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för andelsjordbruk 

 

Översättning av Maria Danielsson 

INLEDNING 
 

Över hela Europa samlas människor för att ta kontroll över våra livsmedelssystem, från 

produktion till distribution och konsumtion. Vi bygger system som utgår ifrån våra 

lokalsamhällen. Vi går samman för att bygga matsuveränitet, genom att hävda vår rätt 

att definiera våra egna livsmedels- och jordbrukssystem. 

 

Tiden är mogen för att ta itu med de katastrofala effekterna av det industriella 

livsmedelssystemet. Mat är för viktigt för att bara behandlas som en handelsvara. 

Andelsjordbruksrörelsen står för en praktisk, inkluderande 

lösning på livsmedelskriserna. Vi är många, olika men enade. Vi tar fokus på solidaritet - 

tar ansvar - för att skapa socialt inkluderande, 

ekonomiskt och miljömässigt hållbara livsmedelssystem. Hundratusentals människor i 

Europa har redan bevisat att andelsjordbruk fungerar, genom att skapa en mängd olika 

metoder, initiativ och nätverk baserade på gemensamma värderingar. 

 

Med utgångspunkt i befintliga stadgar och erfarenheter syftar denna förklaring till att 

lägga grunden för andelsjordbruksrörelsen att blomstra. 

 
 

DEFINITION 
 
Andelsjordbruk är ett direkt partnerskap baserat på den mänskliga relationen mellan 

konsumenter och en eller flera producenter, varigenom riskerna, ansvaret och 

belöningarna i jordbruket delas genom ett långsiktigt bindande avtal. 
 
 

VÄGLEDANDE PRINCIPER 
 

Andelsjordbruk är inte en statisk modell. Den är dynamisk, som en trädgård: den 

utvecklas och växer när den används och sköts om. Varje partnerskap inom 

andelsjordbruket är självständigt. 

Vi är också överens om dessa grundläggande principer som vår gemensamma grund att 

bygga vidare rörelsen med andelsjordbruk på. 



 

 

 

Hållbart brukande av vatten, frö, mark och andra allmänningar genom de 

agroekologiska principerna och praxis som finns i denna deklaration och 

Nyélénideklarationen från 2015. 

Mat är en rättighet, inte en handelsvara bland andra. 

Produktion i greppbar skala som är förankrad i lokala förutsättningar och 

kunskaper. 

Rättvisa arbetsvillkor och anständiga inkomster för alla inblandade. 

Respekt för miljön och djurs välfärd. 

Färsk, lokal, säsongsbetonad, hälsosam och varierad mat som är tillgänglig för 

alla. 

Samhällsbyggande genom direkta och långsiktiga relationer med delat ansvar, 

risker och belöningar. 

Aktivt deltagande baserat på förtroende, förståelse, respekt, öppenhet och 

samarbete. 

Ömsesidigt stöd och solidaritet utan gränser. 

 

BYGG - UTVECKLA - STÄRK 
 

Vi vill bygga en stark sammanslutning av andelsjordbruk och nätverk för andelsjordbruk 

i Europa för att: 

 

Stärka andelsjordbruksrörelsen och hjälpa nya andelsjordbruk att blomstra. 

Möjliggöra delning av kunskap och färdigheter mellan andelsjordbruk i olika 

länder. 

Utföra och främja deltagardriven forskning på våra gårdar och i våra nätverk. 

Stärka och utbilda människor att agera för och utveckla rörelsen 

Visa att andelsjordbruk har fördelar för hela samhället. 

Förespråka andelsjordbruk på internationell, europeisk och lokal nivå för att 

sätta våra principer i verket. 

Stärka ett lokalt förankrat ansvarstagande för livsmedelsproduktionen.  

Arbeta tillsammans med matsuveränitetsrörelsen och stärka vår allians med 

sociala- och solidaritetsrörelser. 

 

Vi är en gräsrotsrörelse: vi tror att kraften i andelsjordbruk ligger i praktiska, vardagliga 

handlingar som sker ansikte mot ansikte. Vi skapar samhörighet till varandra, med 

producenterna i våra lokalsamhällen och med den levande jorden vi har under våra 

fötter  

 

Det här är vår gemensamma grund. 

https://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2015/02/Download-declaration-Agroecology-Nyeleni-2015.pdf


Antaget av det tredje europeiska mötet för andelsjordbruk den 17 september i Ostrava, 

Tjeckien. 


