
Europese CSA Declaratie. 
 
Voorwoord. 
Door heel Europa komen steeds meer mensen samen om de controle (terug) te nemen over onze 
voedsel systemen, van productie tot distributie en consumptie. 
We bouwen nieuwe systemen, gebaseerd op onze eigen, lokale gemeenschappen. 
We bundelen onze krachten op verschillende nivo's om voedsel soevereiniteit te bereiken, hiervoor 
claimen wij het recht om onze eigen voedsel en landbouw systemen te definiëren. 
 
Het is nu tijd om de desastreuze effecten van het industriële voedselsysteem van de vorige eeuw onder 
ogen te zien en aan te kaarten. Voedsel is te belangrijk om alleen maar als 'een product' te 
beschouwen. 
De Community Supported Agriculture (CSA) beweging, ook wel Pergola landbouw genoemd in 
Nederland, biedt praktische, includerende oplossingen voor de voedsel vraagstukken.  
  
We zijn met velen, gevarieerd en verenigd. We staan samen op in solidariteit en nemen onze 
verantwoordelijkheid voor het creëren van sociaal inclusieve, economisch haalbare en ecologisch 
duurzame voedsel systemen. 
Honderdduizenden mensen door heel Europa hebben reeds laten zien dat het CSA concept werkt, door 
het creëren van een grote verscheidenheid aan bedrijven, initiatieven en netwerken gebaseerd op een 
aantal basale gemeenschappelijke waarden. 
 
Voortbouwend op verschillende bestaande verklaringen en ervaringen beoogt deze Europese CSA 
verklaring een gemeenschappelijke basis neer te leggen, waarop de CSA beweging (in al haar 
verscheidenheid) verder kan groeien. 
  
EU CSA Defenitie: 
Community Supported Agriculture (CSA) is een direct partnerschap, gebaseerd op de (sociale-
menselijke) relatie tussen een individu of een groep mensen en een individuele of groep producenten, 
waarbij de risico's, verantwoordelijkheden en opbrengsten van het boeren bedrijf gedeeld worden 
middels een lange termijn, bindende overeenkomst (meestal voor de duur van een heel seizoen of 
jaar). 
 
CSA leidende principes: 
CSA is geen statisch model. Net als een tuin is het een dynamisch model, het evolueert en groeit over 
tijd door dagelijkse aandacht. Elke (vorm van) CSA partnerschap heeft autonomie. Daarnaast zijn we 
het eens over deze basale principes als de gemeenschappelijke grond waarop we onze CSA beweging 
verder bouwen. 
 

• Verantwoorde zorg voor de aarde; de bodem, het water, de zaden en de andere natuurlijke 
elementen, gebaseerd op agro-ecologische principes en praktijken zoals ook geformuleerd in 
deze verklaring en die vanuit de Nyeleni beweging in 2015. 

• Voedsel als gemeenschappelijk goed in plaats van (puur economische) goederen 
• Productie op menselijke schaal, geworteld in lokale omstandigheden en mogelijkheden 
• Eerlijke werkomstandigheden en redelijk inkomen voor alle betrokkenen 
• Respect voor de natuurlijke omgeving en voor dierenwelzijn 
• Vers, lokaal, seizoensgebonden, gezond en gevarieerd voedsel bereikbaar voor iedereen 
• Gemeenschapsopbouw door directe en lange termijn betrekkingen met gedeelde 

verantwoordelijkheden, risico's en beloningen. 
• Actieve participatie gebaseerd op vertrouwen, begrip, respect, transparantie en samenwerking. 
• Wederzijdse steun en solidariteit, voorbij lokale en nationale grenzen 

 
 
Bouwen, ontwikkelen, emanciperen, versterken door: 
 

• We willen een sterke coalitie bouwen van CSA bedrijven en netwerken door en voor heel 
Europa met als doel het versterken van de CSA beweging en het helpen opbloeien van nieuwe 
CSA initiatieven. 



• Het faciliteren van het delen van kennis, vaardigheden en ervaringen tussen verschillende 
CSA's binnen en buiten de eigen landsgrenzen. 

• Het uitvoeren en promoten van participatie onderzoek op onze boerderijen en in onze 
netwerken. 

• Het ondersteunen en onderwijzen van mensen op het gebied van activiteiten en ontwikkelingen 
van CSA's en de beweging 

• Het aantonen en uitdragen  van de voordelen van CSA voor de wijdere gemeenschap 
• het promoten van en lobbyen voor CSA gemeenschappen op zowel internationaal Europees 

nivo als lokaal 
• betrokken zijn bij lokale en korte keten voedsel initiatieven 
• samenwerking met de voedsel soevereiniteit beweging en versterken van banden met sociale 

en solidariteitseconomie bewegingen 
 
Wij zijn een 'van onderop' beweging. We geloven dat de kracht van CSA ligt in pragmatische, 
dagelijkse acties en persoonlijke relaties. We maken verbindingen met elkaar, met producenten en 
consumenten in onze gemeenschappen en met de levende aarde onder onze voeten. 
Dit is onze gemeenschappelijke grond. 
 
Deze verklaring is aangenomen door de 3e Europese CSA bijeenkomst op 17 september 2016 in 
Ostrava, Tjechie. 
 
 


