
Actie op vrijdag 19 november (11u)

“Dit is niet ons GLB!”

Afspraak 19/11 van 11u tot 13u voor het Europees Parlement 
@Luxemburgplein, Brussel

Mobilisatievideo
Facebookevent
Facebookpagina

Dress code: Zwart jas-trui en gekleurde trui-Tshirt eronder. Breng ook je zakdoeken en je 
beste glimlach mee! Meer info ter plaatse ....

Op 23 november, juist na de COP26, wordt het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB), waarin ons landbouwmodel voor de komende vijf jaar wordt geschetst, ter stemming 
voorgelegd aan onze Europese parlementsleden. Het ontwerp dat momenteel op tafel ligt, is
ontoereikend voor de Europese uitdagingen van de Green Deal en de Farm to Fork-
strategie. Zolang we de intensieve landbouw in functie van export blijven bevorderen, blijven
de kleine en middelgrote landbouwers verdwijnen en verhindert het GLB de ontwikkeling van
een boerenlandbouw die de voedsel-, sociale en ecologische uitdagingen van deze tijd 
aankan.

Wij zijn een collectief van organisaties bestaande uit Belgische burgers en boeren die zich 
engageren om onze stem te laten horen aan onze parlementariërs. Ons doel is samen de 
leden van het Europees Parlement aan te spreken en hen eraan te herinneren dat dit niet 
ons GLB is. Het Europese en nationale landbouwbeleid in al zijn facetten gaat ons allen aan,

https://www.youtube.com/watch?v=-8z9Twh5X0s
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.com%2Fchangethecap&h=AT1fV5j6jFZ-xiVGa8GZfJlgud7bx_9lv6V8WjKC5L4mLWHn6n-ULM-Hs5762PS7q0Fw6mEPIgYFKbN_TOXLRR9b9enVA5vyNc0t-ryF4-jSAfX7kZd0t1eKgdNzyVVwxvypYEqCjzIHZD8tjVmx&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3lh4OLsJnhKXn0FRWVYOkLQ5xOPMYC5x132gStsChV2ajXb6yj9FiU8Qg3n5at95wbBMku8HX7RsqDzSUy1eQYEUS-vyxNJa6krH6hbwISdTmimlwCbyLNhW9jxgmi8KDm3iXMSvwxNZBBaDOzmeoCpRhFTbAtE_AdZlu41R82LtQOnNHN3oeYngc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.me%2Fe%2F1oWW09D2B&h=AT3rQKzLW73hfOdzMVP83p4SbqThePuL9olbkcAnY6W9H3n3fq5s_uOtCSw7yxmxFsnAChL9Ef4Oz6ZSiLF6C8aI9Y24fGI33-5cNWKEXK1hYP_VHUlKgRKzymaTbitRL6wlKrHzBWk_WXS-8wAq&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3lh4OLsJnhKXn0FRWVYOkLQ5xOPMYC5x132gStsChV2ajXb6yj9FiU8Qg3n5at95wbBMku8HX7RsqDzSUy1eQYEUS-vyxNJa6krH6hbwISdTmimlwCbyLNhW9jxgmi8KDm3iXMSvwxNZBBaDOzmeoCpRhFTbAtE_AdZlu41R82LtQOnNHN3oeYngc
https://youtu.be/-8z9Twh5X0s


consumenten en producenten, zowel uit het Noorden als uit het Zuiden. We kunnen niet 
blijven zwijgen, doe met ons mee!

Spandoeken van alle organisaties zijn welkom.

"GOE BOEREN KOE.LT HET KLIMAAT" - "GOE BOEREN IS GOE BETAALD"

#VeranderHetGLB #StemDitGLBWeg 

#ChangetheCAP #VoteThisCAPdown #PouruneautrePAC

ORGANISATOREN: 

Mouvement d’Action Paysanne, Boerenforum, Landbouwbrigades, Youth For Climate, Amis de la
terre, Autre Terre, Grands Parents pour le Climat, FIAN Belgium, Rencontre des Continents, 
SOS FAIM, Association 21, As Bean, MIG, Rise For Climate, Réseau Wallon de Lutte contre la 
pauvreté, Adoc Compagnie, Arsenic 2, Le Beau-Mur, Inter-Environnement Wallonie, Les 
GASAP, Les Petits Producteurs, Fédération des Services Sociaux, Entraide & Fraternité, 
Climaxi, Wervel, LEF-FGE, Réseau des consommateurs responsables; Acteurs.ices des temps 
présents, Nourrir Liège, Festival Maintenant, La Ferme du Chant des Cailles, Fédération des 
services sociaux, CGSP Bruxelles- ACOD Brussel, Boeren Façade Paysanne, Birdlife, Fridays 
for Future, Withdraw the CAP!, Good Food Good Farming, EURopean Youth initiative for the 
future of our Food and Agriculture, Global Youth Biodiversity Network Europe, Corporate Europe 
Observatory, Solidagro, …

 


