Het proces achter de dialogen GLB2013
Het huidige GLB en bijhorende financiering liggen vast tot 2013. Maar de discussie
over een vernieuwd GLB vanaf 2013 is reeds volop aan de gang. Omdat het GLB niet
enkel land- en tuinbouwers in Noord en Zuid aanbelangt, maar ook burgers en consumenten, is een breed maatschappelijk debat tussen verschillende organisaties uit
het middenveld noodzakelijk.

P r o c e s

Dit Europees symposium 'een toekomst voor een sterk Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid' kwam tot stand dankzij de samenwerking tussen twee overlegplatforms van organisaties uit het maatschappelijk middenveld, aan Vlaamse en Waalse
zijde. Het is een sleutelmoment binnen een proces van overleg tussen boeren-, N-Zen milieuorganisaties rond het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de
Europese Unie.
Zowel in Vlaanderen als Wallonië kwam een dialoog tussen verschillende maatschappelijke actoren (boeren -, milieu en Noord-Zuidorganisaties) tot stand. De gemeenschappelijke standpunten werden in beide landsdelen verder uitgewerkt in een breed
gedragen visietekst.
Aan Vlaamse kant trad VODO, een samenwerkingsverband van ngo's die samen
denken rond duurzame ontwikkeling, in dialoog met Boerenbond. Dit proces resulteerde in een consensustekst over de doelstellingen van een duurzaam Europees
landbouwbeleid. Het accent ligt op een duurzame voedselproductie, waarbij het evenwicht tussen de economische, sociale en ecologische dimensie centraal staat. De
organisaties stellen dat een eigen, regionale voedselproductie de beste garantie voor
voedselzekerheid is.
In Wallonië verenigt het Plateforme Souveraineté Alimentaire (PFSA) boeren - , consumenten - , milieu - en Noord-Zuidorganisaties rond het thema voedselsoevereiniteit.
De gedeelde standpunten m.b.t. het GLB resulteerden in een gezamenlijke visietekst
waarin de doelstellingen alsook een aantal instrumenten voor een sterker Europees
Landbouwbeleid worden toegelicht.
Met dit symposium richten wij ons gezamenlijk tot binnen- en buitenlandse beleidsmakers en politici, actoren van de voedselketen en vertegenwoordigers uit het middenveld. Op dit symposium stellen we onze gezamenlijke doelstellingen voor het
GLB2013 voor, en laten deze deze becommentariëren door externen. Deze exteren,
academici, vertegenwoordigers van consumenten, milieubeweing en distributie,
kijken op een positieve, maar kritische manier aan tegen ons verhaal. Op deze manier
kunnen ze ons verhaal versterken, ondersteunen en mogelijk zelfs verbreden.
Vertegenwoordigers van de ministers Benoit Lutgen en Kris Peeters, in Wallonië en
Vlaanderen verantwoordelijk voor o.a. landbouw en plattelandsbeleid, zullen eveneens reageren op de visie van het maatschappelijk middenveld.
We reiken ook de hand naar het publiek om haar zeg te doen over onze voorstellen
en dit debat verder open te trekken, zowel naar het Europese niveau, naar de eigen
lidstaten of de eigen organisatie. Dit is nog maar het begin van het debat over de
toekomst van het GLB! Maar het toont aan dat het mogelijk is om samen naar antwoorden te zoeken. Een veel grotere dialoog tussen alle stakeholders, op alle niveau's
is aan de orde!

