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FORSLAG 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udviklingsudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

Generel fremgangsmåde 

1. bemærker, at G8-regeringerne i den fælles erklæring om fødevaresikkerhed vedtaget i 

L'Aguila i 2009 forpligtede sig til at støtte nationale strategier til at øge 

fødevareproduktionen og derved forbedre adgangen til fødevarer, og i den forbindelse 

lægge særlig vægt på at styrke mindre landbrugeres og kvindelige landbrugeres stilling og 

give dem bedre muligheder for at råde over landjord og få adgang til finansielle tjenester, 

herunder mikrofinansiering og markeder; 

2. bemærker, at det i EU's rammepolitik for fødevaresikkerhed1 understreges, at der er behov 

for, at EU og dets medlemsstater fokuserer på fødevareproduktion i mindre skala for at 

øge fødevaretilgængeligheden i de mindst udviklede lande, hvilket har flere virkninger, 

f.eks. øgede indtægter og større modstandsdygtighed for producenterne, øget 

fødevaretilgængelighed for den almindelige befolkning, bedre miljøkvalitet og fremme af 

SMV'er og udvikling af landdistrikter gennem forarbejdning; 

3. anerkender, at politikken for fødevaresikkerhed i udviklingslandene, som tidligere alene 

fokuserede på at øge produktionen af landbrugsråvarer, nu har fokus på at sikre, at 

landene kan brødføde sig selv og forbedre deres fødevaresuverænitet, forstået som 

befolkningens ret til at fastlægge deres egne landbrugs- og fødevarepolitikker og 

-produktion; 

4. opfordrer derfor til, at den store afhængighed af importerede fødevarer erstattes med en 

robust national fødevareproduktion, idet lokale afgrøder, der opfylder ernæringsmæssige 

krav, prioriteres; bemærker, at dette får stadig større betydning, i takt med at klimaet og 

markederne bliver mere og mere ustabile; 

5. mener, at en sådan selvforsyning, som fokuserer på den lokale hjemlige 

fødevareproduktion og kortere regionale fødevarekæder, vil bidrage til at nedbringe sult 

og sikre lige adgang til fødevarer for lokalbefolkningen, bedre levevilkår og langsigtet 

fødevaresikkerhed; understreger at eksport kun bør overvejes, når disse grundlæggende 

mål for fødevaresikkerhed er nået, eftersom unfair handelsaftaler kan underminere disse 

landes evne til at brødføde sig selv og kan udelukke deres landbrugere fra nogle markeder; 

6. støtter "programmer for bæredygtigt landbrug, fødevaresikkerhed, ernæring og udvikling 

af landdistrikter på mellemlang og lang sigt med henblik på at fjerne de grundlæggende 

årsager til sult og fattigdom bl.a. gennem gradvis opfyldelse af retten til tilstrækkelig 

ernæring" samt adgang til rent drikkevand, som involverer lokalsamfund i aktiviteter til 

landbrugsudvikling (landbrug, forarbejdning og markedsføring), navnlig gennem 

kapacitetsopbygning, fokus på integrerede tiltag, der tager fat på politik, institutioner og 

mennesker, og i den forbindelse lægger særlig vægt på små landbrugere og kvindelige 

                                                 
1 EU-rammepolitik for bistand til løsning af udviklingslandenes fødevaresikkerhedsproblemer COM(2010)0127. 
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landbrugere1 ved at styrke deres stilling og fremme deres ret til et anstændigt arbejde; 

7. bemærker, at stabiliteten er højere og udvandringen lavere, hvis der er fødevaresikkerhed 

baseret på en sund, levende jordbund og produktive landbrugsøkosystemer, der er 

modstandsdygtige over for klimaændringer; 

Mindre landbrug 

8. bemærker, at mindre landbrug historisk set altid har spillet en grundlæggende rolle med 

hensyn til at starte økonomisk og social udvikling ved at sikre fødevaresikkerheden for 

hele befolkninger, mindske behovet for at bruge udenlandske valutareserver på 

fødevareimport og ved at skabe arbejdspladser; 

9. understreger, at små bedrifter, der producerer omkring 70 % af al den føde, der indtages i 

Afrika, spiller en afgørende rolle for de lokale indkomstmuligheder og er nødvendige for 

en inklusiv landbrugsudvikling; 

10. understreger derfor, at den nye alliance for fødevaresikkerhed og ernæring i Afrika 

(NAFSN – New Alliance for Food Security and Nutrition in Africa) først og fremmest 

skal være til gavn for små landbrugere og små familievirksomheder, således at de kan 

sikre sig en plads og styrke deres rolle i fødevareforsyningskæden; 

11. bemærker, at udenlandske private investeringer og frihandelspolitikker kan have en 

betydelig indvirkning på landbrugssektoren i udviklingsøkonomier; 

Land grabbing, adgang til og koncentration af jord 

12. fremhæver farerne ved overdreven deregulering af bestemmelserne vedrørende ejerskab af 

jord; understreger i denne forbindelse, at indkomstmulighederne, adgangen til 

landbrugsjord og brugen af traditionelle landbrugsmetoder i små bedrifter er alvorligt 

truet; 

13. beklager dybt den store koncentration af ejendomsretten til jord, herunder udenlandske 

investorers storstilede opkøb eller forpagtning af jord (land grabbing), hvilket rammer de 

mindre landbrugere hårdt og har alvorlige følger for landbrugsproduktionen, sender 

fødevarepriserne i vejret og bidrager til manglende fødevaresikkerhed og fattigdom på 

lokalt, regionalt og nationalt plan; 

Overgang til en ny landbrugsmodel 

14. anerkender den rolle, som adgang til vand til landbrugsmæssige formål spiller, og de 

risici, der er forbundet med at være for afhængig af værdifulde vandressourcer til 

kunstvanding; noterer sig behovet for at reducere ødsle vandingsmetoder og fremhæver 

den rolle, som vandbevarende landbrugsteknikker kan spille med hensyn til at forhindre 

evapotranspiration, holde vandet tilbage i en sund, levende jord og hindre, at kilder til 

drikkevand forurenes; 

15. anerkender de særlige behov i tropisk landbrug og landbrug i halvtørre områder, navnlig 

hvad angår afgrøder, som kræver skygge for solen og jordbundsbeskyttelse, og mener, at 

                                                 
1 Sluterklæring fra verdenstopmødet om fødevaresikkerhed, FAO, 2009. 
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tærende monokulturer er forældede, og at de i stigende grad afvikles i NAFSN-

donorlandene; 

16. noterer sig behovet for at gå over til et bæredygtigt, diversificeret landbrug med mindre 

inputafhængighed og begrænsning af jordforringelsen samt større modstandsdygtighed 

over for de negative følger af klimaændringer; 

17. understreger, at NAFSN skal føre til, at der oprettes en regionalt tilpasset 

landbrugsstruktur på det primære stadium og på forarbejdningsstadiet; 

18. advarer mod overdreven afhængighed af produktionen af nonfood-landbrugsråvarer frem 

for fødevarer, især råvarer, der anvendes til fremstilling af biobrændsel, i forbindelse med 

initiativer, der finansieres af NAFSN, idet produktionen af disse råvarer kan have en 

skadelig indvirkning på fødevaresikkerheden og på fødevaresuveræniteten i de deltagende 

lande; 

19. opfordrer til, at lokal viden og lokale sorter tages med i overvejelserne, når der udarbejdes 

strategier og handlingsplaner, og til i samråd med lokalsamfundene at anvende naturlige 

teknikker til produktion af frø og planteformeringsmateriale; 

Agroøkologi og skovlandbrug 

20. bemærker det betydelige potentiale ved ressourceeffektive og langsigtede agroøkologiske 

metoder, der baserer sig på stor artsdiversitet, tilstedeværelsen af arter, der er gavnlige for 

afgrøderne, risikospredning og genbrug af affald; 

21. bemærker, at sådanne landbrugsteknikker, der fremmer den naturlige proces, som f.eks. 

muldlagsdannelse, vand- og skadedyrsregulering eller lukkede næringsstofkredsløb, kan 

sikre produktivitet og frugtbarhed på lang sigt med lave omkostninger for landbrugerne og 

til administration; 

22. bemærker, at en bæredygtig forvaltning af jordbunden kan sikre en stigning på op til 58 % 

i verdens fødevareproduktion1; 

23. er fortaler for agroøkologiske tilgange, især dem, der fokuserer på jordbunden, herunder 

permakultur, skovlandbrug, vekseldrift og samdyrkning, navnlig ved anvendelse af 

bælgplanter, undersåning, kompostering og tildækning af jord, med henblik på at forbedre 

økosystemfunktionernes resultater og således øge produktionen og frugtbarheden på lang 

sigt ved hjælp af naturlige processer; 

24. bemærker synergieffekterne mellem jordbunds- og træbaserede tilgange og af tilpasning 

af landbrugsøkosystemer til klimaændringerne; bemærker navnlig den store efterspørgsel 

efter brænde; bemærker især, at kvælstofbindende træer har flere anvendelsesmuligheder; 

25. bemærker, at landbrugskemikalier både kan anvendes i overdreven grad og anvendes 

forkert i udviklingslandene, som f.eks. i de lande, der deltager i NAFSN; 

26. bemærker, at dette forværres af analfabetisme og mangel på passende uddannelse og kan 

medføre alt for høje niveauer af pesticidrester i friske frugter og grøntsager samt 

                                                 
1 FAO, Global Soil Partnership. 
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forgiftning og andre indvirkninger på menneskers sundhed for både landbrugerne og deres 

familier; 

Adgang til nærende fødevarer og vand 

27. understreger, at en velafbalanceret ernæring af høj kvalitet er af afgørende betydning, og 

at ernæring bør stå i centrum for (gen)opbygningen af fødevaresystemerne; 

28. minder om, at energiindtaget alene ikke kan anvendes til at angive ernæringstilstanden; 

29. understreger, at millioner af mennesker i Afrika, navnlig børn, lider af sult og 

fejlernæring, som er blandt hovedårsagerne til dødeligheden blandt mennesker på 

kontinentet, og, at sult – foruden land grabbing og klimaændringer – er en af de vigtigste 

årsager til, at mennesker flygter fra deres hjem; 

30. anerkender den vigtige rolle, som adgang til rent drikkevand spiller, og den indvirkning, 

som landbrug kan have herpå. 

31. opfordrer til, at der udvikles landbrugs- og fødevarepolitikker, der er tilpasset forholdene 

på lokalt plan, og som tager hensyn til hele samfundets behov med henblik på at udrydde 

sult og fejlernæring; 

32. understreger, at der er behov for strategier til at mindske fødevarespild i hele 

fødevarekæden; 

Kritiske bemærkninger 

33. glæder sig over NAFSN's forpligtelse til fødevaresikkerhed, men er bekymret over, at de 

midler, der anvendes, er baseret på forældede modeller for landbrugsudvikling og ulige 

magtforhold; 

34. er bekymret over, at NAFSN måske ikke gavner de små familielandbrug, som det 

oprindeligt var hensigten, men derimod bidrager til at gøre dem afhængige af dyre 

eksterne input; 

35. fremhæver farerne ved deregulering i såsædssektoren i de deltagende lande, hvilket kan 

føre til, at små landbrug bliver for afhængige af såsæd og plantebeskyttelsesprodukter, der 

fremstilles af udenlandske virksomheder; 

36. påpeger, at beslutningsprocessen inden for samarbejdsrammerne ikke har inddraget alle 

relevante aktører, men snarere har udelukket bl.a. lokalsamfund i landdistrikterne, 

landbrugsmedhjælpere, små landbrugere, fiskere og oprindelige folk og ignoreret deres ret 

til at deltage; 

37. fastholder, at de afrikanske stater bør behandles som partnere i denne alliance og ikke blot 

betragtes som tjenesteleverandører, der begrænser risiciene og usikkerheden for de private 

investorer; 

38. fremhæver G20-rapporten fra 2011, hvori det understreges, at skattedrevne investeringer 

kan vise sig at være midlertidige; minder om, at det af talrige undersøgelser af 

investorernes motivationer fremgår, at særlige skatteincitamenter har en neutral eller 
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negativ indvirkning på deres beslutninger om at investere1; 

39. bemærker, at skatteincitamenter, herunder fritagelse fra selskabsskat i særlige økonomiske 

områder, fratager de afrikanske stater skatteindtægter, som kunne have været en kilde til 

meget væsentlige offentlige investeringer i landbruget, navnlig i programmer for 

fødevaresikkerhed og ernæring2; 

40. beklager, at den eneste indikator, der er fælles for de ti samarbejdsrammer inden for 

NAFSN, er Verdensbankens 'Doing Business'-indeks, 

Krav – deltagende lande 

41. opfordrer de deltagende lande til: 

– at gennemføre FAO's vejledende retningslinjer fra 2004 til støtte for den gradvise 

opfyldelse af retten til tilstrækkelig ernæring i forbindelse med den nationale 

fødevaresikkerhed og FAO's principper fra 2014 for ansvarlig investering i landbrug og 

fødevaresystemer og at sikre overholdelse af FN's vejledende principper om erhvervslivet 

og menneskerettighederne 

– at sikre, at vurderingen af aktiviteter inden for rammerne af NAFSN omfatter mere end 

kvaliteten af investeringerne og således også omfatter kvaliteten af udviklingseffekten, 

som bl.a. omfatter mål for kvinders rettigheder og de berørte parters medvirken, en 

velafbalanceret og sund ernæring og fødevareforsyningens modstandsdygtighed 

– som led i de landespecifikke fremskridtsrapporter at foretage en årlig evaluering af 

gennemførelsen af rammen for landesamarbejde for at kontrollere, om forpligtelserne er 

blevet opfyldt, og at offentliggøre resultaterne deraf 

– at sikre en menneskerettighedsbaseret tilgang til tinglysning ved at vedtage og fuldt ud 

gennemføre FAO's vejledende retningslinjer for ansvarlig forvaltning af jordbesiddelse, 

fiskeri og skove (Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of 

Land, Fisheries and Forests) fra 2012 i forbindelse med den nationale fødevaresikkerhed 

– at sikre deltagelses- og inklusionsmekanismer, som prioriterer rettigheder, behov og 

interesser hos dem, der har legitime rettigheder til jorden, navnlig mindre landbrugere og 

små familielandbrug; navnlig at sikre frivilligt, forudgående og informeret samtykke fra 

alle de samfund, der lever på den jord, som er omfattet af overdragelse af ejerskab og/eller 

kontrol 

– at gennemgå offentlige politikker og projekter med henblik på at fjerne ethvert incitament 

til land grabbing og ikke-produktiv ejendomsret til jord 

– at vedtage bindende nationale foranstaltninger mod land grabbing, korruption baseret på 

jordoverdragelse og brug af jord til spekulative investeringer 

                                                 
1 Mwachinga, E. (Global Tax Simplification Team, World Bank Group), "Results of investor motivation survey 

conducted in the EAC", præsentation fra Lusaka den 12.2.2013. 
2 "Supporting the development of more effective tax systems" – en rapport til G20-arbejdsgruppen fra IMF, 

OECD og Verdensbanken, 2011. 
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– at overvåge ordninger for tinglysning af jord og certificering for at sikre, at de er 

gennemskuelige og ikke koncentrerer ejendomsretten til jord eller fratager lokalsamfund 

de ressourcer, de er afhængige af 

– at sikre, at finansiel bistand ikke anvendes til at støtte initiativer, der gør det muligt for 

virksomheder at tvangsforflytte lokalsamfund 

– at anvende medbestemmelsesprocesser til at udarbejde landbrugsordninger med 

standardkontrakter, der er tilpasset behovene i lokalsamfundene 

– at oprette, fremme og støtte producentorganisationer såsom kooperativer, som styrker de 

mindre landbrugeres forhandlingsposition og skaber de nødvendige betingelser for at 

sikre, at markedet belønner små landbrugere bedre, og som muliggør udveksling af viden 

og bedste praksis mellem små landbrugere 

– at etablere samarbejde mellem indenlandske landbrugere, lokalsamfund, lokale 

myndigheder og civilsamfundsorganisationer med henblik på at tackle manglende 

fødevaresikkerhed og forbedre levevilkårene, høre nationale berørte parter og sikre, at de 

lokale aktører i fuldt omfang inddrages i programmet 

– at fremskynde oprettelsen af platforme for flere forskellige aktører (organisationer for små 

landbrugere, de berørte lokalsamfund, repræsentanter for det organiserede civilsamfund) 

– at sikre, at små landbrugere, navnlig kvinder, har klart definerede adgangsrettigheder til 

jord og vand, og at de har fuldt udbytte af udviklingen; at konsultere kvægnomader på 

passende vis, når der tages stilling til investeringer, der finansieres af NAFSN, for at 

undgå konflikter vedrørende jord og for at udnytte den kommunale jord bedst muligt; at 

tilpasse enhver handling til de små indenlandske landbrugeres muligheder og interesser 

– at sikre tilstrækkelige offentlige investeringer for at garantere varige, bæredygtige og 

inkluderende løsninger 

– at give landbrugerne mulighed for at undgå inputafhængighed og at støtte landbrugernes 

såmetoder med henblik på at bevare og forbedre biodiversiteten i landbruget ved at bevare 

lokale, offentligt ejede såsædsbanker samt udveksling og løbende udvikling af lokale 

såsædsarter, specifikt ved at sørge for fleksibilitet med hensyn til såsædskataloger for ikke 

at udelukke landbrugernes såsædsarter, samtidig med at den fortsatte produktion af 

traditionelle produkter garanteres 

– at beskytte og fremme adgang til og udveksling af såsæd og landbrugsinput for mindre 

landbrugere, marginaliserede grupper og lokalsamfund i landdistrikterne; at overholde 

internationale aftaler om, at der ikke er adgang til patentering af liv og biologiske 

processer, især når hjemmehørende stammer eller arter er involveret 

– at undgå at gøre fødevareproduktionssystemer for afhængige af fossile brændstoffer med 

henblik at begrænse prisudsving og afbøde virkningerne af klimaændringer 

– at udvikle korte fødevareforsyningskæder på lokalt og regionalt plan og passende 

oplagrings- og kommunikationsinfrastruktur med henblik herpå, eftersom korte 

forsyningskæder er de mest effektive til at bekæmpe sult og fattigdom i landdistrikterne 
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– at udvikle politikker, der støtter bæredygtigt landbrug, ved at fremme flere 

forskelligartede landbrugssystemer, der forvaltes i henhold til principperne om 

agroøkologi, herunder skovlandbrug og integreret skadedyrsbekæmpelse 

– at give afrikanske landbrugere adgang til økonomisk overkommelige teknologiske 

løsninger på særlige udfordringer for det afrikanske landbrug 

– at sikre, at en bedre formidling og bedre gennemførelse af NAFSN's målsætninger 

gennem investering i uddannelse, efteruddannelse og landbrugskonsulenttjenester og ved 

hjælp af lokalsamfundsorienterede, deltagelsesbaserede metoder, der omfatter ernæring, 

jordbesiddelse, rettigheder, skovlandbrug og bæredygtigt landbrug med lavt input, 

herunder bæredygtige traditionelle teknikker 

– at tilskynde til en bred vifte af nærende, lokale og så vidt muligt sæsonbestemte 

fødevareafgrøder, helst lokalt tilpassede eller hjemmehørende sorter og arter, herunder 

frugt, grøntsager og nødder, for at forbedre ernæringen ved hjælp af fortsat adgang til en 

varieret, sund og økonomisk overkommelige kost, som er tilstrækkelig med hensyn til 

kvalitet, kvantitet og diversitet – snarere end kalorieindtag alene – og i overensstemmelse 

med de kulturelle værdier 

– at sikre, at strategierne ikke udelukkende beror på produktion af flere fødevarer, især ikke 

på at producere store mængder af afgrøder, som bare har et højt energiindhold, da en kost, 

som hovedsagelig består af sådanne afgrøder kan føre til mangel på næringsstoffer 

– at forhindre foranstaltninger, som ville resultere i, at adgangen til hensigtsmæssig 

ernæring og tilstrækkelige fødevarer bliver hindret, og navnlig foranstaltninger, som ville 

hindre lokalbefolkningernes adgang til og brug af ressourcer og input, der garanterer deres 

overlevelse 

– at sikre, at ernæring integreres i grundlæggende offentlige tjenesteydelser (herunder 

sundhedspleje, vand og sanitet) 

– at forpligte sig til fuldt ud at gennemføre den internationale kodeks for markedsføring af 

modermælkserstatninger og de resolutioner om spædbørns- og småbørnsernæring, som 

Verdenssundhedsforsamlingen (WHA) har vedtaget 

– at udforme politikker, der styrker og frigør kvinder i landdistrikterne, specielt under 

hensyntagen til deres begrænsninger hvad angår tid og mobilitet 

– at sikre kvinders lige rettigheder og samfundsmæssige og beslutningstagende roller, 

navnlig med hensyn til adgang til jord, finansiering og ressourcer 

– at sikre, at kvinder nyder godt af omdannelsen af landbruget ved at bekæmpe 

diskriminerende skikke og fjerne diskriminerende bestemmelser, der hindrer adgang til 

ressourcer 

– inden for rammerne for landesamarbejde at medtage specifikke mål for styrkelse af 

kvinders position, med en tidsramme for deres opfyldelse; at gennemføre 

kønsbudgettering i forbindelse med projekter og løbende evaluering baseret på data opdelt 

efter køn 
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– at inddrage kønsaspektet i de officielle statistikker og indekser for politikker for udvikling 

af landdistrikter med henblik på at indkredse bedste praksis og skabe bedre orienterede 

strategier 

– at indføre mekanismer til sikring af gennemsigtighed og ansvarlighed i alle initiativer 

– at sikre, at vurderinger, herunder konsekvensanalyser, af alle projekter udføres af 

uafhængige organer ved hjælp af en bred vifte af indikatorer til at måle projekternes 

indvirkning på fødevaresikkerheden, den ernæringsmæssige situation og fattigdommen, 

hvilket i høj grad vil vurdere de enkelte landes fremskridt i NAFSN-sammenhæng 

– at sikre, at finansielle, skattemæssige eller administrative reformer ikke fritager investorer 

fra at skulle yde et rimeligt bidrag til deltagerlandenes skattegrundlag eller giver en 

urimelig fordel til investorer i forhold til små landbrugere 

– at sikre, at deres respektive regeringer bevarer retten til at beskytte deres landbrugs- og 

fødevaremarkeder gennem passende told- og skatteordninger, som navnlig er nødvendige 

for at tackle finansiel spekulation og skatteunddragelse 

– at gennemføre FAO's vejledende retningslinjer for ansvarlig forvaltning af jordbesiddelse, 

fiskeri og skove fra 2012 ved hjælp af deltagelses- og inklusionsmekanismer, som 

prioriterer rettigheder og behov hos dem, der har legitime rettigheder til jorden 

– at gennemgå offentlige politikker og projekter med henblik på at fjerne ethvert incitament 

til land grabbing 

– at vedtage politikker, der fremmer ansvarlig handel og forpligter til afskaffelse af 

toldmæssige hindringer, der har en afskrækkende virkning på den regionale handel; 

Krav – EU og medlemsstaterne 

42. opfordrer EU og medlemsstaterne til som den største donor af udviklingsbistand i verden: 

– at gøre deres fortsatte støtte til NASFN og til intensivt samarbejde betinget af, at 

ovenstående opfyldes 

– at sørge for, at virksomhederne er ansvarlige for at overholde menneskerettighederne, 

jordrettigheder og sociale, miljømæssige og arbejdsmæssige standarder og navnlig at 

sikre, at medlemsstaterne opfylder de ekstraterritoriale forpligtelser, der påhviler staterne, 

ved dels at sikre, at deres politikker ikke tjener til at krænke menneskerettighederne i 

andre lande, og at ikke-statslige aktører ikke hindrer udøvelsen af disse rettigheder 

– at sikre, at EU-baserede investorer overholder og tilskynder andre partnere i alliancen til 

at respektere lokalsamfundenes rettigheder og små landbrugs behov ved inden for 

samarbejdsrammerne at følge en menneskerettighedsbaseret tilgang, bl.a. ved at 

opretholde miljømæssige, sociale, arbejdsmæssige og menneskerettighedsrelaterede 

sikkerhedsforanstaltninger og de højeste standarder for gennemsigtighed i deres 

investeringsplaner 

– at sikre, at investorer, der er etableret i EU, gennemfører en politik for social ansvarlighed 

i forbindelse med udarbejdelsen af ansættelseskontrakter og ikke udnytter deres 
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økonomiske fortrinsstilling over for lokale arbejdstagere 

– at tilskynde de deltagende lande til på demokratisk vis at gennemføre deres egne 

landbrugs- og fødevarepolitikker, -prioriteter og -strategier i form af en bæredygtig 

landbrugsmodel 

– at anerkende de deltagende landes behov for at opnå fødevaresikkerhed og at forsvare 

deres ret til at være så selvforsynende som muligt 

– at støtte og fremme lokale afrikanske virksomheder og interessenter som primære aktører 

og som målgrupper for NAFSN-initiativer 

– at gennemføre WTO's nylige beslutning om at afskaffe landbrugseksportsubsidier, som 

fordrejer de lokale markeder og ødelægger livsgrundlaget i udviklingslandene 

– at fjerne toldmæssige hindringer, der modvirker de afrikanske landes incitamenter til på 

lokalt plan at tilføje merværdi til råvarerne 

– at sikre effektive EU-programmer med vægt på flere mindre projekter, der gennemføres 

på lokalt og regionalt plan 

– at tage hensyn til, at aktive, sunde lokalsamfund og økonomier i landdistrikterne og 

frugtbare, produktive og modstandsdygtige landbrugssystemer kan få folk til at blive 

boende i landdistrikterne og derved bidrage til at øge den globale stabilitet ved ikke at 

bidrage til massemigration; 

43. opfordrer de deltagende regeringer og investorer til at indgå i en dialog om NAFSN med 

civilsamfundet, lokalsamfund og andre institutioner, sikre, at indgåede aftaler er 

tilgængelige for offentligheden på en gennemsigtig måde, og sikre, at relevante 

civilsamfundsorganisationer er repræsenteret i NAFSN's beslutningstagende organer. 
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