Suntem 42 de tineri din 34 de țări care acoperă cinci continente. Noi acoperim o gamă largă de
perspective: suntem bucătari, fermieri, gastronomi, avocați, studenți și cercetători în științe legate de
mediu, produse alimentare, dar și științe sociale, planificare urbană, economie și comunicare. Împărtășim
aceeași pasiune și preocupare pentru sistemele noastre alimentare și recunoaștem că există nevoia
urgentă a schimbării de paradigmă şi suntem plini de speranță. Propunem soluții utilizând cadrul celor cinci
elemente:
APA este o resursă comună și neregenerabilă care se confruntă cu amenințări continue. Această resursă
trebuie să fie protejată pentru generațiile viitoare fără a face compromisuri în ceea ce privește calitatea.
1. Asigurarea accesului echitabil la apă curată prin promovarea unei administrării colective a resurselor și
prin împiedicarea speculației, financiarizarii și comodificării.
2. Conservarea utilizării apei în sistemul de alimentare prin îmbunătățirea eficienței de irigare și de
prelucrare
3. Prevenirea contaminării apei prin reducerea poluării din agricultură și industrie
4. Investirea în practici inovatoare, cum ar fi recoltarea apei de ploaie și reciclarea apei menajere.
5. Împuternicirea comunităților de pescuit de scară mică și încurajarea practicilor responsabile din punct de
vedere ecologic în acvacultură.

AERUL reprezintă un sistem circulator care reglează biosfera. Noi, oamenii, suntem responsabili pentru
modificările ireversibile ale climei. Trebuie să atenuăm impactul nostru asupra aerului și să ne la
schimbările iminente, pentru a permite să respire și generațiile viitoare.
1. Promovarea practicilor agricole care determină reducerea emisiilor și în același timp să protejeze
calitatea aerului.
2. Încurajarea diminuării cantității de gaze cu efect de seră (GES) prin monitorizarea și taxarea emisiilor
generate de lanțurile mari de aprovizionare.
3. Încurajarea consumatorilor de a reduce consumul excesiv de carne și de a adopta, diete bazate în mare
parte pe plante.

SOLUL, organismul viu din care ne dezvoltăm, se află în pericol din cauza culturii noastre tehnocratice a
cultivării nelimitate, neglijenței și apatiei. Dacă vom cultiva otravă, vom recolta otravă. Este necesar să ne
integram în circuitul pământului și să alimentăm solul în loc să alimentăm recoltele.
1. Orientarea securității alimentare și a sănătății publice din orașe către promovarea agriculturii urbane și
adoptarea unor modele de distribuție bazate pe comunitate.
2. Consolidarea conexiunilor dintre mediul urban si mediul rural, pentru a facilita accesul pe piață și
contactul direct dintre producători și consumatori.
3. Facilitarea reformei agrare, în scopul reglementării corecte a proprietății funciare și pentru a garanta
accesul pentru fermierii tineri, micii fermieri, comunitățile tradiționale și indigene.
4. Crearea unor mecanisme politice care să reglementeze protejarea terenurilor fertile din calea expansiunii
urbane.

5. Îmbunătățirea infrastructurii și schimbarea practicilor de marketing și de consum, în scopul de a reduce
deșeurile și pierderile de alimente de-a lungul lanțului de aprovizionare.
6. Adoptarea celor mai bune practici de management la nivel de ferma pentru a regenera si pentru a
proteja fertilitatea solului
7. Promovarea organizării și schimbului de cunoștințe dintre agricultori ca un stimulent pentru restaurarea
agriculturii de familie.
8. Investirea responsabila în dezvoltarea rurală și facilitarea accesului la infrastructura, tehnologie și
educație.
9. Promovarea perpetuării soiurilor și protejarea biodiversității prin valorificarea soiurilor de plante locale și
asigurarea controlului asupra resurselor reproducătoare.

FOCUL este o expresie a energiei, care a stimulat dezvoltarea și creșterea civilizației. Energia nu poate fi
creata sau distrusa, aceasta poate fi doar transformata. Prin urmare, trebuie să prioritizăm surse mai curate
de energie, administrate în mod corespunzător și în mod responsabil, pentru însănătoșirea sistemele
noastre alimentare.
1. Tranziția la surse de energie regenerabile și responsabile de-a lungul lanțului de aprovizionare cu
alimente
2. Gestionarea și economisirea energiei în producția de alimente, depozitare, distribuție și în sistemele de
deșeuri
3. Încurajarea lanțurilor de aprovizionare scurte, locale, eficiente energetic și încurajarea consumului de
produse sezoniere.
4. Recunoașterea muncii umane echitabile ca sursă de energie valoroasă în sistemul alimentar
5. Asigurarea că producția de biocarburanți nu compromite securitatea alimentară.

AL CINCILEA ELEMENT unește toate celelalte elemente și reprezintă alimentul ca fiind mai mult decât
hrană sau suma părților sale. Reprezintă apartenență. Reprezintă prețuire. Reprezintă legătura. Acesta
hrănește trupul și spiritul uman. Totuși, acest element reprezintă ingredientul lipsă din sistemul nostru
actual de alimente ca parte integrantă a unui sistem nou. Trebuie să ne susținem și să ne revizuim valorile,
să alimentăm conexiunile dintre noi și ecosistemul care susține viața.
1. Mâncați cu atenție, bucurându-vă de experiența savurării.
2. Asigurați calitatea alimentelor, drepturile omului, condiții etice de muncă, dar și bunăstarea animalelor și
a mediului înconjurător
3. Respectați patrimoniul cultural, tradițiile și drepturile legate de teren și alimente, și incorporați
înțelepciunea autohtonă și tradițională în sistemul nostru alimentar
4. Promovați o etică umană de respect, conștientizare și empatie față de pământ, apă, aer și hrană
5. Construiți comunități prin schimbul de informații și experiențe în sistemul alimentar
6. Recunoașteți hrana ca fiind sacră, pilon al suveranității alimentare .

Considerăm că trebuie să ne adresam cauzelor care stau la baza crizei globale din alimentație și
agricultură, mai degrabă decât să ne adresam simptomelor. Pe termen scurt, este necesară o reformă a
sistemului economic prin creșterea transparenței și prin redefinirea măsurilor de succes de la reducționist la
holistic, de la cantitate la calitate, și de la dezvoltare la stabilitate și rezistență. Pe termen lung, ar fi
necesară o transformare socio-culturală de la o etică egocentrică de concurență și trecerea la etică
ecocentrică de parteneriat și cooperare. Aceste schimbări ar trebui făcute prin adoptarea suveranității
alimentare și a unor activități de bază; prin respectarea și integrarea patrimoniului cultural și a cunoștințelor
ecologice tradiționale; re-încadrarea sistemele noastre educaționale și de informare; solicitarea unei
abordări intersectoriale echitabile, care să includă sexul, etnia, clasa socio-economică, vârsta și abilitatea;
descentralizarea și redistribuirea puterii către comunitățile locale; și reformarea mecanismelor politice de
guvernare pentru a facilita această schimbare.
Soluțiile nu vor fi eficiente dacă vor fi implementate în mod izolat, fiind necesar să fie adoptate simultan.
Astfel, noi, tinerii participanți la Eating City Summer Campus 2015 – când ne vom întoarce în regiunile
noastre de proveniență, vom lucra împreună spre adoptarea acestor idealuri prin implicarea noastră în
sistemul alimentar. Prin luarea la cunoștință a acestei stări de urgență, ne așteptăm ca aceste soluții să fie
implementate la diferite nivele politice de decizie.
Facem apel la acțiuni de schimbare a paradigmei sistemului nostru alimentar.

La Bergerie de Villarceaux, 19 august 2015

Declarația de la Villarceaux 2015 – Eating City Summer Campus - Uniți pentru alimentație: Impactul
sistemului nostru alimentar cotidian asupra celor 4 elemente naturale, tradus în limba română de GeluCristian Rade și Flavia Cristina Dumitrescu.

