecologie stimuleert diversificatie van de inkomsten op de boerderij waardoor landbouwers een grotere financiële
onafhankelijkheid krijgen. Het verhoogt hun weerbaarheid door het aantal inkomstenbronnen te verhogen, de onafhankelijkheid
van externe inputs te stimuleren en het risico op mislukte oogsten te beperken door haar gevarieerde systeem.
Agro-ecologie vergroot de slagkracht van lokale markten door voedselproducenten de mogelijkheid te bieden
hun producten tegen eerlijke prijzen te verkopen en beter te anticiperen op de vraag van de lokale markt.
Agro-ecologie vermindert de afhankelijkheid van externe steun/ontwikkelingshulp en vergroot de autonomie
van gemeenschappen door duurzaam levensonderhoud en waardigheid te promoten.

DE IMPACT VAN DEZE DIMENSIE
Door wat lokaal voorradig is optimaal te benutten en voedsel
voor lokale en regionale markten te voorzien, kan agro-ecologie
lokale economieën ondersteunen en bijdragen tot het elimineren
van de negatieve impact van internationale ‘vrije’ handel op
het levensonderhoud van kleinschalige voedselproducenten.
Agro-ecologische praktijken zijn economisch leefbaar omdat
agro-ecologische productiemethoden de kosten van externe
inputs beperken en zo voor grotere financiële en technische
onafhankelijkheid en autonomie van de voedselproducenten
zorgen. Door meer diversiteit in de productie en de activiteiten
van boeren worden voedselproducenten minder blootgesteld
aan markt gerelateerde risico’s zoals prijsschommelingen of
verlies door extreme weersomstandigheden, verergerd door
de klimaatverandering. Vooral kleinschalige landbouwers
profiteren van agro-ecologie, omdat zij de opbrengsten
van gewassen duurzaam kunnen verhogen, hun voedsel en
voedselzekerheid verbeteren en hun inkomsten verhogen.

Wat opbrengsten en inkomsten betreft, is agro-ecologie dus
vooral voordelig voor de minder welgestelde gezinnen en kan
het dus als per definitie ‘pro-poor’ worden beschouwd.20 Agroecologie ondersteunt de economie door geschikte technologie
en werkgelegenheid in de voedingssector aan te bieden in
landelijke en voorstedelijke regio’s. Tegelijkertijd kan het een
levensonderhoud bieden aan mensen in steden die over een
klein perceel of toegang tot publieke grond beschikken. Een
van de doelstellingen van agro-ecologie is om te voorzien in
waardig werk dat de mensenrechten respecteert en voorziet
in een degelijk inkomen voor voedselproducenten. Door
de afstand tussen producent en consument te verkleinen,
vermindert agro-ecologie opslag-, koelings- en transportkosten,
alsook voedselverliezen en -verspilling. Agro-ecologie brengt
de externe effecten op maatschappij en milieu volledig in
rekening door verspilling te minimaliseren, de effecten op
de gezondheid te beperken en positieve neveneffecten, zoals
ecologische gezondheid, veerkracht en herstel, te realiseren.

De online versie van deze publicatie bevat ook voorbeelden (projecten, casestudy’s of onderzoek) van de economische dimensie
van agro-ecologie:
dit voorbeeld deelt de belangrijkste bevindingen van een studie
in Guatemala, die de positieve financiële impact van agro-ecologie aantoont.

• Agro-ecologie begunstigt plattelandseconomieën:

• Hoe een microfinancieringsinstelling haar dienstverlening afstemde op de milieu impact van landbouwpraktijken:

dit voorbeeld gaat over hoe een microfinancieringsinstelling een lening ontwikkelde waarvan de interest varieerde naargelang
de impact op het milieu van de gebruikte landbouwpraktijk.
Kijk online om meer te weten over de impact die agro-ecologie werkelijk heeft!
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4. DE POLITIEKE DIMENSIE VAN AGRO-ECOLOGIE
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5

Agro-ecologie geeft prioriteit aan de noden en de belangen van kleinschalige voedselproducenten, die het
grootste deel van de wereld van voedsel voorzien, en herleidt het belang van grootschalige, industriële voedsel- en
landbouwsystemen tot haar juiste proportie.
Agro-ecologie legt de controle over zaad, biodiversiteit, grond en territorium, water, kennis 21 en het gemeengoed22
in de handen van de mensen die deel zijn van het voedselsysteem, en realiseert zo een beter geïntegreerd beheer van
natuurlijke hulpbronnen.
Agro-ecologie kan machtsverhoudingen veranderen door een grotere participatie van voedselproducenten en
consumenten in de besluitvorming over het voedselsysteem aan te moedigen en biedt nieuwe bestuursvormen aan.
Agro-ecologie vereist een aantal ondersteunende, coherente beleidsmaatregelen, steun van beleidsmakers en
instellingen en overheidsinvesteringen om haar volle potentieel te kunnen ontplooien.
Agro-ecologie moedigt vormen van sociale organisatie aan die nodig zijn voor een gedecentraliseerd en lokaal beheer van
voedsel en landbouwsystemen. Het stimuleert ook de zelforganisatie en het collectief beheer van groepen en netwerken op
verschillende niveaus, van lokaal tot wereldwijd (landbouworganisaties, consumentenorganisaties, onderzoeksinstellingen, enz.).

DE IMPACT VAN DEZE DIMENSIE
In haar politieke dimensie verschuift agro-ecologie de macht in
voedselsystemen: van een focus op de belangen van een steeds
kleiner wordend aantal grote, industriële landbouwspelers, naar
de eigenlijke producenten, kleinschalige voedselproducenten
die de meerderheid van het voedsel in de wereld produceren.23
Het bestrijdt en corrigeert de onrechtvaardige, dominante
machtspositie van transnationale ondernemingen in het
huidige voedselsysteem. In samenspel met het nastreven
van voedselsoevereiniteit, vertegenwoordigt agro-ecologie
een democratische overgang in voedselsystemen die boeren,
veehouders, vissers, inheemse volkeren, consumenten en andere
groepen sterker maakt door hun stem hoorbaar te maken in
de besluitvorming van lokaal tot nationaal en internationaal
niveau. Het laat deze groepen toe hun recht op voedsel op
te eisen/te realiseren.

De politieke dimensie van agro-ecologie geeft concrete invulling
aan voedselsoevereiniteit door kleinschalige voedselproducenten
centraal te plaatsen in de beleidsprocessen en -beslissingen die
hun aangaan. Agro-ecologie wil tegelijkertijd verschillende
uitdagingen aanpakken: van toegang tot en controle over
natuurlijke hulpbronnen (land, water, zaad), tot het realiseren
van voedings- en voedselzekerheid dankzij ecologische veerkracht
en duurzame lange termijnoplossingen die agro-ecologische
diversificatie en voedselsoevereiniteit stimuleren. Agro-ecologische
bewegingen, die over het algemeen getrokken en gestuurd worden
door kleine voedselproducenten en -consumenten, stimuleren
het verspreiden van agro-ecologie naar andere landbouwers
en gemeenschappen (horizontale opschaling of verbreding).24
Naast verbreding vereist het politieke aspect ook een gunstig
beleidskader dat de toepassing van agro-ecologische oplossingen
faciliteert (verticale opschaling).

De online versie van deze publicatie bevat ook voorbeelden (projecten, casestudy’s of onderzoek) van de politieke dimensie
van agro-ecologie:
• De voordelen van een door landbouwers gestuurde overgang naar agro-ecologie in de Filippijnen: dit voorbeeld focust op

hoe Filipijnse voedselproducenten zich organiseerden om opnieuw controle te krijgen over grondstoffen door alle protagonisten
en landbouwer/wetenschapper vennootschappen te betrekken en ongelijke machtsverhoudingen te overwinnen.
• Nationale agro-ecologische platformen creëren om een politieke dialoog op te starten in Niger, Burkina Faso en Mali:

dit voorbeeld toont hoe verschillende stakeholders samen kwamen om nationale platformen voor agro-ecologie te creëren
en hoe hun werk het beleid begon te beïnvloeden.
Kijk online om meer te weten over de impact die agro-ecologie werkelijk heeft!
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CONCLUSIE

Zoals in de inleiding werd benadrukt, vraagt de sociale,
ecologische en economische crisis waarin we ons vandaag
bevinden om een radicale verandering van onze landbouwvoedselsystemen. De klimaatverandering maakt het noodzakelijk
en dringend. Dit noopt ons ook alle vier de dimensies van
agro-ecologie tegelijkertijd aan te pakken. De verdeling in
verschillende dimensies helpt ons het potentieel van agroecologie beter te begrijpen, maar het moet beschouwd worden
als een geheel, als een holistische aanpak. Veel landbouwers en
boeren benadrukken dit holistisch karakter van agro-ecologie
als een manier van leven, iets dat zin geeft aan het leven.
Voor hen is het meer dan enkel voorzien in levensonderhoud
en een duurzaam agro-ecosysteem. Het gaat ook om het
leven in harmonie met de natuur en andere mensen. Ook
de mogelijke impact van agro-ecologie kan dus niet beperkt
worden tot één van de dimensies.
Jammer genoeg werd het gebrek aan duidelijkheid door
sommigen gebruikt om het concept ‘agro-ecologie’ af te
zwakken: “opeens is agro-ecologie overal in de mode, van
sociale bewegingen tot de Voedsel- en Landbouworganisatie
van de Verenigde Naties (FAO), bij overheden universiteiten
en bedrijven. Maar niet iedereen heeft hetzelfde begrip van
agro-ecologie. Terwijl multilaterale instellingen en bedrijven
agro-ecologie jarenlang achtergesteld en geridiculiseerd
hebben, proberen ze het vandaag te coöpteren. Ze willen
overnemen wat nuttig kan zijn – het technische gedeelte – en
het gebruiken om industriële landbouw verder te verfijnen.
Tegelijkertijd streven ze naar het behoud van het model van
monocultuur en van de dominantie van kapitaal en bedrijven
in de machtsstructuren.”25
Deze paper is onze poging om te verduidelijken wat agroecologie écht is en om aan te tonen dat, wanneer het als een
geheel wordt beschouwd, agro-ecologie en haar verschillende
principes kunnen leiden tot enorme, positieve effecten op
mensenrechten en in het bijzonder op de realisatie van het
recht op voedsel. Tegelijkertijd draagt agro-ecologie bij tot een
oplossing voor de grondoorzaken van de uitdagingen waarmee
onze maatschappij vandaag geconfronteerd wordt en stelt het
bestaande machtsstructuren in vraag. Dat is waarom agroecologie, als een beweging, voor ons cruciaal is.

We zijn er ons van bewust dat andere, complementaire
politieke acties, een transitieproces en een paradigmawissel
noodzakelijk zijn om agro-ecologie echt te doen werken en
in al haar principes te kunnen toepassen. We zijn ons er ook
van bewust dat de hierboven vermelde principes evolueren,
misschien moeten herzien worden, misschien niet perfect
verwoord zijn of niet 100% in lijn zijn met hoe agro-ecologie
er in de praktijk uitziet. Maar we zien dit als een eerste stap in
een ruimer proces dat uiteindelijk zal leiden tot een herziening
en verdere illustratie van de huidige lijst van de door ons
geïdentificeerde principes.
De volgende stappen bestaan uit het opstellen van een
‘praktische gids over het gebruik van de principes’ die idealiter
kan dienen als basis voor het aangaan van de dialoog tussen
onze lidorganisaties (over lobbystrategieën en -programma’s
en de coherentie tussen beide) alsook binnen de ruimere
agro-ecologische beweging. Dit moet dan ook als een ‘levend’
document beschouwd worden en als een uitnodiging om een
dialoog te starten over agro-ecologie in al haar dimensies.

Agro-ecologie biedt een
samenhangend concept om
toekomstige landbouwsystemen
te ontwikkelen dankzij de stevige
verankering in de wetenschap én de
landbouwpraktijk en door de sterke
verbondenheid met de principes
van het recht op voedsel.
Olivier De Schutter
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