Ευρωπαϊκή Διακήρυξη ΚΥΓΕΩ
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Άνθρωποι από όλη την Ευρώπη, ενωνόµαστε ώστε να αποκτήσουµε τον έλεγχο των
διατροφικών µας συστηµάτων, από τη παραγωγή ως την διανοµή και την κατανάλωση.
Οικοδοµούµε συστήµατα επικεντρωµένα στις τοπικές µας κοινότητες. Ενώνουµε τις
δυνάµεις µας για να πετύχουµε διατροφική κυριαρχία, διεκδικώντας το δικαίωµά µας να
καθορίζουµε εµείς τα διατροφικά και τα αγροτικά µας συστήµατα.
Είναι η κατάλληλη στιγµή για να αντιµετωπίσουµε τις καταστροφικές συνέπειες του
βιοµηχανοποιηµένου διατροφικού συστήµατος. Η τροφή είναι πολύ σηµαντική για να
αντιµετωπίζεται απλώς σαν εµπόρευµα. Το κίνηµα της Κοινωνικά Υποστηριζόµενης
Γεωργίας (ΚΥΓΕΩ) παράγει λύσεις πρακτικές και χωρίς αποκλεισµούς, για τις διατροφικές
κρίσεις. Είµαστε πολλοί, ποικίλοι και ενωµένοι. Εντείνουµε τις προσπάθειές µας µε
αλληλεγγύη -αναλαµβάνοντας την ευθύνη- και δηµιουργούµε διατροφικά συστήµατα χωρίς
κοινωνικούς αποκλεισµούς, µε οικονοµική αειφορία, και περιβαλλοντική βιωσιµότητα.
Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ευρώπη έχουν αποδείξει ήδη ότι η ΚΥΓΕΩ
λειτουργεί, έχοντας δηµιουργήσει ποικιλία πρακτικών, πρωτοβουλιών και δικτύων
βασισµένων σε κοινές αξίες.
Χτίζοντας πάνω σε υφιστάµενους καταστατικούς χάρτες και εµπειρίες, η παρούσα
διακήρυξη στοχεύει να καθορίσει τον κοινό τόπο πάνω στον οποίο θα ευδοκιµήσει αυτό το
κίνηµα ΚΥΓΕΩ.
ΟΡΙΣΜΟΣ
Η Κοινωνικά Υποστηριζόµενη Γεωργία (ΚΥΓεω) είναι µια άµεση συνεργασία βασισµένη
στην ανθρώπινη σχέση µεταξύ ατόµων και ενός (ή περισσότερων) παραγωγού/ών, όπου οι
κίνδυνοι, οι ευθύνες και οι απολαβές της αγροτικής εργασίας µοιράζονται, µέσω µιας
µακροπρόθεσµης δεσµευτικής συµφωνίας.
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΥΓΕΩ
Η ΚΥΓΕΩ δεν είναι ένα στατικό µοντέλο. Όπως ένας κήπος είναι δυναµική: Εξελίσσεται και
αναπτύσσεται µε καθηµερινή φροντίδα. Κάθε συνεργασία ΚΥΓΕΩ είναι αυτόνοµη.
Συµφωνούµε επίσης σε αυτές τις βασικές αρχές ως κοινό µας τόπο για την ανάπτυξη του
κινήµατος ΚΥΓΕΩ.
• Υπεύθυνη φροντίδα για την γη, το νερό, τους σπόρους και τα υπόλοιπα κοινά
αγαθά µέσω των αγροοικολογικών αρχών και πρακτικών όπως αυτές ορίζονται σε
αυτή την διακήρυξη και την Διακήρυξη Νυελένι 2015.
• Η τροφή ως κοινό αγαθό αντί για εµπόρευµα.
• Παραγωγή ανθρώπινης κλίµακας µε ρίζες στις τοπικές πραγµατικότητες και
γνώσεις.
• Δίκαιες εργασιακές συνθήκες και αξιοπρεπές εισόδηµα για όλους όσους
εµπλέκονται.
• Σεβασµός για το περιβάλλον και την ευηµερία των ζώων.
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•

Φρέσκια, τοπική, εποχιακή, υγιής και ποικίλη τροφή προσβάσιµη σε
όλους.
Χτίσιµο κοινότητας µέσα από άµεσες και µακροπρόθεσµες σχέσεις µε µοίρασµα
των ευθυνών, των κινδύνων και των απολαβών.
Ενεργή συµµετοχή βασισµένη στην εµπιστοσύνη, την κατανόηση, τον
σεβασµό, την διαφάνεια και την συνεργασία.
Αµοιβαία υποστήριξη και αλληλεγγύη χωρίς σύνορα.

ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ
Θέλουµε να οικοδοµήσουµε έναν ισχυρό συνασπισµό εγχειρηµάτων και δικτύων
ΚΥΓΕΩ σε όλη την Ευρώπη ώστε:
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Να ενδυναµώσουµε το κίνηµα ΚΥΓΕΩ και να βοηθήσουµε νέες ΚΥΓΕΩ να
αναπτυχθούν.
Να παρέχουµε την δυνατότητα για µοίρασµα γνώσεων και δεξιοτήτων µεταξύ
εγχειρηµάτων ΚΥΓΕΩ από διαφορετικές χώρες.
Να διεξάγουµε και να προωθήσουµε την συµµετοχική έρευνα στα (αγρο)κτήµατά
µας και στα δίκτυά µας.
Να ενδυναµώσουµε και εκπαιδεύσουµε άτοµα για να δράσουν και να αναπτύξουν
το κίνηµα.
Να παρουσιάσουµε τα πλεονεκτήµατα της ΚΥΓΕΩ για όλη την κοινωνία.
Να υπερασπιστούµε τις κοινότητες ΚΥΓΕΩ σε διεθνές, Ευρωπαϊκό και τοπικό
επίπεδο ώστε να εφαρµοστούν οι αρχές µας.
Να εµπλακούµε στην τοπική διακυβέρνηση της (δια)τροφής.
Να εργαστούµε µαζί µε το κίνηµα της διατροφικής κυριαρχίας και να δυναµώσουµε
την συµµαχία µας µε τα κινήµατα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας.

Είµαστε ένα κίνηµα «από τα κάτω»: Πιστεύουµε ότι η δύναµη της ΚΥΓΕΩ βρίσκεται στην
ουσιαστική, καθηµερινή δράση και στις σχέσεις «πρόσωπο µε πρόσωπο». Συνδεόµαστε
µεταξύ µας, µε τους παραγωγούς στις κοινότητές µας, και µε το ζωντανό χώµα κάτω από
τα πόδια µας.
Αυτός είναι ο Κοινός µας Τόπος.

Υιοθετήθηκε από την 3η Πανευρωπαϊκή Συνάντηση ΚΥΓΕΩ την 17η Σεπτεµβρίου 2016
στην Όστραβα, της Τσέχικης Δηµοκρατίας.

