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100 jaar Europese landbouw op het Food Film Festival
Precies 50 jaar geleden – in 1962 –was voldoende voedsel produceren na de Tweede
Wereldoorlog het thema dat Europa verenigde. Nu – in 2012 – is voedsel opnieuw het thema
van de komende jaren. Echter, de oplossing van 50 jaar geleden: meer produceren met meer,
is uitgewerkt. Land, water, energie, kunstmest: alles raakt op. Tijdens Het Grote
Landbouwdebat op het Food Film Festival spreken Europarlementariër Bas Eickhout
(GroenLinks), Hans Huijbers (voorzitter ZLTO), Jaap Seidell (professor Voeding en Gezondheid
VU Universiteit), Joris Lohman (voorzitter Youth Food Movement) en twee jonge Hollandse
boeren over de komende 50 jaar voedsel in Europa.
Europa heeft honger
De schappen in de Nederlandse supermarkten puilen uit. Voedsel is er altijd, overal en beschikbaar
tegen een redelijke prijs. Een fantastische prestatie als je bedenkt dat ongeveer 50 jaar geleden, in
1962, Europa in heropbouw was na de Tweede Wereldoorlog. Door nieuwe technieken zoals de
tractor en het invoeren van een Europees Landbouwbeleid, heeft Europa er binnen enkele decennia
voor gezorgd dat nog weinig Europeanen honger hoeven te lijden.
Voedselzekerheid steekt na 50 jaar opnieuw de kop op
De vraag of we wel genoeg voedsel produceren, is voor de komende 50 jaar opnieuw relevant. We
bevinden ons wederom op een historisch kantelpunt: in 2013 wordt het Europees Landbouwbeleid
hervormd. De belangrijkste vragen rond de komende 50 jaar landbouw zijn: willen we
milieuverantwoord, genoeg of toch het liefst gezond eten? En beslist de consument niet slechts met
de portemonnee? Hierover gaat het Grote Landbouwdebat.
Groen, genoeg, gezond of gewoon goedkoop?
In het debat bepleiten de sprekers ieder een eigen perspectief op voedsel in Europa: Groen (Bas
Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks), Genoeg (Hans Huijbers) voorzitter van de Zuidelijke
Land- en Tuinbouw Organisatie) en Gezond (Prof. dr. Jaap Seidell, VU Universiteit). Joris Lohman
(voorzitter YFM): “De YFM wil dat consumenten samen met boeren en politici een nieuw masterplan
voor de komende 50 jaar eten in Europa maken: van landbouwbeleid naar voedselbeleid. Hierin is
gezond en groen net zo belangrijk als genoeg.”
Praktische gegevens
Het Grote Landbouwdebat, gratis debatonderdeel op het Food Film Festival
zaterdag 17 maart 2012
16:00 – 18:00 uur, Rabozaal Studio/K, Amsterdam
Over het Food Film Festival en YFM
Het Food Film Festival brengt het belang van gezond, eerlijk en goed eten onder de aandacht, stelt
actuele voedselvraagstukken aan de kaak en brengt de liefde voor eten over.
De Youth Food Movement (YFM) is een jongerennetwerk dat kennis verspreidt en actie voert onder
Nederlandse jongeren ter promotie van een good, clean & fair voedselsysteem. Dat houdt in dat ons
voedsel in de toekomst milieuvriendelijk geproduceerd wordt, voor een eerlijke prijs verhandeld wordt
en bovenal lekker en gezond is. Het netwerk bestaat uit jonge consumenten, chefs, boeren,
producenten, studenten en beleidsmakers. YFM Nederland is opgericht in 2009 gebaseerd op de
principes van Slow Food en maakt onderdeel uit van de gelijknamige internationale beweging.
Het Food Film Festival wordt mede mogelijk gemaakt door onder meer: de Rabobank, Oxfam Novib
en foodmagazine Delicious.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor redactie (niet voor publicatie)
Voor interviews en meer informatie neem contact op met Jorn Matena, tel. 06.46223153 of
jorn@foodfilmfestival.nl. 	
  

