
Wij zijn...

een overlegorgaan in Nederland en we willen
invloed uitoefenen op  de ontwikkelingen in
de landbouw en de gevolgen daarvan voor de
samenleving
Voor boeren en consumenten hier en in de
ontwikkelingslanden  en ook voor het milieu
zou het beter zijn als het huidige landbouw-
beleid van koers zou wijzigen.

Wij willen ...

• een gespreksforum bieden om de ont-
wikkelingen in de landbouw te bespreken

• een positieve bijdrage leveren aan de
discussie over de toekomst van de land-
bouw.

• samen met boeren en boerinnen en an-
dere belangstellenden zoeken naar een
rechtvaardige en verantwoorde manier
van produceren.

Wij staan voor……

een ander Nederlands en Europees land-
bouwbeleid. De weg van de liberalisatie leidt
in landen binnen en buiten Europa tot over-
productie en dumping, te lage prijzen voor de
boeren, aantasting van het milieu en dieren-
welzijn, en dubieuze voedselkwaliteit.
Daar moet verandering in komen.

Dat houdt in …

1  Respect voor mensenrechten en
voedselsoevereiniteit.*

2 Solidariteit tussen boeren binnen en
buiten de EU, tussen boeren hier en in
ontwikkelingslanden: afwijzing van
dumppraktijken en handhaving van
preferentiële verdragen over import uit
ontwikkelingslanden op zo'n manier,
dat hun duurzame ontwikkeling wordt
bevorderd. Het dumpen kan
grotendeels voorkomen worden,
wanneer alle directe en indirecte
exportsubsidies verboden worden..

3 Instandhouding van sociaal en
ecologisch duurzame gezinsbedrijven
in de landbouw in alle regio's van
Europa.

4 Bevordering van ecologisch en
sociaal duurzame productiesystemen,
waarmee gezond voedsel wordt
geproduceerd met respect voor
dierenwelzijn.

5 Lonende landbouwprijzen die de
boeren verzekeren van een
rechtvaardig inkomen.

6 Op de eerste plaats produceren voor
regionale en lokale markten.

7 In het Gemeenschappelijk Europees
Landbouwbeleid is in een aantal ge-
vallen regulering van de markt nodig.

• Voedselsoevereiniteit is het RECHT voor
mensen, gemeenschappen en landen om hun
eigen beleid te bepalen op het gebied van
landbouw, werk, visserij, voedsel en grond.

Internationaal

Ook in andere Europese landen zijn dergelij-
ke platforms opgericht, en zij hebben zich
verenigd in het 'Euopean Platform for Food
Sovereignty'.

Daartoe behoren nu België, Oostenrijk,
Frankrijk, Italië, Spanje en Nederland, maar
ook met andere landen worden contacten
gelegd.. Er wordt gewerkt aan een website.

Publiciteit

Regelmatig publiceren wij in de pers.

Wij zijn beschikbaar voor interviews en voor-
lichting.

Aansluiten

Organisaties die dit overleg aanspreekt, wor-
den van harte uitgenodigd deel te nemen.



Het Platform

Ander Landbouwbeleid

(PAL)

is een open overleg van
boerenorganisaties,

milieuorganisaties, organisaties
voor ontwikkelingssamenwerking

en consumentenorganisaties

Deelnemers aan het platform

Platform Aarde, Boer, Consument,
waarin meewerken: NMV (Neder-
landse Melkveehouders Vakbond),

NAJK (Nederlands Agrarisch jonge-
ren Kontakt), NAV (Nederlandse

Akkerbouw Vakbond), WLA
(Werkgroep Landbouw en Armoe-

de), Steunpunt Landelijke Boerinnen
Belangen, Stichting Handen af van
Melkleasen, Kritisch Landbouwbe-

raad (KLB) en Vereniging van Bio-
logisch-Dynamische Landbouw en

Voeding.

Novib - Oxfam

FairFood

Milieudefensie
- Friends of the Earth

Stichting Duurzame Solidariteit

Goede Waar & Co

XminY solidariteitsfonds

Afrika-Europa Netwerk

Stichting Aarde

Contactadres:
G. Goverde-Lips
Tel 024-3443678

e-mail: g.goverde-lips@chello.nl
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