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Op 9 februari vindt een conferentie plaats in het Europees Parlement over hoe 
het mondiale publieke voedselbeleid wordt bepaald en wat de bedreigingen zijn 
voor de democratische grondslagen ervan. Geïnteresseerden kunnen het debat 
volgen als webinar. 

Het besef groeit steeds meer dat het huidige voedselsysteem niet in de behoeften van de mens en 
de planeet voorziet. In 2020 zullen wereldwijd tussen 720 en 811 miljoen mensen honger lijden, 160 
miljoen meer dan in 2019. De COVID-19-pandemie, de klimaatverandering en niet-duurzame voedsel- 
en landbouwsystemen waren hierin belangrijke factoren.

De EU heeft erkend dat voedselsystemen zowel een deel van het probleem, als een deel van de 
oplossing zijn voor gezonde, duurzame en rechtvaardige samenlevingen en voor de planeet [1]. 
Maar het omvormen van voedselsystemen is geen gemakkelijke taak, aangezien het niet volstaat 
landbouwpraktijken te veranderen. Ook het hele voedselsysteem - van akker tot bord - en het beheer 
ervan moet veranderd worden. Niettemin heeft de weg naar verandering veel vragen en uitdagingen 
opgeworpen over de wijze waarop bestuur en besluitvorming kunnen worden georganiseerd op een 
wijze die inclusief, democratisch en eerlijk is en die tot duurzame oplossingen leidt.

Sinds de mondialisering van voedselsystemen is voedselbeleid een fel bevochten politieke arena 
geworden [2]. De belangen en machtsverhoudingen van de verschillende actoren zorgen voor 
ongelijke middelen om invloed uit te oefenen op de politieke besluitvorming. Internationale 
inspanningen van een coalitie van overheidsinstanties en sociale actoren zorgden voor de opbouw 
van openbare regelgevende en institutionele capaciteit ter bevordering van het recht op adequate 
voeding en voedsel [3].



Het primaat en de legitimiteit van de Europese publieke ruimte om datgene te verdedigen wat het 
meest heilzaam wordt geacht voor de planeet en de mensen die haar bewonen, wordt op die manier 
geconfronteerd met ongepaste inmenging van het bedrijfsleven in internationale en regionale 
beleidsruimten. Het is van cruciaal belang dat de EU wereldwijd het voortouw neemt bij het versterken 
van het mondiale voedselbeleid op democratische basis en via inclusief multilateralisme.

In het kader van de strategie «van boer tot bord», het rechtskader voor een duurzaam voedselsysteem 
en het initiatief inzake Sustainable Corporate Governance kunnen de Europese instellingen de 
positie van de rechtenhouders versterken en de publieke ruimte vrijwaren als een legitieme en 
verantwoordingsplichtige ruimte voor de regulering van de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven.

Als vertegenwoordiger van de Europese regionale afdeling van People’s Autonomous Response 
to the UNFSS organiseren wij op 9 februari om 14.30 uur een evenement met geïnteresseerde 
Europarlementsleden om een debat op gang te brengen over de volgende vraag:  

« Hoe en in welke mate vormen de nieuwe modaliteiten van mondiaal voedselbeleid een 
uitdaging voor de publieke sfeer en de democratische besluitvorming over de transformatie 
van onze voedselsystemen?  »  

Dit evenement brengt vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en Europese ambtenaren 
van verschillende parlementaire commissies (DEVE, INTA, AGRI) en van verschillende politieke partijen 
samen om de huidige stand van zaken op het gebied van voedselbeleid te analyseren en de rol van de 
EU in de toekomst van voedselsystemen te bespreken. 

Contactpersonen:

• Almudena Garcia i Sastre, Europees Beleidsmedewerkster bij FIAN.    
almudena@fian-europe.org

• Vincent Dauby, medewerker agro-ecologie en voedselsoevereiniteit bij CIDSE  
dauby@cidse.org
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14.30 - 14.35 

Welkom
Thierry Kesteloot, Oxfam, moderator

 14.35 - 15.00

Inleiding
Het bestuur van onze voedselsystemen. Wat staat 
er op het spel? Door Nora McKeon, Universiteit van 
Rome 3/ Terra Nuova

Corporate capture van de UN Food Systems 
Summit (UNFSS) en de autonome reactie 
van volkeren op de UNFSS. Door Paula Gioia 
(Europese Coördinatie Via Campesina/Burgerlijk 
Samenlevingsmechanisme bij het Comité voor de 
Wereldvoedselzekerheid)

De centraliteit van mensenrechten in 
voedselbestuur. Door Michael Fakhri, Speciaal 
Rapporteur van de VN voor het Recht op Adequaat 
Voedsel

15.00 - 15.25

Panel 1: Voedselgovernance in zijn 
mondiale dimensie

Deelnemers : Maria Noichl (S&D), Beata Kempa 
(ECR), Saskia Brickmont (Groenen), Sofia Monsalve 
(FIAN IS)

15.25 - 15.50

Panel 2: EU-voedselbeleid en 
mondiale voedselgovernance

Deelnemers: Leonard Mizzi, hoofd van de eenheid 
«Duurzame agrovoedingssystemen en visserij» 
(INTPA.F.3) Europese Commissie, Claude Gruffat 
(Groenen) , Anja Hazekamp (GUE), Atilla Szocs 
(Ecoruralis)

15.50 - 16.15 

V&A
16.15 - 16.30

Slotopmerkingen 
Eric Andrieu (S&D) en Morgan Ody (internationaal 
coördinator van La Via Campesina)
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