
Een groep burgers valt het World Agriculture Forum binnen!
Brussel, 29 november
Deze morgen omstreeks 8h is een groep van een dertigtal personen (inwoners uit Brussel en 
militanten voor voedselsoevereiniteit) binnengevallen op het mondiaal landbouwforum (“World 
Agriculture Forum”). Achter de mooie naam van het forum schuilt een event voornamelijk gericht 
op corporate lobbying van biotechnologie multinationals en hooggeplaatste Europese politici1. 

Achterna gezeten door private beveiligingsagenten, aangezien ze de 1800€ inschrijvingsgeld niet 
konden betalen, hebben de actievoerders er een brief voorgelezen en uitgedeeld aan de deelnemer 
van het forum. Met de brief deden ze een oproep aan de deelnemers van de conferentie om de zaal 
te verlaten  Ook deelden ze de Europese Nyelene declaratie voor voedselsoevereiniteit uit2. De 
groep actievoerders sloot de actie af met een symbolisch sterven (“die-in”) om de aandacht te 
trekken op de misdaden die de organisatoren van het forum begaan. Daarna verlieten ze de 
verdorven atmosfeer, alvorens politie arriveerde. 

Volgens een deelnemer, “met deze actie wilden we een forum aanklagen dat diep anti-democratisch 
is (1800 euro inschrijvingsgeld), en dat ideologieen en technologieen voorstelt die in rechte lijn 
leiden naar sociale, economische en ecologische drama's. Met deze interventie, willen we de 
aandacht vestigen op wat deze bedrijven, die zich voordoen als redders van de mensheid en 
oplossers van de honger, echt doen. Het enige wat ze echt willen redden zijn hun winsten (waar ze 
bovendien goed in slagen). Gelijk wat de gevolgen zijn van hun praktijken, hun beursaandelen 
willen ze zien blijven groeien.” 

De brief klaagt de milieu catastrofes aan die de organisatoren veroorzaken en de waanzinnige 
commerciele ambities die ze erop nahouden. Dit maakt het forum een van de slechts denkbare 
plekken om vragen over de toekomst van de landbouw te behandelen. De aanwezigheid van 
prominente Europese politici, betrokken bij de onderhandelingen rond de toekoment van het 
Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, zoals de Italiaanse voorzitter van de 
landbouwcommissie Paolo de Castro (PES) of de kabinetschef van de Europese 
landbouwcommissie, terwijl burgers en andere niet commerciele groepen buitengehouden worden 
door absurde toegangsprijzen, is onaanvaardbaar. Dit type van conferentie heeft niet de bedoeling 
om vrijuit te discussieren, maar op oplossingen te promoten die enkel ten voordele zijn van de agro-
industrie. De aanwezigheid van Europese politie op een bijeenkomst van top CEOs vanuit de 
biotech-industrie leidt tot verdere delegitimatie van EU beleidsmaatregelen. 

Om het debat te voeren dat door de organisatoren van de conferentie uit de weg willen gaan, wordt 
een oproep gedaan om deze woensdag 30 november om 16h te verzamelen voor het Renaissance 
hotel om er samen een picknick te organiseren en te discussieren rond boerenlandbouw en 
alternatieve voedselsystemen. Alle burgers, journalisten, militanten en voorbijgangers die zich 
aangesproken voelen worden uitgenodigd deel te nemen. 

Een groep bezorgde burgers
Vrouwen en mannen voor voedselsoevereiniteit
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1 In opdracht van multinationals Bayer, BASF en Monsanto uit de agrochemie, en enkele bekende Brusselse lobby-
groepen zoals grootlandbezitters als ELO, organiseert Four Communications, een international reclame bedrijf, dit WAF 
forum in het Brusselse “Hotel Renaissance”.

2 Zie bijgevoegde documenten: de brief aan de deelnemers, de uitnodiging voor actie morgen, de Nyeleni 
voedselsoevereiniteit verklaring and enkele fotos

http://www.worldagriculturalforum2011.com/our-partners/
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http://www.europarl.europa.eu/members/expert/assistantAlphaOrder/view.do?id=96891&language=EN
http://www.nyelenieurope.net/
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