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Despre autori
Această broșură a fost redactată de către membrii rețelei europene Access to Land în cadrul unui parteneriat
european care vizează promovarea accesului la pământ pentru agricultorii care practică agroecologia.
Rețeaua europeană Access to Land reunește organizații locale din întreaga Europă cu scopul de a facilita schimbul de experiențe, a promova importanța accesului la pământ pentru agroecologie și de a încuraja reînnoirea
generațiilor în agricultură. Fondată în 2012, aceasta funcționează ca o rețea informală alcătuită din aproximativ
cincisprezece organizații. Principalul obiectiv al rețelei este de a consolida și de a promova inițiativele în favoarea accesului la pământ, precum și de a evidenția toate aspectele legate de protecția și utilizarea terenurilor
agricole. În acest scop, rețeaua organizează schimburi de experiență, promovează cooperarea dintre membrii
săi și elaborează materiale de informare și comunicare pe această temă.
Pe parcursul a doi ani, organizațiile noastre au studiat realitățile și experiențele voluntarilor și voluntarelor
implicați/te în inițiative privind accesul la pământ în șapte țări europene. Am analizat motivele care i-au împins
pe aceștia/acestea să își pună competențele, experiența și timpul în folosul organizațiilor, precum și natura activităților desfășurate și felul în care au fost organizate. Această publicație prezintă constatările noastre reunite
într-o serie de 15 portrete, tot atâtea povești personale și discursuri politice care pot constitui o sursă de inspirație.
Această publicație este rodul unei munci colective, multilingve și multinaționale, care ne-a furnizat o gamă largă
de opinii, experiențe și competențe. Le mulțumim călduros tuturor voluntarelor și voluntarilor care au acceptat
provocarea de a li se face un portret, precum și tuturor celor care au înlesnit legăturile și și-au adus contribuția
la realizarea acestei publicații.
www.accesstoland.eu

P mântul
Negru și unsuros, ușor și nisipos, din argilă ori turbă,
inert pentru ochiul grăbit, dar adesea mustind de viață
subterană pentru cei care își iau răgazul să îl observe.
Îndelung disprețuit în societățile urbanizate ca fiind
un loc pentru munci dificile și murdare, bun mai ales
pentru a permite orașelor să se extindă sau drumeților
să ia o gură de aer. Acum, însă, devenim din ce în ce
mai conștienți de rolul său esențial și unic: pământul
este hrănitor. Este esențial pentru producția de alimente. Este, de asemenea, substratul multor ecosisteme, pe care practicile agricole îl pot hrăni sau distruge.
Pentru agricultori, este în același timp un loc în care
trăiesc, muncesc și produc. Pentru noi toți și toate, el
este o componentă esențială a teritoriilor noastre: în
funcție de modul în care este utilizat, poate susține
sistemele agricole și alimentare intensive sau agroecologice, poate contribui sau nu la conservarea resurselor naturale, la sănătatea publică, la diversitatea
peisajelor, la crearea de locuri de muncă și la menținerea unor teritorii rurale pline de viață. De asemenea,
poate înflori în oraș pentru a-l face mai respirabil,
mai dezirabil și pentru a-i reconecta pe locuitorii săi
la rădăcinile lor. În fața crizelor climatice din ce în ce
mai mari și a micșorării lumii datorită globalizării, devenim, de asemenea, tot mai conștienți de cât de mult
Pământul, întocmai ca pământul, este ceea ce ne leagă,
atât ca loc de trai, cât și ca responsabilitate comună.
În prezent ne aflăm într-o stare de urgență. Urgența
de a proteja terenurile agricole de distrugere și poluare. De asemenea, urgența de a ne asigura că aceste
terenuri sunt folosite pentru o agricultură hrănitoare,
echitabilă și durabilă. Deși există diferențe mari între
țările europene, regăsim aceleași tendințe și aceleași
nevoi peste tot. În primul rând, pentru că expansiunea
agriculturii industriale este însoțită de marginalizarea

micilor fermelor diversificate, care creează locuri de
muncă și activități locale, astfel încât menținerea acestui tip de ferme este acum incertă.1 În al doilea rând,
din cauza crizei de mediu: urgență climatică, pierderea
masivă a biodiversității, poluarea apei și a solului etc.
În cele din urmă, pentru că ne aflăm într-un moment
de cotitură generațională. În Uniunea Europeană, 60%
dintre fermieri au peste 55 de ani2. Odată cu pensionarea acestora, milioane de hectare de pământ vor fi
transferate în următoarele două decenii. Este deosebit
de important ce se va întâmpla cu acest teren atunci
când va fi pus din nou pe piață pentru a fi vândut sau
închiriat. Va alimenta concentrarea terenurilor, agricultura intensivă, deconectarea dintre agricultură și
societate și declinul spațiului rural? Sau va permite
intrarea unei noi generații de agricultori și tranziția
către forme de agricultură ecologice și hrănitoare?
În ultimele două decenii, în toată Europa au înflorit
inițiative care au constituit surse de solidaritate și de
experimente sociale. Unele dintre ele sunt fără precedent, aproape nemaiauzite. Pe lângă inițiativele
agricultorilor, asociațiile de dezvoltare rurală și sindicatele țărănești, există acum și nou-veniți și venite:
locuitori din mediul rural ori urban, iubitori ai naturii
și activiști de mediu, consumatori preocupați de originea și calitatea alimentelor lor, persoane apropiate
de un agricultor aspirant care acum pornește la drum,
apărători ai unei vieți rurale care să fie mai mult decât
un simplu decor pentru orășeni. Cu toții și cu toatele se
simt preocupați/te de utilizarea terenurilor agricole și
doresc să își spună părerea. Toți și toate doresc să se
asigure că terenurile sunt păstrate în scopuri agricole,
transferate unei noi generații de agricultori și utilizate
în beneficiul tuturor cetățenelor și cetățenilor.

În general, ocuparea forței de muncă în agricultură în UE este în continuă scădere de zeci de ani, scăzând cu 30% în doar 15 ani,

1

între 2003 și 2018. Schuh et al. (2019), „Agricultural employment in the EU: current challenges and future prospects”, p 9, disponibil online: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629209/IPOL_STU(2019)629209_EN.pdf.
În același timp, numărul de ferme mici și mijlocii a scăzut dramatic: 4 milioane de ferme, reprezentând 30% din total, au
dispărut între 2003 și 2013. (Sursa: Eurostat, 2013).
2

În 2013, 25 % din agricultorii din UE aveau peste 65 de ani, iar 34 % aveau între 55 și 65 de ani. https://ec.europa.eu/info/

sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agri-farm-economics-brief-09_en.pdf
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Acești bărbați și aceste femei de toate vârstele și din diferite țări europene au înființat organizații cetățenești
care acționează pentru conservarea și folosirea în comun a terenurilor3, ori li s-au alăturat, aducându-le forța
experienței, a angajamentului și a motivației lor. Această publicație vă prezintă traiectorii individuale și colective de angajament față de pământ, mari bătălii purtate la firul ierbii de bărbați și femei, mici victorii ale indivizilor purtate de o dinamică colectivă. Aceste portrete evidențiază diferite modalități de implicare:

ÎN GESTIONAREA DE ZI CU ZI A UNEI ORGANIZA II,
LA FERME,
CU PUBLICUL LARG,
CU (VIITORII) AGRICULTORI,
CU FACTORI POLITICI I INSTITU IONALI.
Această publicație ilustrează unele dintre modalitățile concrete în care se poate acționa la nivel individual pentru
a reda pământului adevărata valoare.
3

La paginile 40 și 41 veți găsi o descriere a organizațiilor în care sunt implicați bărbații și femeile prezentate în această

carte. Multe dintre acestea fac parte din rețeaua europeană Acces la pământ: www.accesstoland.eu
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Malcolm - Dunblane
Scottish Farm Land Trust
pp. 10-11

Ludwig & Dirk
Flandra
De Landgenoten
pp. 12-13

Kirsty - Falkirk
Scottish Farm Land Trust
pp. 20-21

Arthur - Arlon

Julie - Liège
Terre-en-vue
pp. 26-27

Terre-en-vue
pp. 32-33

Johann - Zona metropolitan a Parisului
Terre de Liens Ile-de-France
pp. 36-37

Jean-Louis - Maine-et-Loire
Terre de Liens Pays de la Loire
pp. 34-35

Isabel - ara Bascilor
Lurzaindia
pp. 8-9

Estel - Tarragona
GEPEC
pp. 18-19

Laia - Barcelona
Terra Franca
pp. 28-29

Pilar - Barcelona
Electron liber
pp. 22-23

IMPLICARE ÎN GESTIONAREA ZILNIC A UNEI ORGANIZA II
VOLUNTARIAT LA FERME
INTERAC IUNE CU PUBLICUL LARG
VOLUNTARIAT AL TURI DE AGRICULTORI I VIITORI AGRICULTORI
INTERAC IUNE CU FACTORI DE DECIZIE I INSTITU II

Arne - Havelland
Obstmuckelei
pp. 14-15

Jan - Praga
Nadace Pro p du
pp. 16-17

Andrei - Cluj-Napoca
ALPA/EcoRuralis
pp. 24-25

Vincent - Viena
GeLa Ochsenherz
pp. 30-31
Cuvintele cu caractere cursive sunt explicate în glosarul de la paginile 42 și 43.

56 de ani
ara Bascilor
Lurzaindia
„A fi activist/ă înseamnă să accepți să formezi parteneriate
clădite pe intenții comune cu persoane pe care nu le
cunoști, să le acorzi încredere doar pe această bază.”

F

iică a Nordului, căsătorită în și adoptată de Țara
Bascilor, Isabel nu s-a născut activistă, ci și-a
construit treptat o conștiință politică în urma
întâlnirilor cu oameni și a „întâmplărilor vieții”.
Isabel a crescut într-o familie de negustori, în perioada în care își făceau apariția primele supermarketuri.
Nu are legături rurale speciale care să îi fi predestinat interesul pentru agricultură și soarta țăranilor.
Angajamentul ei s-a clădit în jurul dreptății sociale.
Și-a început cariera profesională în cadrul unei asociații care sprijină tinerii în integrarea lor socială și
profesională. Acolo, i-a însoțit pe beneficiarii de ajutor social în călătoria lor: „Ajunsesem într-un mediu familiar, cu oameni care erau pierduți și lipsiți de
speranță.” În paralel, Isabel a studiat managementul
de proiecte, a învățat sociologie și a găsit în aceasta
chei de înțelegere. A progresat atât în viața profesională, cât și în cea comunitară în acest fel, rezolvând
enigme, mereu dornică să găsească soluții și mereu
motivată de o „sete de a învăța”. Și-a început cariera profesională în domeniul locuirii, apoi a activat în
domeniul formării profesionale.
Când a sosit în Țara Bascilor, la vârsta de 31 de ani,
a întâlnit grupul local pentru globalizare alternativă,
ATTAC, și împreună au purtat discuții despre consum
care au ajutat-o să își rafineze viziunea asupra economiei politice, iar apoi a devenit membră a grupului ei local de agricultură susținută de comunitate.
(AMAP): „Era pentru prima oară în viața mea când
întâlneam un țăran”.
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În scurt timp, lipsa de terenuri pentru instalarea
țăranilor și țărăncilor și pentru satisfacerea cererii
tot mai mari de produse locale în Țara Bascilor a devenit o nouă provocare. Cu toate acestea, regiunea a
fost supusă unei presiuni funciare considerabile, iar
Isabel și-a dat seama că „lumea agricolă este uneori
parțial răspunzătoare de speculă și pierderea de terenuri utile pentru agricultură și alimentație”. Isabel și
grupul „Pământ pentru legumele noastre” au început să lucreze pe această temă, obținând informații și
inspirându-se din toate sursele posibile, în domeniul
urbanismului și al dreptului rural, pentru a pune la
dispoziție terenuri.
„Deci”, adaugă ea, „eu, care nu știam nimic despre
asta, am înțeles că în acest sistem de criză, hrana, utilizarea terenurilor și clima sunt toate legate
între ele și că mă aflu în inima reactorului.” Așa se
face că Isabel a participat alături de camarazi și camarade provenind din medii foarte diferite, dar la
fel de pasionați ca și ea să deslușească complexitatea
gestionării teritoriului, la conturarea a ceea ce urma
să devină Lurzaindia („Pământ protejat” în limba
bască), o bancă funciară agricolă care poate achiziționa terenuri printr-un mecanism de investiții solidare. Lurzaindia este urmașa unei asociații de terenuri agricole (GFA) care a activat mai bine de 30 de ani.
„Acest angajament”, spune Isabel, „nu este doar un
prilej de bucurie - deoarece cei 15 țărani și țărănci pe
care i-am întâlnit în Lurzaindia îmi sunt acum prieteni. Acum, angajamentul este apreciat și conside-

rat un criteriu economic, de asemenea. Nu este nimic strălucitor în toate astea, și totuși focul interior
este uriaș. Atunci când mergem la primării din partea asociației, ne dăm seama că originea alimentelor
este un lucru la care nu se gândește nimeni.” Isabel
vede activitatea sa în Lurzaindia și în rețeaua AMAP
(asociații pentru păstrarea agriculturii țărănești) din Țara Bascilor ca pe un exercițiu de echilibristică: „Suntem ca niște artiști de circ care țin în
echilibru farfurii, ne ținem în echilibru unii pe alții.
Toate sunt verigi dintr-un lanț: fermele-incubator
- locuri în care tinerii agricultori își încearcă no-

rocul-, AMAP-urile și băncile funciare comunitare.
„În cadrul structurii”, explică Isabel, „fac câte un
pic din toate, dezvolt idei, aduc oameni laolaltă și
îmi ofer perspectiva sinceră. Îmi permit să fiu directă
pentru că nu sunt țărancă, deci oamenii sunt indulgenți cu mine dacă nu înțeleg ceva. Nu fac decât să
transmit ceea ce am reușit să învăț din experiențele
mele anterioare. Rolul meu la Lurzaindia este de a fi
alături de angajat/angajată, de a reprezenta organizația și de a transmite mai departe mesajul acesteia:
distribuirea mai echitabilă și mai eficientă a bogăției
funciare în scopul producției de hrană”.
9

31 de ani - Dunblane
Scottish Farm Land Trust
„Scottish Farm Land Trust întreprinde acțiuni
concrete pentru a soluționa o problemă de amploare.
Asta este ceea ce m-a atras cu adevărat!”.

S

coția este recunoscută pentru frumusețea peisajelor, pentru lacurile și mlaștinile sale, pentru
munții săi. Malcolm iubește drumețiile și alpinismul și a explorat o mare parte din Scoția. Aceste
activități în aer liber l-au determinat, de asemenea,
să se întrebe de ce arată Scoția așa cum arată: peisajul
este în mare parte modelat de om, este rezultatul
unei istorii de-a lungul căreia s-au format domenii
foarte mari, în timp ce comunitățile rurale sărace au
fost evacuate. Chiar și astăzi, peisajul este compus în
principal din ferme extinse de ovine și din domenii de
vânătoare cu vânat bogat. La fel ca Malcolm, tot mai
mulți oameni ar dori să vadă o distribuție și o utilizare
mai diversificate ale terenurilor în Scoția, pentru a îmbunătăți biodiversitatea și peisajele, sprijinind în același timp locurile de muncă rurale și populația locală.
Malcolm a crescut în Edinburgh, unde a studiat
antropologia socială. Și-a scris teza de doctorat
despre acapararea terenurilor în Indonezia, ceea ce
i-a trezit interesul pentru întreprinderile sociale.
Hotărât să lucreze în acest domeniu, a obținut o diplomă în contabilitate. În prezent, locuiește în apropiere de Dunblane, în centrul Scoției, și ține contabilitatea mai multor întreprinderi sociale.
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Malcolm a aflat despre Scottish Farm Land Trust
(SFLT) în anul 2017. După ce a participat la câteva
întâlniri, Malcolm s-a alăturat consiliului de administrație. Abordarea pragmatică a acestei bănci funciare a fost cea care l-a convins să devină voluntar:
„Îmi place că intenția SFLT este de a acționa direct
și proactiv pentru a rezolva o problemă care se regăsește la scară largă. Ar fi prea ușor să așteptăm ca
soluția să vină de la alții. Îmi place să fac tot ce pot
pentru a-mi aduce contribuția.”
În cadrul consiliului de administrație format din șase
persoane, Malcolm are o responsabilitate specială în
calitate de trezorier. Deși SFLT are un contabil salariat, Malcolm monitorizează finanțele organizației
și supraveghează planurile strategice ale acesteia.
Această experiență este plină de satisfacții și vine în
completarea activității sale de contabil. El poate astfel
să împărtășească unele dintre competențele sale profesionale: de exemplu, recent, a pregătit previziunile
financiare pentru ședința consiliului de administrație
privind planul de afaceri. În plus, învață multe despre
viața financiară a organizațiilor nonprofit. Malcolm
apreciază și faptul că discuțiile din cadrul consiliului de administrație se referă mai curând la pro-

gresul organizației decât la aspectele strict tehnice,
financiare și contabile. În prezent, SFLT lucrează în
vederea înregistrării ca organizație caritabilă și a finalizării primei sale oferte publice.
Faptul că face parte din consiliu i-a prilejuit lui
Malcolm întâlnirea cu alți voluntari, agricultori și
viitori agricultori. Deși este implicat în SFLT de trei
ani, este încă uimit de cât de dificil este accesul agricultorilor la terenuri în Scoția: „Terenurile au fost
consolidate în exploatații tot mai mari, în timp ce
parcelele mici s-au împuținat tot mai mult. Prețul terenurilor este atât de mare, încât pentru a le cumpăra
este nevoie de un capital considerabil, care nu poate

fi amortizat strict din activitatea agricolă. Sumele
sunt prohibitive pentru majoritatea persoanelor care
doresc să se lanseze în domeniul agricol.”
De când s-a alăturat SFLT, Malcolm cultivă și el pământul: are o grădiniță de legume și îi place să îngrijească pomi fructiferi. Această activitate este mai
mult o pasiune decât o dorință de a deveni cultivator,
însă îi place să aibă o legătură directă cu proveniența
alimentelor pe care le consumă.
11

63 i 56 de ani - Flandra
De Landgenoten
„Atunci când analizăm proiectele
agricultorilor, avem în vedere toate
aspectele. Până și planul financiar
trebuie să fie bine
gândit și să inspire.”

R

egiunea Flandra, din Belgia, este una dintre
regiunile Europei cu cea mai mare densitate a
populației. Terenurile agricole de aici nu sunt
protejate suficient, iar prețurile terenurilor sunt
printre cele mai mari de pe continent. Ludwig locuiește într-un orășel din vestul Flandrei, iar Dirk
locuiește în partea de nord. Fiu de țăran, Ludwig a
studiat economia agricolă și lucrează în prezent la
Institutul flamand de cercetare în agricultură, ILVO.
Dirk nu provine dintr-o familie de agricultori, însă
după ce s-a format ca lucrător social, a hotărât să
învețe să cultive pământul și așa a ajuns să facă agricultură de 30 de ani deja.
În prezent, reușește să îmbine cele două angajamente: ferma mixtă la care lucrează produce lapte și
brânză de vacă delicioase, legume, fructe și pâine, și
găzduiește persoane cu dizabilități, care locuiesc și
lucrează la fermă. Ludwig a ales să se alăture cooperativei De Landgenoten pentru că este preocupat de
conservarea solului: „În zona în care locuiesc am văzut cum sunt măcelărite terenurile agricole. Mai ales
iarna, există blocaje pe sol, care este atât de sărăcit
încât nu mai poate să absoarbă apa.” Mai întâi a in-
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vitat cooperativa De Landgenoten la schimburile din
cadrul ILVO, iar apoi i s-a oferit șansa de a se alătura
organizației. Dirk este implicat de mult timp în agricultura alternativă din Flandra. În urmă cu mai bine
de 20 de ani, a participat la înființarea Landwijzer, o
școală agricolă care urmează principiile biodinamice.
An după an, însă, este frustrat de faptul că acești noi
agricultori nu reușesc să își găsească terenuri. De
asemenea, este ferm convins că, în calitate de fermier, este mai bine să nu cumperi tu însuți un teren
agricol: aceasta ar presupune ipotecarea fermei și îngreunarea transferului acesteia, din cauza legăturii
emoționale care se creează. De aceea, atunci când s-a
născut ideea De Landgenoten, Dirk a ajutat la elaborarea proiectului și s-a alăturat consiliului de administrație și consiliului consultativ.
În urmă cu câțiva ani, Ludwig și Dirk nu se cunoșteau.
Acum, în calitate de membri ai consiliului consultativ,
se întâlnesc lunar. Acest comitet restrâns sfătuiește
consiliul de administrație cu privire la oportunitatea
achiziționării de terenuri pentru potențialii agricultori care le solicită ajutorul pentru a obține terenuri.
În calitate de membri ai consiliului consultativ, Lud-

wig și Dirk analizează îndeaproape diferitele aspecte
ale proiectelor candidaților. Fermierii sunt rugați să
completeze un formular despre educația, experiența,
viziunea lor privind proprietatea asupra terenurilor
agricole etc.
De asemenea, ei prezintă perspectivele de viitor, inclusiv un plan financiar detaliat cu costuri, volum de
muncă și venituri. În cazul în care un teren a fost deja
identificat sau dacă agricultorul este deja activ,
cooperativa De Landgenoten
organizează și o vizită
la fermă.

Membrii consiliului consultativ sunt totodată interesați
de dimensiunea umană a proiectului: cât de consecventă
este candidatura? Cât de motivat este candidatul/candidata? „Întregul pachet trebuie să fie bine gândit”,
explică ei. „Și ne asigurăm întotdeauna că propunerile
făcute le permit agricultorilor să își câștige existența și
să aibă condiții de trai și de muncă decente.”
Lui Dirk îi place să viziteze alte ferme și să studieze
potențialul fiecărui teren agricol. Este încântat de
fiecare dată când descoperă concepte inovatoare de
producție sau de comercializare. De asemenea, este
foarte interesat de autonomia agricultorilor: „Cum
poate un agricultor să rămână independent din punct
de vedere financiar dacă pământul nu-i aparține sau
dacă nici activele fermei nu-i aparțin?”
Lui Ludwig îi place la fel de mult să viziteze ferme.
Datorită experienței sale profesionale, acordă o
atenție deosebită aspectelor financiare și comerciale.
El își dorește să îi ajute pe agricultorii care depun cereri. Desigur, face ceea ce face pentru a ajuta consiliul
de administrație să ia o decizie, dar își dedică și mult
timp personal pentru a-i sfătui pe agricultori în cazul
în care aceștia trebuie să își îmbunătățească sau să își
rafineze planurile financiare.
Uneori, discuțiile sunt încinse, iar o decizie finală
este greu de luat. De curând, De Landgenoten a avut
ocazia de a lucra cu terenuri publice. Solul nisipos
al acestora era perfect pentru cultivarea legumelor,
dar candidatul își dorea să cultive fructe. În cele din
urmă, consiliul consultativ a hotărât să nu dea curs
proiectului: „Ne-am gândit că nu îl vom ajuta cu nimic dacă îi dăm undă verde. A fost o dezamăgire și
pentru agricultor, dar și pentru De Landgenoten,
întrucât aceasta ar fi fost prima noastră colaborare cu
municipalitatea. Însă am considerat că am luat decizia corectă.”
Ludwig și Dirk sunt mândri că fac parte din De
Landgenoten: „În ciuda contextului dificil și a tuturor incertitudinilor pe care le-am avut la început,
acum facem ceea ce am promis că vom face. Am cumpărat terenuri pentru 18 agricultori și consiliem mulți
alții în fiecare an!
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39 de ani - Havelland
Obstmuckelei
„Este o poveste care leagă oamenii între ei: se
întâlnesc, fac proiecte împreună și, în timp, pot
vedea cum munca lor dă roade, la propriu.”

S

ituată în apropierea celui mai celebru păr din
literatură, cel dintr-un poem al lui Theodor
Fontane, livada (Obstmuckelei) lui Konstantin
Schroth se află în Ribbeck, în Havelland, o regiune
situată la nord-vest de Berlin. Terenul de șase hectare, care era o zonă de redresare ecologică, a fost
achiziționat în comun de Konstantin și de cooperativa Kulturland. Prin cumpărarea de acțiuni în cooperativă, susținătorii proiectului au protejat terenul
de speculă și l-au pus la dispoziția lui Konstantin.
Din 2020, Konstantin are grijă de cei
patru sute de meri, peri, pruni,
cireși și nuci din livada ecologică.
Terenul este înconjurat de sute
de aluni, zeci de trandafiri sălbatici și câteva tufe
de coacăze roșii. Pe lângă
cele optsprezece colonii de
albine, aici trăiesc sau trec din
când în când în căutare de hrană,
printre altele: iepuri, berze albe,
găi roșii și presuri galbene.
Un cioban vecin își lasă oile merinos să pască sub copaci de
două sau trei ori pe an.
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Arne a sprijinit proiectul încă de la început. Lucrează
ca educator independent și însoțește tineri adulți
în acțiuni de voluntariat la nivel internațional. Cu
Konstantin se cunoaște de pe băncile universității.
Fiind amândoi studenți în domeniul amenajării peisagistice și al conservării naturii, au legat o prietenie puternică, care continuă și astăzi. Arne a crescut
într-un cartier de locuințe prefabricate de la periferia
orașului Jena, în Turingia, într-un mediu pe jumătate
urban și pe jumătate rural, ceea ce i-a asigurat o apropiere de natură. În timpul studiilor sale, a dezvoltat un
interes pentru ornitologie. În prezent locuiește
în Uckermark, la nord de Berlin. Pentru
Arne, activitatea de voluntariat
este o ocazie bună de a „reveni
la muncă și de a avea o legătură directă cu natura”.
Iar livada? S-a atașat de
ea cât ai clipi. „E ca o oază
într-un peisaj agricol care
pare mai curând abandonat,
consider că e cât se poate de
oportun să susținem
acest proiect”.

Este nevoie constant de lucrări de întreținere pentru
păstrarea terenurilor și a pomilor și arbuștilor fructiferi care se găsesc aici. Una dintre provocări constă
în prevenirea uscării solului cauzate de vânt prin
plantarea și menținerea gardurilor vii. Munca voluntarilor contribuie la misiunea livezii: să dezvolte
și să mențină un loc diversificat din punct de vedere
biologic, care să servească și drept spațiu pentru educația ecologică. De exemplu, ei ajută la organizarea de
cursuri de toaletare a copacilor sau de vizite în livadă.
De când a preluat Konstantin livada, Arne a dat deja o
mână de ajutor și vrea să se implice în continuare. „Ah,
da, sunt întotdeauna dispus să fac asta! Îmi doresc
foarte mult să mă aflu în preajma livezii pe tot parcursul anului și să văd cum evoluează lucrurile în ea.”
Mai concret, s-a implicat în plantarea de garduri vii,

de exemplu. Anul trecut, în cadrul unei acțiuni care
s-a întins pe durata a două zile, au plantat plopi cu
creștere rapidă pentru a completa gardul viu din jurul
parcelei. Pe lângă faptul că oferă protecție împotriva
vântului, gardurile vii adăpostesc o mare varietate de
animale. Arne este sigur că: „dacă aceste garduri vii
nu ar exista, zona înconjurătoare ar avea mai puțină
biodiversitate, în special în ceea ce privește păsările.”
Lui Arne i-a plăcut foarte mult munca de plantare:
deoarece în trecut a lucrat o perioada la o pepinieră, se
simte în elementul său când depune acest tip de muncă și îi face mare plăcere să se întoarcă la munca manuală. La fel ca mulți alții, Arne ajută și el la toaletarea
pomilor fructiferi și a gardurilor vii care au crescut
prea mult sau la recoltarea fructelor. În plus, îl ajută
pe Konstantin să publice buletinul informativ lunar
cu cele mai recente știri cu privire la Obstmukelei.
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46 de ani - Praga
Nadace Pro p du
„Să cultivăm pământul astfel încât să ne putem
privi copiii în ochi în ziua în care
le va veni lor rândul să îl îngrijească.”

A

ceastă poveste ne poartă în împrejurimile
orașului Praga, mai exact în Zbraslav, unde se
găsește Institutul de cercetare pentru conservarea solurilor și a apei. Jan conduce departamentul
de conservare a solurilor. După ce s-a format ca inginer peisagist, el a dezvoltat o pasiune pentru soluri,
ale căror componente le explorează, de la microbiologie la peisaje, trecând prin domeniile silviculturii și
apelor. Cunoștințele și experiența sa practică îi asigură un renume în mediile universitar și agricol.
De câțiva ani, Jan colaborează cu Nadace Pro půdu
(Fundația pentru soluri) pentru a elabora un instrument care să le permită proprietarilor de terenuri să
evalueze calitatea solului și să introducă măsuri de
conservare în contractele lor de arendă. Împreună
cu Alena, una dintre administratoarele Fundației, a
conceput un instrument de analiză a solului ușor de
pus în practică cu ajutorul unui hârleț. Acesta este
însoțit de documente metodologice privind tipul de
sol și analiza solului: conținutul de materie organică,
pH-ul - aciditatea, nutrienții din plante, etc. De asemenea, oferă recomandări primare privind actualizarea contractelor de arendă cu scopul de a include
îmbunătățirea continuă a calității solului. Lui Jan îi
place să lucreze cu Fundația și cu alți proprietari de
terenuri progresiști: „Când văd Fundația și terenurile
sale, mă încearcă o convingere profundă. În agricultură, influența subvențiilor se face adesea simțită,
ceea ce duce, din păcate, la favorizarea dimensiunii
economice în detrimentul aspectelor de mediu.”
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Analiza solului este întotdeauna efectuată împreună
cu agricultorii. În timpul vizitei anuale, agricultorii,
reprezentanții fundației și Jan parcurg terenul și prelevează probe, pe care Jan și colegii săi le analizează
apoi într-un laborator acreditat. Demersul se soldează cu un raport de specialitate și ajută la crearea
unui spațiu de dialog direct în teren. Este, de asemenea, o oportunitate pentru agricultori de a pune
întrebări punctuale și de a primi sfaturi
cu privire la practicile lor agricole.
Problema conservării solului a apărut
chiar și în familia sa: „Avem o grădină
pe care am împărțit-o în trei părți
egale, astfel încât fiecare dintre
copiii noștri să poată cultiva
pământul. Fiul nostru cel mic a
arendat partea sa surorii celei mari.
Și-au făcut propriul contract de
arendă fără mine, probabil inspirându-se din conversațiile mele
telefonice. Fiul meu, care avea
aproximativ șase ani la acea
vreme, a refuzat să îi permită
surorii sale să cultive flori în
partea ei de grădină sau să
folosească substanțe chimice.
M-a amuzat foarte tare.”

Pentru Jan, munca voluntară este esențială: „Oamenii de știință și experții universitari își găsesc adesea
împlinirea în publicațiile lor și în numărul de proiecte
pe care le-au realizat. Dar cred că fiecare dintre noi
ar trebui să lase ceva tangibil în urmă, cum ar fi
inspirarea fermierilor sau a tinerilor,
pentru care munca pământului
poate fi o modalitate de a-și
îmbunătăți atitudinea
față de viață.”
Jan este încântat să
constate un interes
tot mai mare pentru
studiul solului
în Republica
Cehă.

Din ce în ce mai mulți oameni devin conștienți de
consecințele deteriorării solului din cauza eroziunii,
a secetei, a poluării etc.
„Ca oameni, ar trebui să fim atenți la ceea ce ne spune
solul. Ceea ce reprezintă Fundația, ceea ce încercăm
să facem la nivel colectiv, este să regăsim conexiunea cu aceste rădăcini. Problemele cu care ne
confruntăm astăzi nu vor fi rezolvate prin
mai multă tehnologie sau printr-o agricultură mai
intensivă. Trebuie să
ne îndepărtăm de o
abordare pur economică sau pur tehnică
și să încercăm să avem
o viziune pozitivă și
umană asupra solului.”
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25 de ani
Tarragona
GEPEC
„Sprijinul acordat agricultorilor este foarte
important, deoarece susține schimbarea
paradigmei și permite conservarea mai
multor terenuri și astfel, a biodiversității.”

A

fost odată un agricultor care, împreună cu cei
doi frați ai săi, deținea o exploatație agricolă
de 300 de hectare într-o zonă turistică puternic urbanizată a coastei mediteraneene, situată la
circa 100 km sud de Barcelona, în apropierea orașului
Tarragona. Mărginită de o parte de autostrada care
duce la mare și de altă parte de câmp, aceasta era
semănată cu legume de către Ernest: vinete, dovlecei,
pepeni verzi, ardei. Atunci când a hotărât să treacă la
agricultura ecologică, nu a fost motivat doar de eticheta „bio” și de vânzarea produselor la un preț mai mare.
El și-a dorit cu adevărat să folosească
alte practici pentru
a crește biodiversitatea de pe terenul
său, astfel încât să
revină insectele și
animalele.
Când Estel ajunge la
lotul de teren pentru
a studia polenizarea
și a vedea care sunt
albinele sălbatice care
polenizează culturile,
Ernest este deja la
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muncă: straturi vegetale pentru protejarea culturilor
și a solului, garduri vii și pajiști cu flori pentru ademenirea albinelor, hoteluri pentru insecte, bazine de
apă pentru broscuțe. Întâlnirea dintre agricultor și
studentă este o ocazie nemaipomenită pentru ambii.
Estel a crescut în orașul Tarragona, și totuși a intrat
în contact cu natura sălbatică: „Când eram mică,
mergeam mereu la țară sau în pădure la cules de ciuperci și mure cu părinții mei sau la cules de smochine
cu bunicul meu. Eram fascinată de reptile și de păsări.
De altfel, la școală, biologia a fost singura materie
care nu m-a plictisit!”
Câțiva ani mai târziu, Estel a plecat la Girona pentru
a se specializa în biologie, mai exact în gestionarea și
conservarea biodiversității. La întoarcerea în Tarragona, a intrat în contact cu GEPEC, un organism de
mediu foarte activ în regiune.
A participat la câteva
activități de educație
ecologică și a hotărât
în cele din urmă să se
implice în cadrul organismului ca voluntară
pe proiectul de agroecologie. GEPEC, care monitorizează biodiversitatea de la

Estel afirmă că întâlnirea sa cu agricultorul a ajutat-o să se dezvolte: „Am apreciat foarte mult relația
cu agricultorul, un țăran care a hotărât să își schimbe
practicile: a păstrat plantele melifere din gardurile
vii, a instalat cutii pentru ca liliecii să își poate face
cuib și a ales o cale care le poate servi drept exemplu
și vecinilor săi. ”

câteva ferme, i-a propus lui Estel să facă
un studiu: „În acel moment am fost
încântată să constat că cunoștințele
mele și implicarea ca biolog voluntar
puteau contribui la trecerea înspre un
model agroecologic, chiar dacă agricultura nu era tocmai specialitatea
mea. Mi s-a părut foarte interesant.
Cererea venea din partea lui Ernest,
el era cel care dorea realizarea
acestui studiu pentru îmbunătățirea
polenizării legumelor sale. Era foarte
motivat. Îmi dădea întâlnire în fiecare
dimineață la parcelă ca să îmi explice ce
făcuse deja, practicile pe care le folosea, iar după-amiezile mi le petreceam
prelevând mostre și făcând analize. Am
analizat gardul viu, speciile de erbacee sau
arbuști care atrăgeau albinele, precum și
prezența insectelor care țin
sub control afidele.
I-am făcut câteva
recomandări. În general, se iau măsuri pentru
o gestionare mai ecologică,
care afectează și calitatea solului. M-a încântat faptul că am
aflat mai multe despre impactul
pe care îl pot avea practicile
agroecologice asupra
biodiversității și a
vieții solului.”

Această întâlnire demonstrează că
există o legătură vitală între biodiversitate, pământ și viața oamenilor. Protejând pământul, agricultorii
încurajează prezența insectelor și a
altor polenizatori care, prin polenizare, înlesnesc producția
de hrană pentru oameni.
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39 de ani
Falkirk
Scottish Farm Land Trust
„Iată ce mi-a mers direct la suflet: faptul că oamenii s-au
bazat pe noi și ne-au încredințat banii lor. M-aș încumeta
să coordonez încă o campanie de strângere de fonduri!”

F

alkirk se află la jumătatea drumului dintre
Edinburgh și Glasgow, în partea centrală a
Scoției. Această zonă, care a trăit din plin revoluția industrială, are, de asemenea, unele dintre cele
mai fertile câmpii din țară. Kirsty locuiește acolo cu
familia ei, în micul oraș Larbert, la marginea zonei
rurale. Kirsty este implicată în apărarea terenurilor agricole, în parte pentru că i-ar plăcea să devină
agricultoare!
Kirsty nu are nicio legătură cu agricultura; a crescut în suburbii și este de profesie microbiolog. Prima dată s-a gândit să devină agricultoare în 2017,
când, în timp ce naviga pe rețelele de socializare, a
dat peste un sondaj realizat de Scottish Farm Land
Trust (SFLT). Sondajul căuta să afle mai multe informații despre persoanele care caută terenuri agricole în Scoția. La fel ca mulți cercetători, Kirsty are
un plan alternativ în cazul în care va
părăsi lumea cercetării, iar sondajul
a pus-o pe gânduri: „Nu ar fi frumos să avem o mică grădină
de zarzavaturi și să locuim la
țară? Dintr-o dată m-am gândit că aceasta ar fi o posibilitate
pentru mine și familia mea.” Kirsty
a mers la o adunare generală a SFLT
pentru a afla mai multe și s-a alăturat
imediat consiliului de administrație!
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Aceasta a fost prima ei experiență de voluntariat, iar
subiectul era complet nou pentru ea. Odată cu referendumul pentru independență din 2014, Kirsty a
devenit conștientă de nivelurile foarte ridicate de
inegalitate funciară din Scoția și a auzit despre noi
programe de punere în valoare a terenurilor pentru
binele comun. Echitatea este o valoare fundamentală
pentru Kirsty: „Nu este drept ca cea mai mare parte a
terenurilor din Scoția să se afle în mâinile unui număr
atât de mic de proprietari.” Dorința SFLT de a aborda
această nedreptate a fost cea care a motivat-o în mod
special să se implice.
În calitate de membru al consiliului de administrație, Kirsty a lucrat pentru a îmbunătăți normele
și procedurile interne, în special în ceea ce privește
gestionarea și recrutarea personalului. La rândul ei, a
împărtășit propriile competențe profesionale. Kirsty
este responsabilă în cadrul a trei universități de activități menite să aducă implicarea publicului.
Munca sa presupune pregătirea cercetătorilor pentru a lucra în colaborare
cu publicul, a împărtăși rezultatele
cercetărilor și a colecta sugestii despre
ce ar trebui să facă mai departe: „Acum
pot vorbi cu aproape oricine despre aproape
orice. Fie că este vorba de copii de grădiniță,
de deținuți, de participanți la festivalul de
știință sau de un rector, pot sta la discuții cu oricine.”

În 2019, consiliul de administrație al SFLT a decis
să pornească o campanie de finanțare participativă
(crowdfunding) pentru a putea face prima angajare și
a trece la următorul nivel. Împreună cu alți directori
și voluntari, Kirsty a gestionat campania de finanțare
participativă care a avut loc pe rețelele de socializare
(cu precădere Twitter și Facebook). Începutul a fost
dificil, deoarece puțină lume urmărea activitatea
SFLT. „Am muncit mult ca să găsim conturi relevante
pe care să le etichetăm în postările noastre, dar am
reușit să intrăm în legătură cu mai multe persoane și
organizații care au dat informațiile mai departe celor
care le urmăreau lor activitatea.” Una peste alta, SFLT
a obținut cam 300 de urmăritori pe Twitter și 680 pe
Facebook, iar multe dintre aceste conturi au la rândul
lor sute de urmăritori. Persoane fizice și întreprinderi
sociale au donat, de asemenea, recompense pentru
a fi oferite susținătorilor; în ceea ce o privește pe
Kirsty, ea a donat doage de salcie din propria grădină!

Pe parcursul celor două luni de campanie, Kirsty și
alți voluntari au muncit neîncetat pentru a păstra
un flux constant de mesaje pe rețelele de socializare:
„Pe Facebook sau Twitter, o postare are o durată de
viață de aproximativ 20 de minute, iar asta în cazul
în care algoritmii sunt de partea ta!” Nu au existat
mesaje planificate sau prestabilite, ci abordarea lor
a fost mai curând una de dialog organic cu oamenii,
ceea ce s-a reflectat curând în suma de bani strânsă.
În vreme ce obiectivul inițial era de a obține 10.000
lire sterline, SFLT a reușit să strângă 18.032 lire de la
189 de susținători, inclusiv o donație de 5.000 lire de
la campania Back Her Business a Royal Bank.
Campaniile de finanțare participativă par o cale simplă
de a strânge fonduri – trebuie doar să pui la bătaie
câteva recompense ademenitoare, nimeni nu îți impune pe ce să cheltuiești banii -, dar a fost enorm de
mult de lucru. Dincolo de ajutorul financiar, aceste
campanii ajută la popularizarea organizației și la
mărirea bazei sale sociale: „A fost extraordinar să
constatăm care a fost amploarea donațiilor, de la 10
lire la câteva sute, și să vedem că oamenii ne oferă
acești bani cu toată încrederea!”
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58 de ani
Barcelona
Electron liber
„Nu sunt om de știință, biolog sau ecologistă,
sunt o cetățeană, o jurnalistă care le vorbește
despre ecologie altor oameni ca mine.”

P

ilar este pe jumătate de la oraș - s-a născut și a
trăit cea mai mare parte a vieții sale în Barcelona - și pe jumătate de la țară. O inspiră mult
istoria familiei sale: bunicul, păstor de capre, tatăl
crescut în munții Aragonului și devenit naturalist
încă de la o vârstă fragedă.
Încă de când era mică și-a dat seama că viața la oraș
era vitregită de natură. Legătura pe care o are cu natura se trage din rădăcinile sale familiale și s-a format în timp ce cutreiera munții în timpul vacanțelor:
„Tot ce mi s-a dat, păstrez în mine. Familia mamei
mele, la fel ca multe altele, a fugit de la țară după
Războiul Civil. Deși s-au mutat pentru a lucra în industrie, mergeau în continuare la țară, de unde furau
cartofi pentru a supraviețui.”

Poate că această poveste de familie a influențat-o pe Pilar și a determinat-o să se implice în proiecte ecologice, fără a pierde din
vedere componenta socială: „Mi-am dat
seama că distrugerea naturii merge mână
în mână cu exploatarea omului de către
om și cu exploatarea tuturor organismelor vii, și că este nevoie să se
revină la un echilibru prin practici
regenerative, că trebuie să ne îngrijim de planetă și de oameni. Mă
preocupă, de asemenea, modul în
care modelul agroalimentar industrial îi tratează pe agricultori.”

22

Angajamentul lui Pilar este strâns legat de activitatea sa de jurnalistă: „Munca mea îmi permite să
prezint o gamă largă de propuneri și inițiative sociale, iar evidențierea lor intră în atribuțiile mele de
cetățeană, după părerea mea.” Faptul că s-a ocupat
de realizarea unei emisiuni despre ecologie i-a permis să îmbine preocupările sale personale pentru
natură cu munca sa: „Într-un mod foarte natural,
profesia mea și viața mea privată s-au întrepătruns
si au devenit inseparabile: împărtășesc în cadrul
emisiunii și în cărțile pe care le scriu tot ceea ce
învăț.” Pilar urmărește îndeaproape numeroase
proiecte care sunt dedicate repunerii în valoare a
speciilor sălbatice, producției agricole, agroecologiei
și protejării semințelor tradiționale. Ea crede și se
angajează în proiecte colaborative care se bazează pe forme de organizare socială alternativă: comunități colaborative și colective de
cartiere. Pentru ea, redefinirea relației pe care o
avem cu mediul înseamnă și reinventarea modului
în care oamenii interacționează: „Pentru că justiția
socială și justiția de mediu merg mână în mână.”
Pilar are o viziune de ansamblu asupra
acestor subiecte: „Încerc să explic că
totul este interconectat. Din punctul
meu de vedere, o pungă de plastic care
plutește în ocean reflectă modelul nostru de consum.” Și totuși, pentru că este
o persoană mai curând optimistă, consideră că este important „să dăm întot-

deauna și exemple pozitive, să scoatem în evidență
oamenii ale căror acțiuni duc la conturarea unui alt
fel de model”.
Una dintre provocările cu care se confruntă este aceea
de a transmite mesajul și convingerile sale publicului
și de a se asigura că acestea sunt înțelese. Strategia
ei este de a încerca să facă poveștile pe care le spune personale, făcând apel la sensibilitatea și emoțiile
oamenilor. „Nu sunt om de știință, biolog sau ecologistă, sunt o cetățeană, o jurnalistă care le vorbește
despre ecologie altor oameni ca mine.”
„Urmăresc îndeaproape multe proiecte și primesc
actualizări de la acestea prin intermediul buletinelor informative sau al rețelelor de socializare și, de-a
lungul anilor, am stabilit legături directe cu multe
asociații.” Pilar insistă, însă, pe faptul că trebuie să

rămână liberă: „Am o datorie față de întreaga societate civilă. Nu pot favoriza nicio organizație.”
Conștientizarea problemelor de mediu o însoțește și
în afara studioului de radio - face parte din ea. De curând, s-a mutat într-o zonă rurală din provincia Girona, unde încearcă să regenereze un mic teren pentru
culturi și să refacă grădinile de legume și livezile care
au dispărut din noua sa comunitate. Această inițiativă
individuală este evident legată de o puternică conștiință politică: „Refacerea sănătății pământului, singurul lucru care poate continua să hrănească întreaga
omenire, nu se poate face cu ajutorul biotehnologiei
- singura cale este să urmăm regulile agroecologiei.
Cred că parcelele mici, cu produse diverse, care necesită puține intrări agricole și puțină mecanizare,
gestionate de agricultori autonomi, sunt fundația de
la care trebuie să pornim.”
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34 de ani - Cluj-Napoca
ALPA/EcoRuralis

„Această experiență a trezit ceva în mine,
mi-a dat poftă să lucrez cu țărani care
muncesc pământul cu respect.”

A

ndrei a crescut la țară, înconjurat de animalele din
gospodărie. A copilărit în
strânsă legătură cu pământul,
fie că trebuia să strângă gândacii de Colorado de pe cartofi ori
să culeagă fructe. Cel mai mult
îi plăcea să stea cu vacile la păscut: „Dacă se putea,
alegeam întotdeauna să stau cu vacile, erau cele mai
bune prietene ale mele și îmi plăcea să îmi petrec timpul în preajma lor.” Andrei a urmat liceul de silvicultură din Timișoara și a studiat turismul la facultate.
Apoi, a mers în Olanda pentru a studia horticultura.
Acolo a deprins tehnologiile olandeze de producție și
a făcut un stagiu într-o fermă agricolă ecologică de
talie mare. Mai târziu, s-a mutat în Helsinki, Finlanda, pentru a urma un Masterat despre știința ecologiei
solului. Atunci când nu studiază solul, îi placă să iasă
în natură cu prietenii și iese cu
bicicleta sau în drumeție
la fiecare sfârșit de
săptămână.

Andrei a aflat despre problematica accesului la pământ din buletinul informativ al fermei Provision, o
nouă fermă agroecologică din Transilvania. L-a interesat subiectul, așa că l-a contactat pe agricultorul
respectiv, Lars. Lars este, de asemenea, unul dintre
fondatorii ALPA, o mică organizație românească al
cărei scop este să protejeze terenurile agricole achiziționându-le și dându-le în arendă agricultorilor
agroecologici activi. Pe măsură ce afla mai multe lucruri despre ALPA, Andrei devenea tot mai interesat
de acest proiect. În aceeași perioadă, a început să lucreze într-un atelier de reparat biciclete din Helsinki
și plănuia să facă o călătorie lungă cu bicicleta la
încheierea contractului de muncă. Așa s-a născut
planul lui: a transformat călătoria cu bicicleta
într-o campanie pentru o cauză în care credea.
Andrei și-a făcut un itinerar de la Helsinki
până în România, cu opriri la
ferme agroecologice pentru
a documenta poveștile din
spatele acestora și a sprijini
ALPA cu o mică strângere
de fonduri. Și-a început
călătoria în 1 septembrie
2019 și a ajuns în România
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24 de zile mai
târziu, după ce a
călătorit prin Estonia,
Letonia, Lituania, Polonia,
Slovacia și Ungaria (pe alocuri, cu
trenul). Linia de sosire a fost ferma Brîndușei, tot
o fondatoare ALPA, în satul Stanciova. Un alt
voluntar ALPA a creat pagina de strângere
de fonduri și paginile de socializare
pentru ca oamenii să poată urmări călătoria lui Andrei. De-a lungul călătoriei,
Andrei a postat regulat videoclipuri
bilingve (în română și engleză) pentru
a-și face publice întâlnirile.
Era pentru prima oară când Andrei se angajase
într-o experiență de felul acesta. „A trebuit să
învăț multe lucruri într-un timp scurt!”
La nivel personal, a învățat să nu se
grăbească și să accepte realitatea înconjurătoare așa cum este.
Pentru el, cel mai
important
aspect au fost
oamenii pe care i-a
întâlnit, cu poveștile lor,
și grija pe care o au față
de pământ și animale,
precum și eforturile
deosebite pe care le
depun ca să nu le
facă acestora rău.

De exemplu, un agricultor Estonian spunea că nu își ară niciodată pământul și
că reușește să îl cultive și să producă
hrană prin conservarea și regenerarea solului. „S-a trezit
ceva în mine, mi-am dat seama că vreau să lucrez cu mai
multe persoane de acest fel,
să îi sprijin pe agricultorii care
cultivă și tratează pământul cu respect. Așa mi-a venit
ideea să devin consultant în
agroecologie și agricultură regenerativă, pentru a putea ajuta la extinderea suprafețelor cultivate într-un fel
care regenerează solul și care sunt apreciate
pentru capacitatea lor de a produce alimente
sănătoase, nu pentru valoarea lor monetară
speculativă.”
Andrei își propune ca în viitor să ofere
cursuri de formare în principiile și tehnicile agriculturii regenerative, bazate
pe modele testate, adaptate la context și
limbă. Nu știe dacă se va întoarce vreodată să
locuiască în România, dar este dornic să sprijine

agricultorii de acolo cu cunoștințele pe care le dobândește în urma studiilor sale. Scopul său este de
a reînvia rolul agriculturii de subzistență în mediul
natural și de a contribui la o imagine mai pozitivă a
țăranilor, precum și de a îmbunătăți comercializarea
alimentelor pe care le produc aceștia.
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39 de ani
Liège
Terre-en-vue
„Consider că activitatea Terre-en-vue are o importanță
crucială: aceea de a menține o comunitate locală vie prin
asigurarea condițiilor necesare activității țărănești.”

D

acă ar fi să numim un oraș din Belgia care își
reorganizează sistemul alimentar în lanțuri scurte, acela ar fi Liège. De câțiva ani, s-a
format acolo o mișcare inițiată ca reacție la orașele în
tranziție, care a dat naștere unei rețele puternice de
inițiative care promovează lanțurile alimentare scurte
și producția locală de alimente. Introducerea unei
monede locale, Val’heureux, sprijină comerțul local.
Julie lucrează de 16 ani la Barricade, o asociație
pentru educație continuă situată în cartierul istoric
Pierreuse. Încă de la începuturile sale, asociația a pus
sub semnul întrebării legăturile dintre producători și
consumatori, precum și condițiile de viață și de muncă ale agricultorilor locali. La sfârșitul anilor ‘90,
asociația s-a învrednicit să relanseze grupurile de
achiziții colective în Liège, un tip de agricultură susținută de comunitate. Julie spune: „Sunt o gurmandă
din fire și îmi place să mănânc. Iar pentru mine este
important să sprijinim producătorii și să menținem o
comunitate agricolă vie. Întâlnirea cu Barricade mi-a
permis să pun toate aceste lucruri în fapt.” Dragostea
ei pentru legume bune, deoarece este vegetariană, și
dorința de a susține agricultura locală au determinat-o pe Julie să se aprovizioneze de la Larock Farm
prin intermediul grupului de achiziții colective al
asociației Barricade.
Această fermă de familie, care există din 1927, este
situată în Rotheux, la periferia orașului Liège, „în vecinătatea unei zone rurale colinare scăldate în lumini
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magnifice”. În 1986, ea a fost preluată de Louis Larock,
care a creat aici un loc de experiențe sociale și agricole, conform principiilor biodinamicii,
și o grădiniță pentru copii bazată
pe principiile pedagogiei Waldorf.
Într-un demers de colectivizare socială și pentru a perpetua proiectul,
fermierul a cerut Terre-en-vue să
îi răscumpere terenul. Acest lucru îi
va permite lui Louis să recupereze lichidități pentru a investi în echipamente
și clădiri, dar mai ales pentru a susține un
proces de transmitere între generațiile de producători: „Mi s-a părut o mișcare logică, cu atât mai mult
cu cât a facilitat transmiterea activității către fiul lui
Louis, eliminând o parte din presiunea financiară în
acest proces complex.”
Ca parte din proiect, grupul local a început mai întâi să caute terenuri neutilizate pe care să le cumpere
pe lângă terenul lui Louis și, în paralel, a început o
campanie de mobilizare și de strângere de fonduri.
Atunci s-a alăturat proiectului Julie. Aici a găsit un
loc pentru activism care i se potrivește: „În educația
continuă, când vine vorba de schimbarea comportamentului, progresul este imperceptibil, în timp ce
aici, acesta e concret. Chiar vedem impactul pe care
îl au acțiunile noastre.” Julie urmează acum un curs
de formare ca ambasador pentru a putea să explice
mișcarea și pentru a sensibiliza publicul cu privire la
subiectul accesului la pământ.

Una dintre provocările campaniei este comunicarea
și creșterea gradului de conștientizare. Mobilizarea
în jurul fermei este un pretext pentru a aborda chestiunile legate de terenuri și de presiunea imobiliară
enormă care îi forțează pe producători să se îndatoreze.
În acest sens, Julie a lansat ideea unui ziar care să
ofere prezentări și informații despre fermă și despre
Terre-en-vue, intitulat Le Fil des saisons (Anotimpurile): „Oamenii au auzit de fermă, dar nu au
o imagine de ansamblu a tuturor activităților care
se desfășoară acolo.” Julie redactează editorialele,
compilează articolele venite dinspre fiecare sector de
activitate al fermei și se ocupă de așezarea în pagină.
Publicația este o broșură bianuală pentru clienții fermei și pentru consumatorii și consumatoarele din diferitele grupuri de achiziții colective.
Julie oferă vizibilitate activității sezoniere a diferitelor sectoare ale fermei, furnizează noutăți și

le contextualizează cu ajutorul articolelor de fond
despre accesul la pământ. Broșura mai cuprinde
rețete și câteva recenzii de cărți. Julie adaugă: „Le Fil
des saisons este foarte apreciat. Nu are neapărat un
impact asupra colectei, dar este un instrument de informare util pentru standurile de promovare.” Campania se află aproape de final, iar grupul mai trebuie
să strângă câteva mii de euro.
Julie și-a redus orele de lucru la Barricade și a absolvit un curs de formare în cultivarea legumelor pentru
vânzare. S-a implicat în cultivarea legumelor pentru
vânzare și în gestionarea magazinului de la Ferma
Larock timp de o zi și jumătate pe săptămână până la
sfârșitul anului 2020. În prezent, este în continuare
activă în cadrul Terre-en-vue și a grupului local, dar
își acordă răgaz pentru a se gândi la propriul proiect,
mai conștientă fiind decât oricând de problemele legate de accesul la pământ și convinsă fiind că pământul care ne hrănește trebuie să devină un bun comun.
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64 de ani
Barcelona
Terra Franca
„Voluntariatul este o muncă meticuloasă și
colectivă. Înseamnă crearea unei rețele de oameni
bazate pe încredere, pornirea și sprijinirea
proiectelor nu doar la primii pași, ci și pentru
ca acestea să se stabilizeze și consolideze.”

L
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aia are un doctorat în filologie catalană, cu specializarea literatură scrisă de femei în epoca
modernă. Se simte în elementul ei atât cu nasul
în cărți, cât și cu picioarele pe pământ. Chiar dacă a
crescut la oraș, a păstrat mereu o legătură strânsă cu
lumea rurală, atât cu cea din regiunea Camp de Tarragona, de unde provine familia sa, cât și cu cea a Pirineilor, care se află la o aruncătură de băț de Barcelona. O pasionează, de asemenea, plantele medicinale.

Cel mai mare impuls pentru a se implica în accesul la
pământ pentru agricultori, însă, a venit în 2010, când
fiul său a decis să se înscrie la Escola de Pastors de
Catalunya (Școala de Păstori din Catalonia). Ea l-a însoțit în parcursul de descoperire a creșterii animalelor și a devenit conștientă de dificultățile privind accesul la pământ. Așa s-a gândit să scrie o carte despre
ciobani: „M-au interesat aspectele umane ale acestei
ocupații și problemele cu care se confruntă ciobanii.”

Această strânsă legătură cu pământul este firul călăuzitor care
leagă toate proiectele în care se
implică. Când a devenit membră
a Germinal, cea mai veche cooperativă de consum agroecologică
din orașul catalan, a găsit o modalitate de a „lega lumea rurală de oraș”, sprijinind
proiecte și furnizori, ținând cont de necesitatea de
a menține suveranitatea alimentară a unui teritoriu.
Laia este în același timp activistă socială: în urmă
cu mai bine de 20 de ani, a deschis un spațiu pentru
persoanele fără adăpost în cartierul Gràcia din Barcelona: „Pentru oamenii care îți duc veacul și chiar
dorm pe asfalt, frumusețea a ceea ce crește și iese
din pământul pe care ei înșiși l-au semănat este ceva
extraordinar. Parcela de pământ pe care am recuperat-o nu este doar un loc de producție, ci și un loc frumos în care lucrăm împreună, ca o echipă, și în care
aceste persoane devin vizibile și se simt utile.”

Atunci când i s-a prezentat ideea de a
crea proiectul Terra Franca pentru
a aborda subiectul accesului la pământ, inspirată fiind de experiența
Terre de Liens, nu a stat nicio clipă pe
gânduri: „Nu eram vreo expertă, dar
asta nu m-a speriat, pentru că eu cred
că învățăm pe parcursul întregii vieți.” Primii ani au
fost dedicați studierii situației, definirii unui cadru
teoretic și, mai ales, prezentării proiectului pentru a
crea un cadru care inspiră încredere, prin discuții cu
proprietarii și cu tinerii care își prezentau proiectele.
La început, potrivirea profilurilor s-a soldat cu un
eșec: „Ne-am dat seama de importanța localizării terenurilor: majoritatea persoanelor care au depus cereri doreau să găsească terenuri în zone în care dispuneau de o rețea, fie că era vorba de familie sau de cercul
larg de prieteni. Sprijinul familiei sau al prietenilor
era un element-cheie pentru lansarea unui proiect.”

O nouă strategie a fost aceea de a identifica terenurile
înainte de a începe să caute proiecte de instalare: „Datorită Twitter, avem acces la rețelele locale și intrăm
în contact cu o mulțime de oameni din împrejurimi.”
Voluntarii Terra Franca trebuie să analizeze proiectele și să realizeze interviuri cu nou-intrații în agricultură pentru a evalua gradul de maturitate al proiectului și a stabili dacă acesta se potrivește cu ferma
disponibilă: „Trecem proiectul printr-o sită foarte
fină!”. Trei voluntari se ocupă de studierea proiectelor. Laia se ocupă mai mult de partea de comunicare
și administrație, iar cei doi colegi ai săi de cea tehnică
și financiară.
Procesul nu se încheie cu instalarea noilor agricultori, aceștia trebuie să fie însoțiți. În opinia Laiei,
aspectele cele mai importante sunt cele umane
și sociale: „WhatsApp ne ajută și ne permite să
reacționăm prompt în cazul în care apar probleme.
Reducem birocrația și punem mai mult accent pe căldura și grija pe care le acordăm oamenilor, nu doar
noilor agricultori, ci și proprietarilor și agricultorilor care se pensionează. Grija cu care se operează
transferul fermei este esențială. Încercăm să inspirăm încredere și să oferim un cadru sigur, pentru
că a lăsa pământul pe mâinile altcuiva înseamnă a
lăsa în urmă un proiect de viață, ceea ce nu este ușor.

Această atenție necesită
timp și energie. Facem mai
puține proiecte de achiziție și instalare, dar ne
dorim proiecte solide.
Cred că voluntariatul te
scoate din tine însuți.
Îmi investesc timpul
în slujba celor care au
nevoie de el și în ceva
în care cred. Iar acum
cred că schimbarea
modelului agroalimentar
este necesară și urgentă.
Subiectul terenurilor
este extrem de dificil
de accesat pentru
o persoană obișnuită. Chiar dacă ne
concentrăm asupra
mediului nostru
direct și încercăm să punem presiune pentru a vedea
cum acționează guvernul catalan, în fiecare zi vedem
teren arabil disponibil înghițit de infrastructuri industriale, comerciale sau turistice. Ar fi necesară o
reflecție profundă asupra tipului de ruralitate pe care
ne-o dorim!”
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52 de ani - Viena
GeLa Ochsenherz

„Terenurile agricole se transformă
adesea în terenuri de construcții.
Aceasta este o problemă foarte mare
pentru noi. Vrem să cultivăm legume,
nu să facem bani prin speculă.”

L
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a început, l-au atras legumele proaspete. Erau
atât de multe soiuri! Și iată, Vincent și familia
lui fac parte din asociația GeLa Ochsenherz de
peste șase ani.

Vincent este de origine franceză, dar locuiește în
capitala austriacă de peste 20 de ani. „Sora soției
mele ne-a explicat principiul, ne-a plăcut și ne-am
hotărât să încercăm și noi.”

„GeLa” înseamnă „GEmeinsam LAndwirtschaften”
(„cultivăm împreună”). Numele spune totul: cei 350
de membri ai asociației administrează o fermă la
est de Viena pentru
a se aproviziona cu
produse de calitate,
locale și de sezon.

Părinții lui aveau o grădină în care își cultivau singuri
legumele. Vincent se bucură să le arate și el copiilor
lui cum crește propria hrană. Voluntariatul la GeLa îi
oferă și un echilibru cu munca sa de inginer, care se
desfășoară în principal la birou.

Deși asociația are
în prezent mai mult de zece angajați,
o mare parte din muncă depinde încă de participarea
activă a membrilor. Vincent muncește mult pentru
GeLa și face din ce în ce mai multe: plivește, seamănă,
plantează răsaduri, face tot ce trebuie făcut. Vincent
este, de asemenea, unul dintre coordonatorii distribuției de legume.
În fiecare vineri se amenajează un stand în piața
Naschmarkt din centrul Vienei, de unde membrii își
pot colecta partea lor din recoltă. Vincent este responsabil și pentru parcul de vehicule, care constă din
câteva biciclete vechi. De la Viena până la pământurile GeLA este o jumătate de oră de mers cu trenul și
apoi încă patru kilometri. Așa că Vincent a avut ideea
de a lăsa câteva biciclete vechi lângă gară, să poată
fi împrumutate de cei/cele care vin să ajute la munca câmpului. De-a lungul timpului, GeLa a devenit
un loc de întâlnire important, „un pic ca o familie.
Primăvara sau toamna, ne întâlnim să mâncăm și să
discutăm cu oameni care ne plac.”
La început, GeLa Ochsenherz a încheiat un parteneriat cu un fermier local, de la care cumpăra întreaga
recoltă. Pe măsură ce grupul a crescut, s-au închiriat
mai multe terenuri. „La început nu am dat importanță pământurilor, dar când fermierul a vrut să se
pensioneze și să-și vândă pământurile, a trebuit să
ne gândim cu toții la acest aspect.” Această situație a
pus în pericol viitorul GeLa și a fost o perioadă foarte
dificilă. Acesta a fost momentul în care membrii GeLa
au început să se gândească la cum să își asigure accesul la pământ pe termen lung. Prin urmare, au creat o
fundație a cărei misiune este de a deține și de a gestiona pământul și infrastructura agricolă pentru o agri-

cultură locală și solidară. Misiunea fundației nu poate
fi schimbată, pentru a proteja pământurile împotriva
privatizării și a speculei. În mod concret, pământurile
care aparțineau fermierului au fost cumpărate direct
de către unii membri GeLa și de către fundație, care
a beneficiat de donații din partea membrilor. Fundația închiriază pământurile GeLa pentru o perioadă
lungă. În curând, va putea cumpăra acțiunile celorlalți
membri proprietari pentru a deveni unicul proprietar.
În plus, GeLA continuă să închirieze terenuri, care
reprezintă cea mai mare parte a suprafeței cultivate
și, prin urmare, reprezintă un factor de nesiguranță
semnificativ. „Nu suntem departe de Viena. Sunt
construcții noi peste tot, terenurile agricole se transformă adesea în terenuri de construcții. Aceasta este
o problemă foarte mare pentru noi. Vrem să cultivăm
legume, nu să facem bani prin speculă”, spune
Vincent. Schimbarea terenurilor nu este deloc simplă.
Este nevoie de trei ani doar pentru a obține certificatul de cultură bio. Pe unul din terenurile închiriate,
GeLa a plantat un rând de plopi ca perdea de protecție
împotriva vântului. Dacă proprietarul dorește să își ia
înapoi terenul pentru a-l vinde, toți copacii vor trebui îndepărtați, va trebui găsită o nouă parcelă și va
trebui reluat procesul de strângere de fonduri. Nu va
fi deloc simplu, dar Vincent este încrezător, căci GeLa
a găsit mereu soluții!
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73 de ani - Arlon
Terre-en-vue

„Mă bucur mult mai mult să văd cum se
dezvoltă ferma lui Sébastien și cum se
construiește o comunitate de sprijin în
jurul său decât să văd câțiva euro din
dividende în contul meu bancar.”

P

ovestea are loc în regiunea belgiană Lorena,
la sud de munții Ardeni și de Belgia, la doar
câțiva kilometri de granița cu Marele Ducat
al Luxemburgului, nu departe de orașul Arlon. Aici,
într-un mic sat din comuna Attert, Arthur și-a cultivat legătura cu pământul alături de tatăl său.
Își amintește că în copilărie erau în jur de
douăzeci de agricultori. Astăzi, din sat a
rămas un singur localnic, majoritatea terenurilor fiind cultivate de un agricultor
luxemburghez. Peisajul agricol valon s-a
schimbat mult. Fermele mai mici dispar și
lasă locul fermelor mai mari, care concentrează
din ce în ce mai mult teren. La zece kilometri de
casa sa, dincolo de graniță, există chiar o fermă
inspirată de ferma de mii de vaci care stârnește
controverse în Franța: „Aici sunt 1200 de vaci!
Când mi s-a zis numărul acesta, nu mi-a venit
să cred.” În această regiune de graniță, prețul
de acces la terenurile agricole a crescut de
peste două ori în cinci ani. Presiunea asupra
terenurilor este enormă și face dificilă, dacă
nu chiar imposibilă, instalarea noilor fermieri.
În timpul unui târg agricol alternativ, Arthur a făcut
cunoștință cu Terre-en-vue, „o inițiativă genială”, și
l-a întâlnit pe Sébastien, un nou fermier și fost vecin
din sat. Acesta era în căutarea unor terenuri pe care
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să le achiziționeze pentru a-și stabiliza noua fermă.
Fără prea mari speranțe, Sébastien a apelat la cooperativa Terre-en-vue care să cumpere pământuri
și să i le închirieze. Arthur l-a încurajat și l-a sprijinit în demersurile sale, deoarece era convins că
acest proiect poate fi realizat. Terre-en-vue tocmai
sărbătorește un mare succes: mobilizarea la nivel
local a 180 de membri ai grupului local a reușit să
salveze șase hectare de specula funciară și să le
pună la dispoziția fermei Bio-Lorraine în Arlon.
În cadrul acestui proiect, Arthur s-a implicat
pentru prima dată în Terre-en-vue, folosinduse de contactele sale cu presa locală. Apoi a devenit „ambasador”, un statut la Terre-en-vue
care îi permite să reprezinte mișcarea în cele
patru colțuri ale Valoniei în cadrul diferitelor
evenimente. Ambasadorii sporesc gradul de
conștientizare cu privire la problema accesului la terenuri, propun soluții concrete și
încurajează acțiunea, devenind membri
ai cooperativei.
Arthur se implică și în grupul local
pentru a prezenta Terre-en-vue
în piețe și la
târguri.

Pentru a-l face
cunoscut pe Sébastien și profesia sa
de fermier în regiune, Arthur participă la organizarea de vizite regulate la fermă, deschise familiilor.
Vizitele încep în atelier, cu o cafea de bun-venit și suc
de portocale echitabil. Arthur continuă cu prezentarea Terre-en-vue, iar apoi Sébastien însuflețește
vizita, care începe cu „maternitatea”, unde sunt
vițeii nou-născuți. Apoi se merge spre staulul mare,
unde sunt toate animalele. Aici, Sébastien povestește
cum a început cu zece animale, cum le crește și cum
le hrănește. Aceste vizite la ferme dau o expresie
concretă meseriei de agricultor, problemelor legate de această meserie și le
dau oamenilor motive să investească
în mod solidar în cooperativă. Arthur a predat economie și dezvoltare ecologică unor profesori universitari dar și unor muncitori din
Belgia și Africa:

„Eram singurul profesor care avea o grădină de legume, iar prietenii mei senegalezi mă numeau economistul țăran.”
Acum este pensionar și își dedică o mare parte din
timpul liber implicării în cooperativă: „Iar în restul
timpului mă ocup de grădină.”
Mereu pământul... Arthur este conștient de
limitele muncii pe care o face pentru pământ
în cadrul cooperativei: Probabil ceea ce
facem nu va fi niciodată suficient,
dar merită efortul, oricum.
Iar satisfacția pe care ne-o
dă această muncă este cel
mai bun dividend!”
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69 de ani - Maine et Loire
Terre de Liens Pays de la Loire
„Nu știam nimic despre urbanism, așa că
am învățat citind și datorită celorlalți voluntari
și angajați ai asociației. Asta înseamnă
educație populară!”

Î

n primul rând, să cunoaștem personajele: un reprezentant al vânătorilor, funcționari aleși de la
nivelul departamentului și de la nivelul prefecturii, un proprietar de terenuri, un alt pădurar, reprezentanți ai diferitelor sindicate agricole, proiectanți de la biroul departamental de gestionare a
terenurilor, o asociație de mediu. Și în mijlocul acestui
grup de oameni frumoși, se află Jean-Louis, voluntar
la Terre de Liens. Ca decor, imaginați-vă ambianța
formală a prefecturii din Angers, steagul Franței
care flutură în vânt, porți somptuoase aurite, săli cu
scaune confortabile, microfoane individuale. Personajele noastre se întâlnesc acolo în cadrul comisiei
publice locale pentru conservarea zonelor naturale,
agricole și forestiere (numită CDPENAF). Aceste comisii există în toate departamentele din Franța, iar
misiunea lor este de a limita ocuparea zonelor agricole, naturale și forestiere de către proiectele de urbanizare și de dezvoltare.
Jean-Louis este fiu de țărani, dar nu a urmat vocația
familiei, ci a ales să facă studii pentru „a se specializa
în utilaje agricole”, pentru a înțelege și a experimenta
ce înseamnă „progres agricol”. Apoi a fost, pe rând,

34

învățător,
angajat
într-o
întreprindere
de reparații de
utilaje agricole, manager al unui magazin al unei
cooperative agricole și apoi reprezentant de vânzări
de echipamente pentru animale. A luat-o pe o rută
ocolitoare, fără să se îndepărteze prea mult de realitatea agriculturii țărănești. El ajută la lucru în fermele
vecine și este implicat în luptele pentru apărarea fermierilor în cadrul Confédération Paysanne: „Părinții
mei au întâmpinat greutăți când și-au înființat ferma. Relațiile cu proprietarii au fost tensionate.
Eram sensibil la acest aspect.” Prin această
rețea a aflat de Terre de Liens: „Am cumpărat mai întâi acțiuni în La Foncière
(banca de pământ a Terre de
Liens), iar apoi, când am
ajuns în Maine-et-Loire,
după ce m-am pensionat,
am reușit să mă implic
în grupul local de
achiziții de ferme.”

„Și apoi, adaugă el, am fost desemnat voluntar
pentru a face parte din comisia CDPENAF. Planul
local de urbanism (PLU) este un document care organizează teritoriul comunei pe o perioadă de 10 sau
20 de ani. Fiecare metru pătrat sau hectar de pământ
respectă obiectul unei reglementări specifice. Acum
înțeleg ce se întâmplă în comunitatea mea, în mediul
în care trăiesc. Dar e mult jargon de învățat, am făcut
liste de acronime pe care trebuie
să le țin minte, am învățat
să vorbesc aceeași
limbă cu birourile de
proiectare, să înțeleg
interesele fiecăruia.
Uneori trebuie să
înghiți multe.
La început nu-ți dai
seama, dar apoi simți ce
se întâmplă!”

Un alt obiectiv principal: creșterea densității
construcțiilor în satele îndepărtate de orașele mari:
„Trebuie să construim case peste case și ferme peste
ferme, nu să ne extindem la nesfârșit.” Și totuși, sunt
decizii greu de luat, pentru că afectează oamenii,
meșteșugari sau fermieri care vor să-și extindă clădirile, persoane fizice care cumpără ferme și vor să-și
extindă spațiul de locuit. Nu e ușor să spui nu!”
Jean-Louis este vocea Terre de Liens și conferă
credibilitate acțiunii sale în fața autorităților
locale, care se gândesc din ce în ce mai mult
la asociație atunci când se confruntă cu
probleme funciare: „Eu reprezint Terre de
Liens, nu sunt aici ca să îmi dau cu părerea
ca persoană fizică, iar în prezent nu sunt
ascultat doar din politețe.”

„În calitate de cetățeni,
avem un cuvânt de spus
în ceea ce privește
amenajarea teritoriului, deoarece acest
teritoriu ne hrănește
și ne oferă un peisaj
în care ne dezvoltăm,
nu are doar un rol
decorativ! Este o
rezervă de pământ.”
Pentru a fi credibil, JeanLouis studiază cu atenție fiecare caz și, uneori, se deplasează pe
teren. El simte că a câștigat câteva
bătălii. Deși nu a reușit să împiedice
construcția de parcuri industriale,
a reușit să transmită mesajul că
parcările ar trebui să fie poroase,
ceea ce ar permite infiltrarea
apei de ploaie și, astfel, ar păstra
funcțiile naturale ale solului,
limitând scurgerile și inundațiile,
alimentând pânza freatică, menținând biodiversitatea subterană etc.
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35 ani - Zona metropolitan a Parisului
Terre de Liens Ile-de-France
„Indexarea terenurilor virane ne dă o putere
reală de influență, în calitate de cetățeni!”

P

ovestea se petrece la Sénart, la 35 de kilometri
sud-est de Paris. În anii ‘80, când s-a născut
Johann, aleșii locali din această comună încă
semi-rurală au cumpărat sute de hectare din cel mai
fertil pământ din Franța, pentru o sumă de nimic.
Și astfel și-au constituit o imensă rezervă funciară.
Planul era să vândă pământurile dezvoltatorilor imobiliari pentru ca aceștia să construiască case individuale pentru parizienii care simțeau nevoia de verdeață și de mai mulți metri pătrați, să construiască
birouri, depozite logistice și centre comerciale la grămadă, toate sub pretextul creării de locuri de muncă.
În mijlocul acestui oraș nou, o livadă de două hectare,
întreținută de un grup de locuitori, rămâne ca o insulă
simbolică de rezistență care domină imensul centru
comercial. Carré Sénart a fost construit chiar lângă
livadă, pe 196 de hectare de foste terenuri agricole.
Multe dintre familiile care locuiau acolo la acea vreme au plecat, resemnate, pentru a căuta în altă parte
spațiul verde de care aveau nevoie pentru o mai
bună calitate a vieții. Dar unii, precum Johann, care a crescut în această zonă,
sunt atașați de ultimele ferme rămase. Ei au decis să se mobilizeze:
„Recoltarea merelor din această
livadă este o declarație colectivă
că noi deținem acest pământ.
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În momentul de față avem permisiunea de a întreține
livezile, dar dacă am reuși să împiedicăm vânzarea,
ar fi ceva nemaipomenit!” spune Johann, care este
cercetător în domeniul biologiei, pasionat de natura
vie, care preferă acțiunea locală în locul abordărilor
partizane. El a creat Court-Circuit, o asociație specializată în distribuția de produse agricole locale,
deoarece este convins, încă de la participarea sa la o
mișcare cetățenească privind urgența climatică
(Alternatiba), că „producerea hranei
pe plan local este o modalitate de
a lupta împotriva schimbărilor
climatice”. Cu toate acestea,
lupta cetățenilor pentru denunțarea artificializării terenurilor nu
este suficientă: „De asemenea,
trebuie să stabilim un echilibru de
forțe cu autoritățile.” Împreună cu
unul dintre prietenii lor din grupul
local Terre de Liens, au folosit un instrument de cartografiere colaborativă care le permite să
facă o listă a tuturor terenurilor virane din
comunele lor. Johann povestește: „Ne
pregătim uneltele. Ne dăm întâlnire
într-o parcare cu alți voluntari sau cu
alte grupuri de naturaliști care sunt
familiarizați cu terenurile virane din
comuna lor. Și găsim niște terenuri

virane incredibile.
Ne plimbăm prin aceste zone abandonate. După mărăcini ne dăm seama că
sunt abandonate de ceva vreme. Solul face
spontan mărăciniș. Facem diferența între terenurile virane comerciale, industriale sau naturale și locuințele sau spațiile neînchiriate. Dăm fiecărei parcele un nume și denumim fotografiile în funcție de o
nomenclatură predefinită. Uneori nu ne dăm seama
dacă o clădire este abandonată sau nu. După ce aflăm
numărul sectorului, facem o solicitare la cadastru la
prefectură. Uneori aflăm datele proprietarilor de la
locuitori. Căutăm informații, datorită rețelei. Și când
avem toate datele, le includem într-un tabel. Este o
muncă de titan.”
62 de hectare de teren neamenajat și totuși se
construiesc în continuare depozite pe terenuri extrem de fertile, este halucinant! Înarmați cu această
bogăție de informații, Johann și grupul său local s-au

întâlnit cu consilierii
locali și oficialitățile din
zonă. Scopul lor a fost ca aceste
terenuri dezafectate să fie incluse
în viitoarele documente de planificare
strategică pentru zona urbană și să ceară
socoteală aleșilor locali pentru responsabilitățile
și angajamentele pe care și le-au asumat. „Ei sunt uimiți de cantitatea de informații pe care o avem și se
simte că sunt interesați”. Înainte de a artificializa noi
terenuri, aleșii vor trebui să decidă asupra viitorului
acelor zone care au fost lăsate complet abandonate și
care ar putea fi reabilitate.
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Prietenii p mântului
Fie că sunt motivați de conservarea biodiversității, ca
Estel, de atenția acordată condițiilor de muncă și de
viață ale agricultorilor, ca Dirk și Ludwig, de nevoia de
a păstra vocația pământului ca sursă de hrană pentru
a promova suveranitatea alimentară a teritoriilor, ca
Isabel, de lupta împotriva artificializării, ca Johann,
sau a degradării solului, ca Jan, toți acești voluntari se
dedică trup și suflet pământului. Angajamente diferite,
motivate de preocupări diferite, dar complementare,
pentru conservarea pământurilor agricole și orientarea utilizării acestora către practici agroecologice.
Fiecare fermă achiziționată, fiecare parcelă de teren
conservată, fiecare fermier sprijinit, fiecare cetățean
sau ales informat este în sine o realizare și contribuie la consolidarea producției locale de alimente, la
crearea de locuri de muncă durabile și semnificative,
la solidaritatea extraordinară care se construiește în
jurul fermelor, la protecția solului și a biodiversității
prin practici respectuoase, la diversificarea activităților economice și, adesea, sociale și culturale din zonă,
la speranța care renaște odată cu sosirea unor noi
familii într-o comună în declin... Toate aceste realizări și legăturile care se creează în jurul lor sunt
cele care ne motivează și ne hrănesc, care ne permit
să rezistăm și noi, chiar și atunci când devenim conștienți de amploarea sarcinii și de urgențele care ne
copleșesc. Dincolo de fiecare fermă în parte, știm că
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facem parte dintr-o mișcare mai amplă de protejare
și de bună utilizare a terenurilor agricole, alături de
mii de agricultori și agricultori aspiranți, de partenerii
noștri comunitari, de aleși și de comunitățile locale.
Organizațiile noastre se confruntă cu provocarea de
a le oferi voluntarilor un cadru și o cultură comune,
precum și instrumentele necesare pentru a acționa.
Mulți dintre ei își formează și își dezvoltă competențele, își diversifică modurile de acțiune și își asumă
treptat responsabilități. Făcând parte din organizații
colective, care la rândul lor lucrează adesea în rețele la nivel local, național și european, acești voluntari
își pun, de asemenea, energia creativă și activistă în
slujba unui proiect politic. Măsurile luate nu ar trebui să fie minimalizate. Pământurile achiziționate în
mod colectiv de către cetățeni, autoritățile locale care
pun sub semnul întrebării proiectele de artificializare,
având în vedere mobilizarea colectivă și cetățenească,
toate acestea demonstrează cu adevărat că există și un
alt mod de gestionare a pământurilor!
Prin acțiunile, prezența și cuvintele lor, voluntarii
contribuie la reinventarea practicilor, pun la îndoială
liderii politici și instituționali și contribuie la schimbarea regulilor în profunzime. Astfel, voluntarii își revendică subiecte care au fost abandonate și nebăgate
în seamă de prea mult timp sau a căror gestionare a
fost lăsată exclusiv în mâinile agricultorilor sau ale

tehnicienilor agricoli. Pământul, utilizarea lui, deținerea lui, devin din nou subiecte politice în care cetățeanul își bagă nasul, mâinile!
Căci, dacă subiectul este politic, el este trăit cu trup
și suflet. Adesea, angajamentul protagoniștilor noștri
este și fizic. Cu mâinile și picioarele în pământ ca să
ajute agricultorii la semănat, la aerat, la erbicidat,
la mulcire, sau pedalând sau mergând pe jos kilometri întregi pentru a explora, a împărtăși inițiative agroecologice, pentru a identifica terenurile virane, pentru a recunoaște parcelele,
pentru a reconecta orașul cu mediul rural.
Reconectarea cu natura vie, recuperareareinventarea cunoștințelor și meșteșugului țărănesc, crearea de legături în
jurul fermelor, aceștia sunt numitorii
comuni care îi leagă pe oamenii ale
căror acțiuni sunt evidențiate aici.
Acești voluntari, prieteni ai pământului, ocrotitori ai pământului, uniți prin faptul că trăiesc
într-un spațiu comun, că au grijă
de o resursă comună, că au un
cuvânt de spus în viitorul ei, ne
inspiră să ne implicăm și să luptăm, la nivel global, împotriva
mercantilizării pământului!
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Prezentarea organiza iilor
Înființată în 2014, De Landgenoten își propune să faciliteze accesul la
terenuri pentru fermierii ecologici din Flandra și să păstreze terenurile agricole în agricultura ecologică de-a lungul mai multor generații.
De Landgenoten înseamnă atât „țărani”, cât și „concetățeni”. De Landgenoten este formată dintr-o cooperativă și o fundație, care deține 42 de
hectare și sprijină 18 fermieri. www.delandgenoten.be
ALPA (Acces la Pământ pentru Agroecologie) este o organizație nonprofit cu sediul în satul Alunisu (România) care își propune să sprijine accesul la pământ pentru noii agricultori români care aderă la principiile agroecologiei. ALPA a fost co-fondată de organizația pentru drepturile țăranilor
Eco Ruralis. www.acceslapamant.ro - www.ecoruralis.ro
Asociația Gemeinsam Landwirtschaften Ochsenherz este un proiect de grădinărit de solidaritate în Gänserndorf, la nord-est de Viena, Austria. Aceasta aprovizionează aproximativ 350 de membri cu legume ecologice pe tot parcursul anului. Membrii, sprijiniți de
o echipă agricolă, contribuie împreună la finanțarea, pregătirea culturilor, întreținerea,
recoltarea și distribuirea acestora. www.ochsenherz.at
GEPEC este un ONG de mediu înființat în 1985 în sudul Cataloniei. GEPEC desfășoară
proiecte de conservare a naturii, de protejare a terenurilor și a ecosistemelor în zonele fluviale, de coastă și agricole, de educație ecologică și de voluntariat, precum și de susținere a
cauzelor de mediu. GEPEC face parte din mai multe rețele de mediu, dintre care rețeaua XCN
și Ecologiștii din Catalonia. www.gepec.cat
Cooperativa Kulturland este o organizație care asigură accesul la terenuri pentru agricultorii ecologici
înrădăcinați în regiunea lor și abordează pământul ca pe un bun comun prin mobilizarea finanțării cetățenilor.
Cooperativa funcționează în toată Germania din 2013. Obstmuckelei este
o livadă din regiunea Havelland, la nord-vest de Berlin, înființată în 2020
de Konstantin Schroth. Konstantin este un antreprenor și specialist în pomi
fructiferi care se dedică producției de suc de fructe și miere ecologică.
www.kulturland.de - www.der-obstbaeumerich.de
Creată în 2013, Lurzaindia este o societate funciară care are capacitatea de
a cumpăra active agricole (terenuri și clădiri) datorită economiilor populare
și solidare mobilizate sub formă de acțiuni. Astfel, aceasta permite instalarea de noi fermieri sau consolidarea fermelor mici, menținând în același
timp agricultura țărănească. Ea își are originea în grupul mutual funciar agricol
Lurra, creat în anii 1970 de țărani convinși. www.lurzaindia.eu
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Nadace Pro půdu (NPP) este o fundație cehă care își propune să elibereze și să reabiliteze pământul. Noi vedem pământul ca pe un bun comun, nu ca pe o resursă care poate fi deținută.
Pământurile sunt protejate în mod durabil: pot fi folosite doar pentru agricultură ecologică și
nu pot fi revândute. Acestea sunt închiriate pe termen lung unor agricultori ecologici care au
grijă să păstreze solul viu. În prezent, fundația administrează 492 de hectare de teren în Boemia
și le pune la dispoziția a 3 fermieri. www.nadacepropudu.cz
Obiectivul Scottish Farm Land Trust (SFLT) este acela de a facilita accesul durabil și sigur la pământ pentru
persoanele care doresc să practice agroecologia. Acest lucru se va realiza în primul rând prin achiziționarea de
pământuri care vor fi deținute de Trust și închiriate pe termen lung
fermierilor agroecologici și în al doilea rând prin alte opțiuni care
asigură accesul la pământ. Ne angajăm să folosim resursele în mod
responsabil și să regenerăm ecosistemele pentru o justiție intergenerațională și ecologică. www.scottishfarmlandtrust.org
Terra Franca este o asociație non-profit, înființată în 2013 în Catalonia. Scopul
său este de a stabili un nou model de gestionare a terenurilor, reunind persoane sau întreprinderi sociale care intenționează să se stabilească în zonele
rurale și persoane sau organizații care dețin terenuri și doresc să își dedice ferma
dezvoltării unui proiect agroecologic. www.terrafranca.cat
Stoparea dispariției pământurilor agricole, sprijinirea noilor agricultori intrați în sector
și dezvoltarea agriculturii ecologice și țărănești, iată care sunt angajamentele care mobilizează Terre de Liens în toată Franța. Ne bazăm pe o dinamică cetățenească atipică:
economiile și donațiile din partea publicului ne permit să achiziționăm terenuri agricole și
să le încredințăm unor fermieri care se angajează să respecte mediul și să favorizeze culturile alimentare și lanțurile scurte. Terre de Liens are și rolul de a informa publicul și de a
consilia factorii de decizie locali. www.terredeliens.org
Mișcarea Terre-en-vue reunește cetățeni, organizații și actori publici cu misiunea: 1) de a
facilita accesul fermierilor agroecologici la pământuri în Belgia și 2) de a scoate pământurile de sub incidența speculei prin proprietate și gestionare colectivă. Astfel, Terre-en-vue
contribuie la conservarea mediului, la promovarea solidarității între fermieri și cetățeni și la
stimularea economiei zonelor rurale. www.terre-en-vue.be
XCN (Xarxa per a la conservació de la Natura), rețeaua catalană de conservare a naturii, este o rețea de ONG-uri de mediu. Misiunea sa este de a promova protecția
mediului prin mobilizarea părților interesate la nivel local, în principal prin protecția
pământurilor și a mediului și prin voluntariat în domeniul mediului. Misiunea XCN
este de a dezvolta atât conservarea publică, cât și privată, de a promova cauzele de
mediu și de a implica societatea în conservarea naturii. De asemenea, rețeaua sprijină
cooperarea și colaborarea între organizații. www.xcn.cat
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Glosar
Acapararea de terenuri
Termenul „acaparare de terenuri” („land grabbing”
în limba engleză) se referă la preluarea controversată
a unor mari suprafețe de teren agricol de către persoane sau entități (companii, guverne etc.) în scopul
speculei, extracției, comercializării sau controlului
resurselor, ceea ce contravine agriculturii țărănești, conservării resurselor naturale, suveranității alimentare și drepturilor omului. Acest fenomen are loc
într-un context global de scădere a rezervei de terenuri arabile, de creștere a stresului hidric și de creștere a cererii de alimente.
Acțiune (sau parte socială)
O acțiune reprezintă o fracțiune din capitalul unei societăți. Deținerea de acțiuni înseamnă a fi proprietarul unei părți din societate. Aceasta conferă drepturi,
inclusiv dreptul de a primi dividende, dacă societatea le distribuie, și de a influența politicile societății
în cadrul adunărilor generale ale acționarilor. Cumpărarea sau subscrierea de acțiuni de solidaritate
într-o societate funciară vă permite să știți exact la ce
sunt folosiți banii și să le dați un rol în conformitate
cu convingerile dumneavoastră. Fondurile investite
în băncile funciare menționate în această carte sunt
investite în cumpărarea de terenuri și ferme pentru a
sprijini producătorii care au ales agricultura agroecologică, la scară umană.
Agroecologie
Agroecologia își propune să promoveze sisteme alimentare durabile care respectă oamenii și mediul înconjurător. Aceste sisteme implică metode și sectoare
de producție agricolă care valorifică potențialul ecologic, economic și social al unui teritoriu. Dezvoltarea
acestora se bazează pe abordări transdisciplinare
care reunesc profesioniști din lumea agricolă, oameni
de știință, mișcări sociale și actori ai mișcărilor sociale și ai politicilor publice.
Ambasador
Ambasadorii Terre-en-vue susțin mișcarea în cele
patru colțuri ale Valoniei și ajută la reprezentarea
structurii în cadrul diferitelor evenimente. Aceștia
sensibilizează cu privire la problema accesului la terenuri, propun soluții concrete și încurajează oamenii
să acționeze, devenind cooperatori ai Terre-en-vue.
Artificializare
Acest fenomen constă în transformarea terenurilor
naturale, agricole sau forestiere prin operațiuni de
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amenajare care pot duce la comasarea parțială sau
totală a acestora, în scopul de a le aloca unor funcții
urbane sau de servicii (locuințe, magazine, zone de
agrement, drumuri și căi ferate etc.).
Banca de pământ comunitară
Băncile de pământ comunitare prezentate în această
carte cumpără ferme pentru a opri dispariția pământurilor agricole și pentru a reduce dificultățile
de acces la terenurile agricole. În acest scop, acestea
strâng economii bazate pe solidaritate de la cetățeni și organizații private și achiziționează proprietăți
imobiliare în zonele rurale pentru a asigura o gestionare socială și ecologică pe termen lung, încredințându-le fermierilor agroecologici.
Biodinamică
Agricultura biodinamică sau biodinamica a fost
creată în 1924 de Rudolf Steiner, un filozof și om de
știință austriac. Specificitatea biodinamicii constă
într-o abordare holistică a fermei, a naturii și chiar a
cosmosului, care ia în considerare influența astrelor
și a ritmurilor naturii. În diferite țări europene, reprezintă o parte importantă a sectorului ecologic și
are o etichetă specifică, eticheta Demeter.
Confédération paysanne
De la crearea sa în 1987, Confédération paysanne este
un actor important în cadrul mișcării sindicale agricole franceze, care promovează valorile solidarității
și ale schimbului. Aceasta apără un proiect de agricultură țărănească, care integrează dimensiunile sociale,
agronomice și de mediu în producția agricolă. Este o
alternativă la un model de agricultură industrială care
elimină fermierii și structurile agricole diversificate.
Crowdfunding (sau finanțare participativă)
Provenit din limba engleză, termenul crowdfunding
se referă la punerea în contact a investitorilor și a titularilor de proiecte prin intermediul unei platforme
de internet. Scopul este acela de a strânge fonduri în
sume mici de la un public larg pentru a finanța un
proiect creativ sau antreprenorial în diferite sectoare.
Finanțarea poate lua diferite forme: donație, împrumut cu sau fără dobândă sau investiție de capital.
Educația continuă (permanentă)
În Belgia, „educația permanentă” (denumită în
Franța „educație populară”) este o tendință care
promovează, în afara structurilor tradiționale de
predare și a sistemelor instituționale de educație, un

tip de educație cu scopul de a îmbunătăți sistemul social. Începând cu secolul al XVIII-lea, acest curent de
idei a străbătut numeroase mișcări occidentale care
pledează pentru dezvoltarea personală a oamenilor
și pentru dezvoltarea socială comunitară (în cadrul
unui cartier, al unui oraș sau al unui grup de apartenență, religie, origine geografică, loc de reședință
etc.). Scopul acestui tip de educație continuă este de
a permite oricui să se dezvolte și să-și găsească un
loc în societate. În sens mai larg, este vorba despre
facilitarea accesului la cunoaștere și cultură pentru a
dezvolta conștiința, pentru emancipare și exercitarea
cetățeniei. Pedagogiile active fac din fiecare persoană
un actor în propriul proces de învățare, pe care îl împărtășește cu ceilalți.
Fermă incubator
Inspirate de incubatoarele de afaceri, fermele incubator le permit noilor-intrați în agricultură să experimenteze viitoarea lor instalație într-un context
sigur, oferind un cadru juridic adecvat, consiliere și
sprijin personalizat și acces la mijloace de producție
(terenuri, echipamente agricole etc.).
Grup de achiziții colective
și parteneriate de solidaritate
Un grup de achiziții este un grup de persoane care se
înființează pentru a putea cumpăra în comun produse locale de la producători și/sau intermediari.
Acesta definește criteriile privind calitatea și originea
produselor, în special pe cele ale agriculturii ecologice (cu sau fără etichetă) prin alegerea (sau nu) a
unei metode de fabricare țărănească și artizanală.
În unele cazuri, cumpărătorii și producătorii intră în
parteneriate autentice, bazate pe solidaritate și pe
un angajament reciproc pe termen lung. În Franța,
cele mai cunoscute parteneriate de solidaritate sunt
AMAP-urile (Association de maintien de l’agriculture paysanne - Asociație pentru păstrarea agriculturii
țărănești). În Belgia, acestea sunt GAC (Groupements
d’achats en commun - Grupuri de achiziții colective)
și GASAP (Groupes d’achats solidaires de l’agriculture paysanne - Grupuri de achiziții colective pentru
agricultura țărănească), iar în lumea anglo-saxonă,
CSA (community-supported agriculture - agricultura susținută de comunitate).
Grup funciar agricol
În Franța, un grup funciar agricol are un statut juridic care permite crearea unei societăți civile specifice
agriculturii, asemănătoare Societății civile imobiliare

(SCI). Acest tip de grup a fost creat în anii ‘70 pentru a
încuraja transmiterea fermelor de familie, favorizând
transferul de părți sociale mai degrabă decât de active.
Membru al cooperativei
Un asociat este orice persoană, fizică sau juridică,
care deține una sau mai multe părți sociale într-o
societate. În economia socială, acest termen acoperă
termenul de „membru al cooperativei” sau „asociat”,
deoarece, prin definiție, un membru al cooperativei
sau un asociat deține cel puțin o parte socială. Deținerea unei acțiuni conferă dreptul de a vota în adunările
generale, în proporție de un vot pe persoană. Aceasta
este una dintre diferențele majore față de societățile
din economia tradițională, unde drepturile de vot
sunt proporționale cu numărul de acțiuni deținute.
Moneda locală
O monedă locală este un instrument de plată creat
pentru a favoriza schimburile în cadrul unei anumite
comunități sau al unui anumit teritoriu. Scopul său
este de a încuraja schimburile locale și de a sprijini producătorii și întreprinderile care se angajează într-un
demers etic (condiții de muncă, respectarea mediului, comerț echitabil etc.). În fața deșertificării micilor
întreprinderi, a relocalizării, a șomajului și a pierderii
legăturilor sociale, moneda locală este o modalitate
de a se reapropia de economie și de a o face mai umană.
Practici regenerative
Agricultura regenerativă sau de regenerare se caracterizează printr-o filozofie a producției agricole și un set
de tehnici adaptabile, puternic influențate de permacultură. Principalele sale obiective sunt regenerarea
solurilor, creșterea biodiversității, sechestrarea carbonului atmosferic în sol, creșterea rezistenței solurilor la fluctuațiile climatice, optimizarea ciclului apei
și îmbunătățirea furnizării de servicii ecosistemice.
Redresare ecologică
Aceasta este o acțiune de contracarare a daunelor
aduse mediului prin implementarea unui proiect,
cum ar fi construcția unui drum. Aceasta poate implica acțiuni de refacere a mediului (apă, sol) sau a
biodiversității, de protecție (crearea unei zone naturale), de gestionare durabilă sau de educație și
sensibilizare. Despăgubirile se efectuează adesea pe
un teritoriu diferit de cel afectat de proiect. În plus,
nu compensează, în general, toate efectele reale ale
proiectului, locale sau nu, pe termen scurt sau lung, și
contribuie la monetizarea și mercantilizarea naturii.
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P

rin aceste 15 portrete realizate în opt țări europene veți face
cunoștință cu bărbați și femei care se implică în conservarea
terenurilor agricole și în promovarea accesului la pământ
pentru fermierii agroecologici! Din România până în Spania,
trecând prin Austria, Belgia, Germania, Franța, cu un mic ocol
prin Scoția și Cehia, veți urmări parcursul individual al celor care
și-au construit angajamentul prin experiențe intime, prin întâlniri, prin conștiință politică și cunoștințe teoretice adunate din
universul lor personal și profesional.
Acești voluntari vă vor împărtăși experiența lor sau modul în care
au decis într-o zi să „își bage mâinile în pământ”, creând sau alăturându-se unor organizații care au această vocație. Au făcut-o
pentru a sprijini un țăran sau o țărancă la început de drum, pentru
a sensibiliza un trecător/o trecătoare pe la stand, pentru a vorbi în
numele organizației lor. Acești bărbați și femei sunt animați de o
dorință arzătoare de a pune capăt artificializării galopante a terenurilor, de a reda acestui bun comun vocația sa hrănitoare și de a
promova un model de agroecologie care respectă oamenii și viața.
O publicație a rețelei europene Access to Land:
www.accesstoland.eu

