Allemaal BOER(in)!
Evenement voor heel de familie

Iedereen – consument, boer, werknemer, bezorgde burger, ...
in de aanloop naar de grote landbouwbetoging van 7 september:

Wij kiezen voor een

BOERENLANDBOUW!

een landbouw voor en door de boer en de boerin.

Zondag 6 september - 13u
Brussel aan het Jubelpark/uitgang Wetstraat

Vanaf 13 uur infostands, animatie, muziek, boerenmarkt, …
Om 15 uur Optocht rond de gebouwen van het Europees Parlement
NMBS: Centraal Station of Station Brussel-Schuman / Metro: Mérode of Schuman
Oproep ondersteund door: Boerenforum, FMB - Flemish Milk Board, Bioforum Vlaanderen,
Landwijzer, Boerenmarkt ‘De Toekomst’, Voedselteams, Wervel, VELT, JNM, ACV-verbond BrusselHalle-Vilvoorde, Oxfam-Solidariteit, Solidagro, Groenten uit Gent, Labo vzw, Climaxi,
La Via Campesina Europa, Boerse Poort, Climate Express, Werkgroep Stadslandbouw Gent, …

Organisatie en info: www.d19-20 • info@d19-20.be • 0497 230 760
Facebook: S06&07: Allemaal Boer! Tous Fermiers! Alle Bauer!
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Wij willen:
1. Boerderijen op een menselijke schaal. Kwaliteit, duurzame teeltmethoden en leefbaarheid
staan voorop, een landbouw voor en van boeren en boerinnen creëert meer kansen voor
een sociaal rechtvaardige voedselmarkt.
2. Meer en niet minder boeren en boerinnen, landbouw is dé plek voor waardevol werk...
3. … en dat werk moet correct verloond worden, voor de boer(in) én zijn of haar werknemers.
4. De landbouw draagt mee het landschap en de plattelandscultuur en betekent meer dan
de marktwaarde van haar producten.
5. Landbouw verdient autonomie. Wij willen niet vastgeketend zijn aan de industrie en
de distributiesector.
6. Geen speculatie op landbouwgrond en andere natuurlijke hulpbronnen.
Landbouw dient voor voedselproductie en niet voor financiële beleggingen.
7. Dieren op de wei en de boer op het veld!
8. Een sterker landbouwbeleid dat zorgt voor een lokaal verweven, duurzame boerenlandbouw
met lonende prijzen, gezonde voeding en milieu, met inspraak van boeren, burgers en
consumenten.

Voor de landbouw die we zelf kiezen.
De liberaliseringen, TTIP, CETA en andere vrijhandelsakkoorden
ondergraven de kansen voor een samenleving met die duurzame landbouw.

Boeren en consumenten solidair!
Samen kiezen we voor een

BOER(inn)ENLandbouw

Eerlijke prijzen en correcte verloning van het werk
Voor een Europa met een landbouw die kiest voor kwaliteit,
leefmilieu en sociale rechtvaardigheid.

6 et 7 september:

Wij steunen alle boeren en boerinnen
in hun strijd voor faire prijzen,
fair inkomen en faire marktregulering.
Hart boven Hard, Alliantie D19-20,Toute Autre Chose,
Climate Express en honderden verenigingen organiseren
op 15, 16 en 17 oktober: Oxi-Basta-Nee! Euromarsen voor
een Ander Europa. Geen vrijhandelsakkoorden TTIP en CETA!
Meer info www.d19-20.be

FLYER A5 manifestatie boerenlandbouw NL.indd 2

27/08/15 00:13

