We zijn 42 jongeren uit 34 landen verspreid over vijf continenten. We vertegenwoordigen een brede waaier
aan perspectieven: we zijn koks, boeren, gastronomen, advocaten, studenten en onderzoekers op het
gebied van milieu, voedsel en sociale wetenschappen, stedenbouw, economie en communicatie. We delen
een passie en zorg voor onze voedselsystemen, en erkennen dat er een dringende behoefte is aan een
nieuw paradigma - maar we zijn vol hoop. We stellen oplossingen voor met behulp van de vijf Elementen:
WATER is een ‘common’ en een niet-hernieuwbare hulpbron die aan continue bedreigingen is
blootgesteld. Het moet worden beschermd voor de komende generaties, zonder verder afbreuk te doen
aan de kwaliteit.
1. Zorg voor eerlijke toegang tot schoon water voor iedereen door het stimuleren van collectief beheer en
tegengaan van privatisering, speculatie en commercialisering
2. Verbeter het watergebruik in het voedselsysteem door het vergroten van de efficiëntie bij irrigatie en bij
de be- en verwerking van voedselproducten
3. Voorkom waterverontreiniging door het minimaliseren van vervuiling uit de landbouw en de industrie
4. Investeer in innovatieve praktijken zoals opvang van regenwater en recycling van ‘grijs’ water
5. Ondersteun kleinschalige vissersgemeenschappen en versterk ecologisch verantwoorde praktijken in de
aquacultuur.
LUCHT is de bloedsomloop die onze biosfeer regelt. Wij zijn verantwoordelijk voor onomkeerbare
veranderingen in ons klimaat. We moeten onze impact op de lucht verminderen en ons aanpassen aan op
handen zijnde veranderingen om adem te geven aan de volgende generaties.
1. Bevorder landbouwpraktijken, die zowel de uitstoot verminderen als de luchtkwaliteit verbeteren en
beschermen
2. Stimuleer de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in intensieve voedselketens door middel
van ‘tracking’ en het belasten van uitstoot
3. Moedig consumenten aan om overmatige vleesconsumptie te verminderen en over te gaan op meer
plantaardige diëten.
AARDE, het levende organisme, waaruit we groeien, is in gevaar als gevolg van onze technocratische
cultuur van onbeperkte groei, nalatigheid en apathie. Wanneer we gif planten, zullen we gif oogsten. We
moeten onderdeel worden van de cyclus van de aarde en de bodem voeden in plaats van alleen haar
opbrengst oogsten.
1. Verbeter de toegang tot voedsel en de volksgezondheid in steden door het bevorderen van
stadslandbouw en op de gemeenschap gebaseerde modellen van distributie
2. Versterk stad-land verbindingen om markttoegang en direct contact tussen producenten en
consumenten te vergemakkelijken
3. Faciliteer landhervormingen om eerlijke pachtstelsels te creëren en om toegang tot land te garanderen
voor kleine en jonge boeren en traditionele en inheemse gemeenschappen
4. Maak beleid om vruchtbaar land te beschermen tegen de oprukkende verstedelijking
5. Verbeter de infrastructuur en verander marketing- en consumptiepraktijken om voedselverlies en
-verspilling in de hele voedselketen te verminderen

6. Pas goede management praktijken op de boerderij toe om de vruchtbaarheid van de bodem te
beschermen en te herstellen
7. Promoot organisatie en het delen van kennis tussen boeren als een stimulans voor een veerkrachtige en
vitale gezinslandbouw
8. Investeer in een verantwoorde ontwikkeling van het platteland en vergemakkelijk de toegang tot
infrastructuur, technologie en onderwijs
9. Promoot zaadsoevereiniteit en de bescherming van biodiversiteit door het opwaarderen van lokale
plantenrassen en het waarborgen van de controle over reproductieve middelen
VUUR is een uitdrukking van energie die de ontwikkeling en groei van de beschaving heeft mogelijk
gemaakt. Energie wordt niet geschapen of vernietigd, maar wordt alleen getransformeerd. Daarom moeten
we schonere, adequaat
en verantwoord beheerde energiebronnen prioriteit geven om onze
voedselsystemen weer gezond te maken.
1. Bewerkstellig een transitie naar gebruik van duurzame en verantwoorde energiebronnen in de
voedselketens
2. Bespaar energie in de voedselproductie, -opslag, -distributie en -afvalsystemen
3. Stimuleer energie-efficiënte, lokale en korte ketens en seizoensgebonden consumptiegewoonten
4. Erken en waardeer menselijke arbeid als een waardevolle bron van energie in het voedselsysteem
5. Zorg ervoor dat de productie van biobrandstoffen de voedselzekerheid niet in gevaar brengt
HET VIJFDE ELEMENT verenigt de andere vier en vertegenwoordigt voedsel als zijnde meer dan een
brandstof of als de som van de delen. Voedsel is gemeenschap. Het is waardering. Het is verbinding. Het
voedt onze geest en ons lichaam. Het is het ontbrekende ingrediënt in het huidige voedselsysteem en
inherent aan een nieuw voedselsysteem. We moeten onze waarden herzien en verbindingen voeden
tussen onszelf en de ecosystemen, die het leven ondersteunen.
1. Eet met aandacht en schep genoegen in de ervaring van het genieten van de smaak van voedsel
2. Bescherm de kwaliteit van levensmiddelen, mensenrechten, eerlijke arbeidsomstandigheden en het
welzijn van dieren en het milieu
3. Respecteer cultureel erfgoed, tradities en rechten rond land en voedsel, en incorporeer traditionele en
inheemse wijsheid in onze voedselsystemen
4. Promoot een menselijke ethiek van respect, bewustzijn en empathie voor land, water, lucht en voedsel
5. Bouw gemeenschappen door onze kennis en ervaringen in en van het voedselsysteem
6. Erken voedsel als heilig, als pijler van voedselsoevereiniteit
Wij geloven dat we de onderliggende oorzaken van voedsel- en landbouwcrises moeten aanpakken in
plaats van de symptomen. Op de korte termijn moeten we ons economisch systeem hervormen door het
vergroten van de transparantie en het herdefiniëren van onze maatstaven van succes: holisme in plaats
van reductionisme, kwaliteit, stabiliteit en veerkracht in plaats van kwantiteit.
Op de lange termijn is een systemische socio-culturele omslag nodig van een egocentrische ethiek
gebaseerd op concurrentie en commoditisering naar een partnerschap ethiek gebaseerd op samenwerking
en gemeenschap. Deze omslag moet tot stand worden gebracht door het bevorderen van bottom up

activiteiten en voedselsoevereiniteit; respect voor en de integratie van het culturele erfgoed en van
traditionele, ecologische kennis; hervorming van onze educatieve en informatiesystemen; een integrale
benadering van gelijkheid, gender, etniciteit, sociaaleconomische klasse, leeftijd en bekwaamheden;
decentralisatie en herverdeling van macht naar lokale gemeenschappen; en hervorming van politiekbestuurlijke mechanismen om deze verandering te vergemakkelijken.
Oplossingen zijn pas effectief zijn als ze niet op zichzelf staand wordt doorgevoerd, maar in samenhang
met elkaar. Nu wij - de jeugd van Eating City Summer Campus 2015 - terugkeren naar onze respectieve
regio's, zullen we werken aan deze doelstellingen door middel van onze betrokkenheid bij het
voedselsysteem. Als erkenning van de urgentie van de huidige problemen, verwachten wij dat deze
oplossingen ook in het beleid en de politieke besluitvorming zullen worden doorgevoerd op de
verschillende overheidsniveaus.
Wij roepen tot actie om te komen tot een fundamentele verandering in ons
voedselsysteem.
La Bergerie de Villarceaux (Frankrijk), 19 augustus 2015:
Villarceaux declaratie 2015 – United4Food: de impact van onze dagelijks voedingssysteem op de vier
Elementen, vertaald uit het Engels door Bart Soldaat.

