


We zijn allemaal Patatiesten, toch ?
Of het nu gaat om het Noorden of het Zuiden, 

de toegang tot betaalbaar, gezond en eco-
logisch voedsel wordt steeds moelijker. 
Waarom is dat zo? Een landroof van 
economisch sterke en medogenloze 
spelers ligt mee aan de basis van het 
probleem. Onze politieke vertegen-
woordigers doen veel te weinig om dit 

schaamteloos fenomeen een halt toe 
te roepen. Resultaat ? Een toenemende 

industrialisering van de landbouw en het 
verjagen van de landbouwers van hun gronden 

over heel de wereld. Niet te verwonderen dat het 
merendeel van de mensen die honger leiden boeren zijn !

Ook in België, hebben in de laatste 30 jaar alleen, meer dan 63% van de familiale 
landbouwbedrijven plaats moeten maken voor grotere bedrijven. Tegelijkertijd wordt de 
druk op de landbouwgrond voor infrastructuur, woningen en ontspanning steeds groter. Het 
directe gevolg daarvan is speculatie op landbouwgrond en het stijgen van de grondprijzen. 
Voor nieuwe boeren vormt de moeilijke toegang tot land een groot obstakel om zich te 
vestigen, voor bestaande bedrijven om opvolging te kunnen verzekeren.

Via lokale initiatieven en politieke eisen op alle niveaus en over heel de wereld, zetten wij, 
burgers, sociale bewegingen en Belgische verenigingen, ons in voor de boerenlandbouw 
en voedselsoevereiniteit. Het is tijd om al die duizenden initiatieven die de voedselvoor-
zienig terug in eigen hand willen nemen onder de aandacht te brengen . Samentuinieren, 
grondcoöperatieven, bedrijven in omschakeling, sociale kruideniers, zadenruilbeurzen, ei-
gen zaadteeltgroepen, het behoud van groene akkers rond de steden, boerenmarkten, 
kookwerkgroepen, korte-ketensinitiatieven,… Er gebeurt werkelijk vanalles. 

Maar deze inspanningen zullen niet volstaan zolang er geen echt democratisch debat komt 
rond het gebruik van landbouwgrond.

Om de wereld te veranderen moeten we overal in actie schieten en dat samen doen!  
17 april 2014 wordt de Belgische aardappel-plant-dag voor de toegang tot landbouw-
grond. Kom mee patatten planten, ze worden het symbool van onze strijd voor  voed-
selsoevereiniteit.

Doe mee op één van de plaatsen van afspraak om je toekomstbeeld kracht bij te zetten ! Of 
organiseer zelf een actie of activiteiten in jouw buurt. Neem contact op met ons !

Op 17 april 1996 
werden negentien boeren van de 

Braziliaanse beweging van landloze 
boeren (MST) vermoord in opdracht van 

grootgrondbezitters. Ter herinnering 
aan hun strijd riep Via Campesina 

17 april uit tot (werelddag
 van de boerenstrijd).


