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1. Introducere
Sunteți membrul unui program de Agricultură Susținută de Comunitate (ASC) sau fermier care își
câștigă existența dintr-o relație ASC? Vreți să vedeți modelul ASC dezvoltându-se?Aveți idei pentru
înlăturarea obstacolelor și extinderea oportunităților pentru ASC și alte schimburi de parteneriate
directe?
Dacă da, sunteți în locul potrivit! Această broșură este pentru membrii principali ai grupului ASC, fermieri
și alte persoane care văd ASC mai mult decât o modalitate de a cumpăra și a vinde mâncare, drept o
mișcare care cultivă sisteme alimentare sustenabile și relații de solidaritate producător-consumator.
În întreaga lume, părțile interesate ale ASC învață să pledeze pentru acces la teren, drepturile țăranilor
și o mulțime de alte probleme, la toate nivelurile de guvernare—cu responsabili politici la nivel local și
național, la Uniunea Europeană și la Națiunile Unite. URGENCI, Rețeaua Internațională a Agriculturii
Susținute de Comunitate, a creat această broșură pentru a demistifica ideea promovării ASC și pentru
a încuraja mai mulți participanți ASC să se implice. Acest material se bazează pe experiențele părților
interesate împărtășite în proiectul Voices for CSA (Voci pentru ASC), primul training pentru dezvoltarea
capacităților de promovare pentru fermieri, consumatori și personalul rețelei ASC, organizat pentru
prima dată la Roma în anul 2018.
Dacă credeți că ASC este mai mult decât o altă oportunitate de comercializare, că este o mișcare cu
un mesaj – și vreți să răspândiți acel mesaj! – această broșură este pentru dvs. Ne bucurăm că sunteți
aici!

2. Cine este Urgenci?
Ceea ce astăzi numim ASC a început în Japonia în anii 1960, unde era cunoscut drept Teikei. După
ce mișcarea a luat amploare în Europa și America de Nord la începutul anilor 2000, în anul 2006, în
Franța, s-a fondat URGENCI, Rețeaua Internațională a Agriculturii Sprijinite de Comunitate, cu scopul
de a reuni părțile interesate de ASC din toată lumea. 15 ani mai târziu, ASC este recunoscută ca o
mișcare socială globală, la care participă fermieri, consumatori și rețele din multe țări și de pe toate
continentele.
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URGENCI promovează toate formele de parteneriate directe între producători și consumatori, în
special Agricultura Susținută de Comunitate. Soluționăm problemele producției și distribuției agricole
intense prin conectarea asociațiilor familiale agricole cu piețe echitabile și susținătoare. Suntem
dedicați parteneriatului, schimbului local și relațiilor directe în care producătorii sunt plătiți cinstit și
consumatorii împart riscurile și recompensele agriculturii sustenabile, în schimbul părții lor de mâncare
sănătoasă, nutritivă, cultivată local. Suntem de asemenea dedicați agroecologiei și tuturor practicilor

agricole care protejează pământul sănătos și biodiversitatea și luptă împotriva crizei climatice.
O mare parte a activității rețelei URGENCI conectează oameni și rețele dincolo de granițe, cu scopul de
a învăța unii de la ceilalți, prin dezvoltare și împărțire de instrumente practice. Această muncă practică
este motivată prin implicarea noastră în mișcările internaționale pentru suveranitate alimentară și
economie solidară.

Suveranitate alimentară: Dreptul oamenilor la mâncare sănătoasă și adecvată cultural, produsă prin metode sigure din punct de vedere ecologic și sustenabile, și de a avea control asupra propriilor sisteme alimentare și agricole.
Economie solidară: O abordare etică, bazată pe valori pentru dezvoltarea economică ce prioritizează bunăstarea oamenilor și a planetei în locul profitului și creșterii oarbe.

3. La ce ne referim prin promovare
(advocacy)?
Promovarea nu este un concept ușor de tradus în diferite limbi. Câteodată încurcat cu termeni similari
precum a pune presiune (lobbying) sau a milita (campaigning), termenul promovare (advocacy) este
de fapt un termen umbrelă care include toate aceste activități. Scopul celor trei activități este similar,
dar procesele sunt diferite.

Promovare (advocacy): Orice activitate care are ca scop schimbarea atitudinilor, politicilor sau
a practicilor.
Punere de presiune (lobbying): Metode strategice, formale și informale de a influența anumiți
decidenți în legătură cu o problemă anume.
Militare (campaigning): Acțiuni, evenimente și activități pentru a crește gradul de conștientizare și pentru a produce o schimbare în legătură cu o problemă, lucrând în mod mai extins cu
mai multe grupuri organizate sau mai mulți oameni.

Promovarea este mai cuprinzătoare, iar punerea de presiune (lobbying) și militarea (campaigning)
sunt forme mai concentrate și mai specifice de promovare. În unele limbi, există și o diferență etică:
promovarea (advocacy) face referire la drepturi (în special drepturile omului), iar punerea de presiune
(lobbying) face referire la interese.
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4. De ce să promovăm?
Timp de zeci de ani, fermierii au îndurat singuri riscurile pieței agricole globale tot mai nemiloase.
Milioane de oameni au fost forțați să renunțe la agricultură, în timp ce alte mii de persoane luptă
în fiecare zi pentru a continua. Pentru mulți fermieri, Agricultura Susținută de Comunitate oferă una
dintre cele mai încurajatoare alternative. Fără îndoială, pentru unii este singura modalitate de a rămâne
pe teren, fiind singurul model în care consumatorii acceptă în mod intenționat să împartă riscurile și
beneficiile. Este important să modelăm această alternativă luând parte la ASC, dar piața globală este
formată din forțele politicii deliberate și relații de putere, dominate de agricultura industrială. Pentru
a face o schimbare semnificativă, trebuie să pledăm împotriva acelor forțe și pentru lumea pe care o
vrem.
Mulți oameni consideră că ASC este doar despre produse proaspete și relația apropriată fermierconsumator. Așadar, pentru ce pledăm? Răspunsul surprinzător este: pentru multe! Politicile
guvernamentale de nivel internațional și până la nivel local pot avea un mare impact asupra persoanelor
care au acces la ASC, asupra abilității fermierilor de a cultiva pentru ASC, asupra modului în care
terenul poate fi folosit, etc.

Promovare internațională și națională
Efectele politicilor Uniunii Europene pot produce efecte resimțite în comunitățile locale. Regulile UE
restrictive pot face ca extinderea programelor ASC să fie extrem de dificilă, dar, în schimb, politicile
favorabile pot oferi fermierilor, membrilor de bază ai grupului și altor persoane oportunitatea de a
gândi creativ despre cum ASC ar putea să crească.
Organismele internaționale și naționale pot de asemenea crea cadre și defini limbajul care determină
modul în care problemele vor fi discutate. Dacă susținătorii ASC nu sunt implicați, o altă persoană va
propune instrucțiuni și va defini termenii—iar ideile lor ar putea fi complet opuse ideilor dvs.

De exemplu…
În 2012, Comitetul pentru Securitatea Alimentară Mondială, organismul pentru elaborarea
politicilor al Organizației pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite în Roma, a elaborat
instrucțiuni pentru legiuitorii la nivel național care trebuie să ia decizii referitoare la utilizarea
pământului și preluarea terenurilor în mod fraudulos sau prin forță. Orientările Voluntare Globale privind Gestionarea Responsabilă a Proprietăților(VGGT) au devenit un punct de referință
global în gestionarea proprietăților funciare, oferind principii și practici la care guvernele pot
face referire în momentul elaborării legilor sau administrării drepturilor la proprietăți funciare,
resurse piscicole sau păduri. Instrucțiunile, elaborate prin colaborarea cu o gamă largă de
susținători și participarea implicată a mișcărilor sociale, reprezintă un document legal care
poate fi utilizat cu ușurință în context local.
În 2009, guvernul francez a lansat un grup de lucru interdepartamental pentru a discuta modul
în care se adoptă lanțurile scurte de aprovizionare. La prima întâlnire, reprezentanții marilor
comercianți și ai hypermarket-urilor au oferit o definiție a lanțurilor scurte de aprovizionare
care se potrivea propriul lor model de afaceri. Ei au definit lanțurile scurte de aprovizionare ca
implicând un singur intermediar. Pentru susținătorii ASC și alte parteneriate directe care nu
implică nici un intermediar, această definiție era inadmisibilă. Dar, datorită faptului că au fost
implicați în discuție, susținătorii au avut ocazia de a-și apăra viziunea alternativă asupra lanțurilor scurte de aprovizionare și de a împiedica asimilarea termenului.
Pentru sfaturi specifice promovării la Uniunea Europeană, consultați Anexa II..
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Promovare regională și locală
Există numeroase oportunități de promovare a politicii favorabile ASC la nivel regional și local.
Unele legi referitoare la probleme precum proprietatea funciară sau accesul la teren sau semințe
nemodificate genetic sunt create la nivel internațional sau național, dar de cele mai multe ori există loc
de interpretare la nivel regional, după cum este cazul cu VGGT.
Alte probleme care pot fi promovate la autoritățile locale ar putea fi:
» Utilizarea terenurilor, prin urbanism și reguli referitoare la conservarea terenurilor.
» Utilizarea produselor chimice agricole, întrucât un număr tot mai mare de autorități
locale și-au declarat regiunile drept zone fără pesticide și erbicide.
» Excepții de la reglementările costisitoare privind siguranța alimentară pentru micii
fermieri.
» Inițiative pentru susținerea locuitorilor cu venituri mici în alăturarea la programele ASC.
Multe orașe au un Consiliu pentru Politica Alimentară, care reunește părțile implicate ale sistemului
alimentar local pentru a elabora politici benefice pentru întreaga comunitate. Acesta poate fi un spațiu
potrivit pentru a vă susține cauza și a vă găsi aliați.
În ultimul rând, nu vă limitați gândirea la promovare doar la guverne. Promovarea poate fi destinată
și corporațiilor, universităților și altor instituții – poate că doriți să ușurați aderarea angajaților unei
companii locale la un ASC sau doriți ca spitalele să ofere reduceri pacienților care se alătură. Pașii
pentru promovarea de succes oferiți în paginile următoare se aplică și acestor entități.

5. Principii Comune
În calitate de participanți și susținători ASC, punctul nostru de început este reprezentat de principiile
care ne informează și ne ghidează munca. Acestea includ principiile Teikei, ale Declarației Europene
ASC și ale angajamentului URGENCI. Textul întreg al acestor principii poate fi regăsit în Anexa I.
Teikei înseamnă “cooperare” în limba japoneză. Mișcarea Teikei a apărut în anii 1960 ca o parte a
mișcării agriculturii organice din Japonia, când întărirea relației producător-consumator era văzută ca
o parte esențială a dezvoltării mișcării agriculturii organice și a adresării poluării industriale. Cele 10
principii ale Teikei au fost formulate în 1978 de către Teruo Ichiraku, un important fermier organic, și
sunt considerate pietrele de temelie ale mișcării globale ASC.

Cele 10 principii Teikei:
» Ajutor reciproc

» Administrație democratică

» Acceptarea produselor

» Educația în interiorul grupului

» Acord comun asupra prețului

» Dezvoltare stabilă

» Consolidarea relațiilor de prietenie

» Menținerea unei scale corespunzătoare a
grupului

» Distribuție proprie

» producției dorite

Declarația Europeană ASC cere întărirea mișcării ASC împărtășirea cunoștințelor între țări, desfășurarea
cercetării participative, împuternicirea persoanelor pentru a dezvolta mișcarea, demonstrarea
beneficiilor aduse de ASC întregii societăți, angajarea în administrarea alimentară, sprijinirea
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agroecologiei și colaborarea cu mișcările suveranității alimentare și a economiei solidare.
La o întâlnire din Beijing în 2015, rețeaua URGENCI a făcut un angajament formal de a-și ghida
următorii zece ani de muncă, angajându-se să comunice beneficiile ASC, să construiască relații și
alianțe personale și organizaționale benefice, să susțină și să împuternicească rețelele ASC din toată
lumea, să faciliteze schimbul de cunoștințe, să sărbătorească fermierii și comunitățile și să sprijine
cultivatorii și consumatorii.
Aceste principii, printre altele, au fost adoptate formal în statutele rețelelor naționale ASC din Franța,
Regatul Unit, Belgia, Norvegia și multe altele.

6. Pașiipentru Promovarea de Succes
Indiferent dacă plănuiți o campanie formală sau un schimb de informații mai general, anumiți pași vor
face munca de promovare mai fructuoasă. Acești pași pot fi diferiți în funcție de circumstanțe; poate
că vor fi în altă ordine sau unul dintre ei este mai puțin relevant într-o anume campanie. Vă sugerăm să
revizuiți acești pași atunci când vă angajați în orice tip de promovare. Aceștia vă vor ajuta să vă faceți
planul și vor garanta că nu uitați nimic – și poate vă vor ajuta să vă gândiți la proiectul dvs. dintr-un alt
unghi sau vor inspira o nouă idee.

6.1. Începeți de la o bază puternică
O campanie de promovare poate fi un proiect mare – de cele mai multe ori mult mai mare decât pare
la început. Așadar, trebuie să începeți de la cel mai puternic loc posibil, știind că aveți toate resursele
umane necesare pe poziții.
Altfel, ați putea fi în mijlocul unei campanii și să realizați că vă lipsesc abilități-cheie sau expertiza.
Înainte de a vă angaja în orice proces de promovare sau elaborare a politicii, faceți stocul bunurilor:
de ce aptitudini, experiență, relații și capacitate aveți nevoie pentru a vă atinge scopurile? Ce aveți în
echipă? Ce vă lipsește? Cum puteți să găsiți acele piese lipsă?
Fiți creativi:soluția poate fi construirea alianțelor, pregătirea unui nou angajat, modificarea fișei postului
a unor angajați, angajarea unui nou voluntar energetic sau munca cu studenți universitari. În același
timp, fiți realiști cu privire la capacitate, pentru că, uneori, e nevoie
de aproape la fel de multă muncă în gestionarea voluntarilor sau a
stagiarilor pe cât aceștia vor produce. Trebuie de asemenea să vă
asigurați că aptitudinile de care aveți nevoie vor fi disponibile cât
timp veți avea nevoie de ele – de exemplu, luați în considerare
pregătirea a doi oameni, în caz că unul va pleca.

6.2. Exprimați-vă obiectivele
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Je důležité, aby všichni lidé zapojení do vaší advokační práce sdíleli
vaši vizi, kam směřujete a co Este important ca toți cei implicați în
munca dvs. de promovare să fie pe aceeași lungime de undă referitor
la punctul în care vreți să ajungeți și ce vreți să schimbați. Dacă vă
faceți timp pentru a vă exprima clar cu privire la misiunea și viziunea
dvs. și veți stabili obiectivele specifice, munca va fi mai concentrată.
De asemenea, acest proces vă va ajuta să identificați zonele de
dezacord între membrii grupului și va crea oportunitatea să fie

rezolvate. Rezultatul final, dezvoltat prin contribuțiile părților interesate, va face ca toți să se simtă
implicați în obiectivele dvs. – și vor ușura împărtășirea acestora cu nou-veniții.

6.3. Strângeți informații și cunoașteți teritoriul
Promovarea trebuie să înceapă dintr-o poziție bine-informată. În timp ce vă clarificați obiectivele și
viziunea, puteți strânge informații. Ce problemă adresați? Care sunt cauzele principale ale acesteia?
Cum va fi îmbunătățită de schimbarea pe care o doriți? Au depus și alții eforturi similare în trecut? Ce
succese au avut și ce obstacole au întâmpinat?
Înțelegeți teritoriul, istoria și jucătorii! Mai ales dacă sunteți nou în domeniu, luați-vă timpul pentru a
învăța organizațiile și oamenii-cheie care lucrează de mult timp. Cine sunt campionii și adversarii?
Problema pe care o adresați s-a întâmplat accidental sau a fost cauzată în mod intenționat de politici?
Construiți relații cu jucătorii-cheie și învățați din experiențele lor!
Poate cel mai important este să vă asigurați că înțelegeți cine resimte cel mai puternic impactul
problemei și care este perspectiva lor. Aceste persoane ar trebui să fie implicate în toate discuțiile
iar vocile lor ar trebui să aibă prioritate. Soluțiile pe care le căutați ar trebui să reiasă din discuțiile și
strategiile avute cu aceștia și ei ar trebui să ia parte la toate deciziile.

6.4. Dezvoltați-vă strategia
Acum a venit momentul să adunați tot ce ați învățat în pașii anteriori și să formulați un plan complet,
cu obiective, procese, termene și etape.

Evaluați punctele tari și punctele slabe
O analiză după modelul SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) (Puncte tari, Puncte
slabe , Oportunități, Amenințări) este un bun punct de pornire. Purtați o discuție sinceră (cu notițe
detaliate) cu echipa dvs. cu privire la:
» Puncte tari: Ce poate face bine echipa dvs.? Ce atu-uri și avantaje aveți? Gândiți-vă la
expertiză, relații, reputație, etc.
» Puncte slabe: Care sunt lipsurile voastre?
» Oportunități: Gândiți-vă la tendințele de astăzi (de exemplu, popularitatea mâncării zerokilometrii), la calendarul legislativ și la evenimentele pe plan local și național care oferă
oportunități de care puteți profita.
» Amenințări: Ce ar putea să cauzeze probleme? Gândiți-vă la posibilii adversari și la alți
factori care ar putea să vă facă promovarea dificilă. Cum le puteți anticipa și evita?
Atenție: SWOT nu este doar despre enumerarea punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și a
amenințărilor. Aceasta este o GRILĂ în care combinați aceste elemente, puncte tari/puncte slabe pe o
axă și oportunități/amenințări pe cealaltă, pentru a găsi lipsuri concrete (respectiv, unde amenințările
întâlnesc punctele slabe) și părțile pozitive (respectiv, unde oportunitățile întâlnesc punctele tari) și
pentru a construi strategii.

Stabiliți-vă ținta
Cine are puterea să facă schimbarea pe care o căutați? Diferiți actori dețin diferite niveluri de putere.
Considerați, pentru fiecare țintă: Ce schimbare ar putea produce această persoană/acest organism?
Cui îi este subordonată?
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De exemplu, dacă încercați să treceți o nouă lege, ar trebui să vizați direct legiuitorii, indiferent dacă sunt
sau nu membrii ai Parlamentului sau reprezentanți ai Primăriei. Dar cui îi sunt aceștia subordonați?
Alegătorilor lor. Ar putea fi mai eficient să vizați alegătorii cu o campanie, pentru a construi o bază
largă de suport pe care deputatul va fi obligat să o asculte. De asemenea, trebuie să studiați legiuitorii:
există membrii ai Parlamentului sau reprezentanți ai Primăriei care au fost deschiși la probleme
similare, precum mediul sau conservarea zonelor rurale?

Plănuiți strategiile și tacticile
Acestea sunt decizii importante. Luați-vă timp pentru a urmări toate opțiunile posibile și repercusiunile
diverselor strategii. Vreți să grăbiți procesul pentru ca o lege mai mică a dreptului funciar să fie
adoptată înainte de alegerile municipale sau să încercați una mai ambițioasă după alegeri, chiar dacă
rezultatul alegerilor este nesigur?
Gândiți-vă și la întrebări precum: Pentru promovarea legislativă, vreți să aveți atât o strategie internă
(lucrând prin proceduri legislative), cât și o strategie externă (proteste, o campanie medie), sau doar
una dintre acestea? La ce fel de tactici ar răspunde mai bine ținta dvs.?

Faceți un program
Plănuiți-vă strategia– pentru o campanie mare, în mod ideal, pentru câțiva ani.
Când vă veți lansa campania? Urmăriți oportunitățile: există un moment specific în calendarul legislativ
sau altceva care ar putea fi stabilit ca punct de reper? Ar putea fi de ajutor să schițați mai întâi termenii
punctelor de reper dorite și apoi să lucrați în sens invers completând tacticile, ajustând punctele de
reper după cum este necesar pentru a fi realist.
În sfârșit, cel mai important lucru de plănuit este: flexibilitatea! Vor exista schimbări, necunoscute
și întâlniri care nu vor decurge conform planului. Atenuați-vă programul – și atitudinea mentală – și
așteptați-vă la neașteptat.

6.5. Găsiți aliați
Cheia promovării eficiente este construirea relațiilor și a alianțelor la toate nivelurile, de
la bază până sus la țintele dvs. O componentă-cheie sunt aliații: persoane sau
grupuri care nu sunt direct implicați în bătălie, dar susțin problemele sau
sunt aliniați filosofic cu munca dvs. Aliații vă pot deschide uși, construi
baza și vă pot avansa cauza în multe moduri în care nu ați putea singur
– și îi puteți ajuta să facă același lucru. Atât de multe probleme sunt
interconectate, iar sprijinul reciproc ne face pe toți mai puternici.
În timp ce ați cunoscut teritoriul și v-ați dezvoltat strategia, numele
unor anumiți aliați au apărut în mod repetat. Dacă nu, gândiți-vă cine
are anumite aptitudini, rețele și acces la nivele de putere care v-ar ajuta
să avansați cu munca dvs. Suporterii mediului, agroecologiei, alimentației
și nutriției sănătoase, sistemelor alimentare sustenabile, dezvoltării rurale
sau soluțiilor climatice reprezintă aliați evidenți. Persoanele care lucrează în
achiziții publice, sănătate sau infrastructură ar putea fi mai puțin evidenți și
ar putea fi interesați de asocierea pentru o anumită problemă. Gândiți-vă la
bucătari, profesori, artiști locali și alți lideri ai comunităților care ar putea fi
interesați de susținerea cauzei dvs.
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Luați în considerare și partenerii neconvenționali. De exemplu,o școală
locală ar putea accepta să permită ca locul de joacă să fie folosit pentru
distribuția ASC, dacă destule familii din școală sunt membrii ASC.

Fiți clar în legătură cu cerințele dvs. cu fiecare aliat sau grup de aliați. Vreți ca aceștia să își declare
public sprijinul cauzei sau să angajeze sprijinul propriilor membrii sau (în cazul responsabililor politici)
să introducă sau să susțină un proiect de lege? Fiți clar și în legătură cu ce puteți să oferiți în schimb,
fie că acum, fie în viitor într-o relație continuă.
Cel mai important, construirea și menținerea relațiilor cu aliații necesită timp și efort. Faceți din aceasta
o prioritate, la fel cum ați face cu dezvoltarea strategiei și mesajului dvs.

6.6. Compuneți-vă mesajul
Acum că aveți ținta și strategia, trebuie să vă dezvoltați mesajul. Gândiți-vă cum vă veți prezenta
povestea – care este firul narativ?
Există mult potențial pentru pozitivism în povestea ASC. Cu ajutorul cuvintelor și al imaginilor,
concentrați-vă pe peisaj, bogăția produselor, bucuria relațiilor, reconectarea cu pământul, o modalitate
delicioasă de a lupta împotriva crizei climatice și parteneriatul urban-rural. Prezentați-vă propunerile
drept soluții.
Dezvoltați puncte de discuție simple și poate un slogan sau o lozincă care explică în limbaj simplu
problema și soluția. Rugați oameni din exteriorul cercului dvs. să le citească – înțeleg rapid problema
și măsura pe care vreți să o ia? Dacă nu, continuați să simplificați!
De asemenea, va trebui să elaborați materiale pentru a discuta problema. În funcție de strategia și
tacticile dvs., acestea pot include cărți poștale, semne de carte, postări pe rețelele de socializare, scrisori
către editor, fișe informative, postere, tricouri, abțibilduri, etc. (consultați secțiunea “Strategii și Tactici”
de mai jos pentru mai multe informații).Unele dintre aceste materiale vor include mai multe detalii
decât altele, dar fiți consecvenți privitor la limbaj și elemente de design pe tot parcursul campaniei.
Folosiți același fir narativ și puncte de discuție, precum și aceleași fonturi, culori și fotografii. Mesajul
dvs. trebuie să poată fi recunoscut pe toate platformele.
ASC este fotogenic! Colectați fotografii de calitate și de înaltă rezoluție din rețeaua dvs. și folosiți-le cât
de mult posibil în materiale! Fotografiile pot face imprimarea mai costisitoare, dar costul va face ca
totul să merite pentru impact. Faceți imaginile o prioritate pe cât de mult posibil online și în alte locuri
unde costurile nu sunt o problemă.

6.7. Împingeți din răsputeri!
Ați lucrat din greu pentru a pregăti totul – acum a venit momentul! Acum este momentul să FACEȚI
toate lucrurile pe care le-ați plănuit și despre care ați discutat.
Câteva lucruri finale pe care să le luați în considerare înainte să începeți:
» Dezvoltați un sistem de responsabilitate și management de proiect pentru echipa de
lucru. Acesta poate fi o întâlnire regulată sau un sistem online pentru monitorizarea
fluxului de lucru. Vreți ca toate persoanele să știe clar sarcinile și programul, ca nimeni
să nu simtă că trebuie să urmărească neașteptat membrii echipei care nu își fac
treaba. Există o mulțime de instrumente online gratuite pentru management de proiect
care pot fi de ajutor. Membrii rețelei URGENCI au avut succes cu diferite instrumente
conectate la NextCloud, dar și Asana, Trello și Basecamp, care permit împărțirea
sarcinilor și monitorizarea progresului. Încercați unul sau două dintre acestea și vedeți
ce funcționează cel mai bine pentru echipa dvs.
» În cazul în care campania dvs. are un program lung, alegeți persoanele care lucrează cel
mai mult prin rotație și luați pauze pentru a evita epuizarea.
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6.8. Evaluați și monitorizați – și sărbătoriți!
Munca de promovare este cea mai eficientă atunci când suporterii își iau timp pentru a reflecta
asupra procesului și a învăța din acesta, folosind acele lecții pentru îmbunătățirea lucrărilor viitoare.
Introduceți evaluarea în programul dvs. în anumite momente pe parcursul procesului și din nou la final.
Diferite grupuri de promovare UE folosesc diagrame pentru a-și urmări programul și etapele, precum
și rezultatele campaniilor; instrumentele acestea sau cele similare sunt utile pentru monitorizarea
progresului.
La o întâlnire recentă, un membru al rețelei URGENCI a remarcat faptul că producerea unui raport
este 30% scris și 70% monitorizare ulterioară. Această remarcă este adevărată și în cazul muncii
de promovare. Veți lucra incredibil de mult pentru a face o schimbare (care ar putea părea ridicol de
mică având în vedere efortul, precum schimbarea unui cuvânt într-un contract sau proiect de lege), iar
apoi probabil va trebui să continuați să lucrați la fel de mult pentru a vă asigura că schimbarea este
implementată sau finanțată sau că nu va fi ignorată.
Dar există și vești bune: Fiecare câștig de cauză este o ocazie de sărbătoare! Chiar dacă (sau mai
ales dacă) știți că trebuie să vă întoarceți la muncă în următoarea zi, luați-vă timp să sărbătoriți tot ce
ați realizat. Este important pentru moralul echipei să recunoașteți progresul, să recunoașteți meritele
muncii grele și să vă distrați împreună după tot efortul depus.
O altă veste bună este că și o victorie mică poate avea o răsplată mare în viitor. Se poate ca relațiile
dezvoltate într-o campanie să se transforme în parteneriate puternice sau ca promovarea dvs. să
îi dea unui legislator o idee care să se transforme într-o nouă lege. Munca de promovare produce
rezultate progresive – poate fi dificil să vedeți schimbarea în acel moment sau să știți care va fi
impactul pe termen lung al muncii dvs. Veți realiza progresul real pe care l-ați făcut atunci când vă veți
uita înapoi pe o perioadă de cinci ani!

7. Rămâneți conectați la bază: buna
comunicare
Ca suporter, dvs. vorbiți în numele altor oameni. Baza dvs. este cel mai
probabil compusă dintr-o combinație de fermieri, consumatori ASC
și alte persoane implicate. Este un privilegiu și o responsabilitate
ca alte persoane să aibă încredere în dvs. să vorbiți în numele
lor, iar dvs. trebuie să onorați această încredere. Păstrați
comunicarea continuă și regulată cu baza dvs. pentru a-i
menține informați cu privire la ce se întâmplă, pentru a vă
asigura că deciziile reflectă dorințele lor și că reprezentați cu
acuratețe cele mai importante probleme ale acestora.
În mijlocul activităților de organizare zilnice poate fi dificil
să păstrați deschise liniile de comunicare dintre bază și
nivelele de elaborare a politicii pentru schimbul de idei
continuu și feedback. Din fericire, există multe instrumente
pentru a păstra acele conexiuni puternice, inclusiv aplicații
de mesagerie, liste de e-mail, e-mail, rețele de socializare,
buletine informative, apeluri telefonice sau întâlniri de modă
veche.
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Nu lăsați căutarea unui instrument perfect să vă distragă de la
scopul de a rămâne conectați. Conținutul, sincronizarea, limbajul
și relațiile personale sunt cheile unei bune comunicări. Câteodată, un
șir lung de e-mail-uri sau o discuție pe Whatsapp care ar putea deveni

tensionată poate fi rezolvată răspunzând la telefon sau aducând oamenii față-în-față. Dacă încercați
să convingeți oamenii să vină la un eveniment, un apel telefonic personal poate face diferența.
Principii-cheie pentru comunicare de succes:
» Folosiți un limbaj simplu și utilizați cât mai puține acronime. Vorbiți despre rezultate
concrete și beneficii, în loc să vă concentrați pe proces.
» Vorbiți despre exemple reale și consecințe concrete, în loc să speculați și să inventați.
» Stabiliți un protocol pentru verificare regulată, cu scopul de a vă asigura că procesul se
află încă pe drumul cel bun. Setați un memento în calendar pentru a trimite un e-mail
săptămânal cu privire la noutăți sau programați o întâlnire regulată de două ori pe
săptămână – orice funcționează pentru echipa dvs. Este util să primiți alerta în calendar
pentru a nu uita.
» Utilizați ce este încercat și dovedit: evenimentele și mijloacele existente sunt cele mai
bune metode pentru a vă transmite mesajul, în loc să creați unele noi sau să copiați
informația. De exemplu, întâlnirile de organizație deja stabilite reprezintă, probabil, cel
mai bun loc pentru a ajunge la majoritatea membrilor.
» Fiți deliberați și raționali cu privire la informația pe care o împărțiți, pentru a evita supraîncărcarea cu mesaje a căsuței poștale. Împărțiți informația cea mai relevantă și utilă.
» Stabiliți protocoale clare cu privire la locul în care primiți informația și persoana căreia
trebuie să o transmiteți.

8. Tactici și activități
Aveți probleme în a vă imagina cum arată promovarea ASC pusă în practică sau aveți nevoie de
inspirație pentru a începe să vă gândiți la o campanie? Aici găsiți câteva exemple de strategii, tactici,
activități și instrumente care au fost folosite cu succes de membrii rețelei URGENCI.

8.1. Demonstrații
Nu cu mult timp în urmă, rețeaua ASC din Paris, Franța, cunoscută ca Réseau Amap Île-de-France
(Amap-IdF), a depins de guvernul regional pentru aproape două-treimi din bugetul său. Când opoziția a
câștigat alegerile locale pentru prima dată în 12 ani, personalul Amap-IdF a aflat că noul guvern plănuia
să taie sau să încheie sprijinul ASC, contrar angajamentului din timpul campaniei noului Președinte al
Consiliului Regional.
Amap-IdF a rugat noul președinte ales să își păstreze promisiunea – cu toate acestea, semnase
declarația ASC în timpul campaniei electorale. Când a refuzat, rețeaua a decis să facă demonstrații în
fața Consiliului Regional pentru a-și arăta importanța în regiune. Aproape 150 de persoane din rețea
au venit la demonstrație împreună cu unii membrii aleși ai Consiliului Regional.
Sodeh Hamlouzyan, un membru al consiliului Amap-IdF, a descris protestul: “Am cântat și am discutat
într-o atmosferă fericită și pașnică.” Rețeaua a primit o întâlnire cu echipa de agricultură a Consiliului
Regional, care nu a adus nicio schimbare. Așa că Amap-IdF a organizat o a doua demonstrație. Aceasta
a avut rezultate: bugetul rețelei a fost asigurat. “Doar demonstrațiile cu cereri precise au rezultate
pozitive,” a spus Hamlouzyan.
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8.2. Caravane
Caravanele sunt o modalitate foarte bună de a mobiliza oamenii, de a împărtăși informații și practici, și
de a crea relații. În 2014, în perioada de vârf a crizei economice din Grecia, Jenny Gkiougki a organizat
o “Caravană a Permaculturii”, care a călătorit prin Grecia timp de șase săptămâni, învățându-i gratuit
pe locuitorii mediului rural și urban practici sustenabile.
Opririle au fost planificate cu atenție într-o gamă variată de medii, de la o grădină comunală la un
apartament urban sau la o cooperativă a fermierilor organici ș.a.m.d. Caravana călătorea pe timpul
zilei, ținea un discurs despre permacultură, seara și următoarea zi organiza un “permablitz” pe tot
parcursul zilei, cu conținutul adaptat mediului. Scopul caravanei a fost de a răspândi speranță și de a
demonstra alternative pentru a arăta că schimbarea este posibilă.
Lecții învățate:
» Caravanele necesită MULTĂ planificare și pregătire. Timpul și efortul acordat în lunile și
săptămânile anterioare pentru a organiza fiecare detaliu posibil vor contribui la succesul
dvs. Odată ce ați pornit la drum, timpul este pe numărătoare inversă!
» Decideți sfera de aplicare și activitățile principale, creați grupul de bază de organizare
și găsiți personalul caravanei. Selectarea zonelor și a locațiilor pentru opriri, găsirea
localnicilor potriviți (indivizi sau colective, atât timp cât sunt de încredere) pentru
colaborare și implicare în proces sunt esențiale, pentru că aceștia vor face publice
evenimentele și se vor ocupa de logistica locală.
»

Fiți pregătiți și pregătiți-vă să fiți flexibili! Trebuie să vă pregătiți
pentru toate tipurile de eventualități. Buna comunicare cu echipele
locale vă ajută să preveniți întâmplările nefericite și să profitați de
noi oportunități. Creați zile de atenuare în program, atât pentru a
vă asigura în cazurile de întârzieri sau probleme, cât și pentru a
avea pauze regulate.
» Faceți publicitate și activitate mediatică înainte, în timpul
și după fiecare oprire. Exploatați fiecare moment cât de bine
puteți – nu va mai veni niciodată!
» Munca logistică, comunicarea, media, informarea,
colectarea de contacte, relaționarea, etc. va trebui făcută
înainte, în timpul și după. Asigurați-vă că includeți în program
cel puțin o săptămână de monitorizare, odată ce ajungeți
acasă – și apoi organizați o bună vacanță de reîncărcare!

8.3.Comunicate de presă
Comunicatele de presă pot fi foarte eficiente pentru a răspândi
vorba despre activitățile dvs. de promovare și pentru a introduce
perspectiva rețelei dvs. în canalele de știri. Mai ales, dacă locuiți
într-o comunitate mică, un comunicat de presă poate fi tot ce este
necesar pentru ca punctul dvs. de vedere să fie publicat în ziar sau
pentru ca un reporter să prezinte evenimentul.
Comunicatele de presă pot fi folosite pentru mai multe scopuri:
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»
Anunțarea evenimentului: Cu două zile înainte de o
conferință de presă, întrunire publică, demonstrație sau orice alt
eveniment. Trimiteți un comunicat de presă cu o descriere scurtă
și convingătoare a evenimentului, de ce este oportun și despre
vorbitorii importanți. Includeți o listă cu ce, cine, când, unde. Scopul
comunicatului este de a aduce presa la evenimentul dvs.

» Răspuns pentru presă: În cazul în care rețeaua dvs. are un răspuns relevant la ceva ce
s-a întâmplat în presă, puteți pregăti un răspuns care afirmă pe scurt ce s-a întâmplat
și răspunsul dvs., însoțit de una sau două declarații ale membrilor grupului dvs. De
exemplu, dacă consiliul local lansează o propunere de buget care nu include finanțarea
pentru care ați pledat, puteți emite un comunicat de presă pentru a exprima dezamăgire
cu privire la omitere și speranța că bugetul final va include fondurile. Sau dacă un lider de
comunitate îți exprimă sprijinul față de o dezvoltare masivă a terenurilor agricole, puteți
da o declarație spunând că sunteți complet împotriva mesajului acestuia și afirmânduvă punctul de vedere alternativ. Scopul acestui tip de comunicat este de a construi un
nume recunoscut și autoritate pentru rețeaua dvs.
Există o mulțime de modele on-line gratuite care vă pot ajuta la scrierea unui comunicat de presă, dar
aici găsiți niște sfaturi:
» Fiți direct, captivant și concis! Limitați-vă la o singură pagină, treceți direct la subiect și
răspundeți la întrebările jurnalistice de bază: cine, ce, unde, când, de ce.
» Includeți un titlu convingător, un paragraf de început care afirmă clar ce se întâmplă și de
ce este important și paragrafe de sprijin scurte cu orice informație suplimentară. Dacă
includeți declarații, ar trebui ca acestea să vă ajute să vă spuneți povestea și ar trebui să
vină din partea membrilor proeminenți sau experților rețelei dvs.
» Ziarele mici și alte canale cu puțin personal ar putea publica simplu comunicatul de
presă în formă scrisă – un considerent important în mediul digital rapid din ziua de
astăzi. Fiind scurt și la obiect poate crește șansele ca asta să se întâmple.
» Includeți informații de contact actuale (e-mail și număr de telefon) pentru cineva din
grupul dvs. care poate răspunde în mod cert la întrebările presei.
» Pe măsură ce vă construiți liste de contacte din presă și cunoașteți reporterii locali,
câteodată veți dori să urmăriți un comunicat de presă cu un apel telefonic personal.
Acesta va atrage atenția spre conținut și vă va permite să construiți o relație cu reporterul,
stabilindu-vă pe dvs. drept o sursă de consultație pentru când scriu despre probleme
similare.

8.4. Colectarea datelor
Trăim într-o eră a big data. Istoricul Yuval Noah Harari a numit “dataismul” drept ideologia în curs de
dezvoltare în care informația primește cea mai mare valoare, mai mult decât oamenii. Chiar dacă noi
asociem colectarea și schimbul de date cu marile companii de tehnologie, datele fiabile reprezintă un
important avantaj pentru susținătorii ASC și alte inițiative centrate pe oameni.
Decidenții politici vor dori să știe câți constituenți sunt implicați în orice schimbare de politică propusă
de către susținătorii ASC. Maparea inițiativelor ASC existente și numerotarea comunităților implicate
fac mișcarea vizibilă și poate avea impact politic neprevăzut.
În 2015, URGENCI a desfășurat un recensământ al programelor ASC, care a constatat că un milion
de cetățeni europeni au optat pentru ASC. Scopul colectării datelor a fost doar de a informa activiștii
mișcărilor cu privire la puterea lor, dar datele au avut o utilizare mai largă. Informația a fost folosită
pentru elaborarea diferitelor procese, inclusiv a unei propuneri de către Comitetul Internațional de
Experți în Sisteme Alimentare Durabile (IPES-Food) pentru o Politică Alimentară Comună pentru
Uniunea Europeană, și de către procesul Nyeleni Europe care construiește sprijin pentru suveranitatea
alimentară în întreaga Uniune Europeană. Datorită faptului că demonstrau susținerea puternică pentru
ASC, datele au devenit parte din discursul de sprijin pentru o nouă abordare a politicii alimentare
bazată pe suveranitatea alimentară și agroecologie.
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8.5. “Interviuri Leek” și alte acțiuni creative
Înainte de alegerile prezidențiale și parlamentare din Franța în anul 2017, rețeaua ASC Miramap a
lansat o campanie de conștientizare de mare amploare pentru a amplifica vocea mișcării ASC
franceze, care reprezintă 250,000 de amapiennes și amapiens (membrii ASC) și 4,000 de fermieri.
Tema campaniei a fost “noi producem, noi mâncăm, noi decidem!” A fost concentrată pe promovarea
“agriculturii organice, țărănești, civice și bucuroase” și pe implementarea unei democrații autentice
alimentare și agricole.
Pentru a atrage atenție asupra problemelor, Miramap a folosit diverse tactici creative, inclusiv
organizarea unui Festival al Agriculturii Cetățenești și un poireau trottoir, precum interviuri stradale,
cerându-le candidaților prezidențiali și parlamentari să adopte o poziție referitor la problemele lor.

Miramap a creat un set de instrumente cu toate materialele, pentru ca alții să le poată reproduce
activitățile.
Setul de instrumente include:
» Un Manifest al Campaniei, care prezintă viziunea Agriculturii Cetățenești și propunerile
de democrație agricolă și alimentară pe care candidații au fost rugați să le susțină
» Pliante și postere
» Set de instrumente privitor la cum se organizează un Festival al Agriculturii Cetățenești
și un “Poireau trottoir”
» O listă cu instituțiile decizionale alimentare și agricole
» Moduri de a implica candidații

8.6. Analiza părților interesate
Am discutat despre unele circumscripții ale muncii de promovare, inclusiv membrii ASC, fermierii și
diverși aliați. Efectuarea unei analize a părților interesate vă poate ajuta să înțelegeți mai bine modul
de a interacționa cu și de a gestiona aceste circumscripții și unde este mai bine să vă puneți energia.

14 Analiza părților interesate este o etapă a unui proces numit gestionarea părților interesate, care

urmează acești pași:
» Identificați toate părțile interesate
» Documentați nevoie părților interesate
» Evaluați și analizați interesul și influența părților interesate
» Gestionați așteptările părților interesate
» Acționați
» Revizuiți statusul și repetați
Analiza părților interesate este un proces de colectare și analiză în mod sistematic a informației
calitative pentru a determina interesele cui trebuie luate în considerare în timpul elaborării și/sau
implementării unei politici sau a unui program.
Părțile interesate sunt persoane sau organizații cu interes legitim în promovarea politicii. Aceștia pot
include fermieri și membri ASC; liderii comunităților locale și activiști; întreprinderi; asociații non-profit/
non-guvernamentale (ONG-uri); agenții guvernamentale locale sau naționale; organisme legislative;
cercetători; donatori; sindicate; și alții. Este important să implicați atât persoanele afectate direct cât
și experții pentru problemă în acest proces.

Ridicat

Evaluați nevoile celor mai importante părți interesate prin interviuri, chestionare și studiul acoperirii
de presă și a poziției lor publice. Ulterior puteți folosi următoarea metodă pentru a evalua și analiza
puterea și interesul fiecărui tip de parte interesată.

Rămâne
satisfăcut

Putere

A gestiona
îndeaproape

A rămâne
informat

Scăzut

Monitorizare
(minimum efort)

Scăzut

Interes

Ridicat
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» Putere mare, persoane foarte interesate: Gestionați îndeaproape. Implicați persoanele
din acest cadran pe deplin, depunând cel mai mare efort posibil pentru a-i păstra
mulțumiți și implicați.
» Putere mare, persoane mai puțin interesate: Păstrați-i mulțumiți. Ocupați-vă destul
pentru a-i menține satisfăcuți, dar nu prea mult pentru a nu-i plictisi cu mesajul dvs.
Poate fi necesar să determinați ce aspect al muncii dvs. consideră cel mai interesant și
să concentrați implicarea lor în jurul acelei probleme.
» Putere mică, persoane foarte interesate: Mențineți-i informați. Informați acest public în
mod adecvat și verificați pentru a vă asigura că nu apar probleme majore. Poate veți
putea să recrutați aceste persoane pentru roluri de voluntariat.
» Putere mică, persoane mai puțin interesate: Monitorizați. Din nou, monitorizați acest
grup, dar nu îi plictisiți cu comunicare excesivă.
Nenumărate exemple cu privire la modul în care trebuie să folosiți analiza părților interesate pot fi
găsite online, inclusiv pe MindTools.com.
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9. Materiale adiționale & observații
9.1. Înțelegerea instituțiilor internaționale și rolul URGENCI
Hartă vizuală a instituțiilor alimentare și agricole

Mișcarea de suveranitate
alimentară și alianța cu
mișcări sociale (IPC,
Semințe țărănești, Terre
de Liens, Via Campesina,
Nyéléni Europe.. )

Mișcarea de
economie solidară
(RIPESS)

IInstituții (UNRISD,
FAO, CFS-CSM, Food
for Cities, UNDP...)

Interconectările pentru advocacy
implică o comunicare constantă
cu membrii IC Urgenci, Kernel și
personal pentru a colecta contribuții
și pentru a promova obiectivele
noastre pe toate fronturile prin
comunicare și advocacy. Necesită o
comunicare multilaterală constantă.

Politica Alimentară
Globală

Uniunea
Europeană
Consiliile locale
pentru politica
alimentară
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9.2. Lista organizațiilor membre URGENCI

Organizația

Țară

Contact

Agroecopolis Hellas

Grecia

https://www.agroecopolis.org

Amap Togo

A merge

https://www.facebook.com/
pages/category/Agriculture/
Amap-togo-503377056860790/

ASAT

România

http://asatromania.ro

Asociace Ampi

Republica
Cehă

http://www.asociaceampi.cz

Coopérative pour l’Agriculture de
proximité écologique (CAPE)

https://www.cape.coop

Community Alliance for Family Farmers
(CAFF)

Statele Unite

https://www.caff.org

CNABio

Burkina Faso

https://www.cnabio.net/

Coordination nationales des organisations
paysannes (CNOP)

Mali

CSA Brasil, Comunidade que Sustenta a
Agricultura

Brazilia

CSA Ireland

Irlanda

CSA Network Australia and New Zealand

CSA Netwerk Nederland

DEAFAL

18

Canada

Doğal Besin, Bilinçli Beslenme Ağı (DBB)

Australia
și Noua
Zeelandă
Olanda

https://www.cnop-mali.org/

http://csabrasil.org

http://wwwcommunity
supportedagriculture.ie

http://www.csanetworkausnz.org

http://csanetwek.nl

Italia

https://www.deafal.org/homepage-en/

Curcan

https://dogalbilinclibeslenme.
wordpress.com

Ecological Agriculture Development
Association of Shunyi District of Beijing 北
京市顺义区生态农业发展协会

China

csanetwork.cn

Ecologistas en acción

Spania

http://www.ecologistasenaccion.
org/

FairShare Coalition

Statele Unite

https://www.csacoalition.org

Fédération romande d’Agriculture
contractuelle de proximité (FRACP)

Elveţia

http://www.acpch.ch/websites/
acp/index.php.accueil

Fundacja Ekorozwuju (FER)

Polonia

http://fer.org.pl/en/

Réseau des Groupes d’achat solidaires de
l’Agriculture paysanne (Gasap)

Belgia

Japanese Organic Agriculture Association
(JOAA)

Japonia

Just Food New York City

Kumppannuusmaatalous

Statele Unite

Finlanda

http://www.gasap.be

http://www.joaa.net/english/
index-eng.htm
https://www.justfood.org/

https://www.omamaa.fi/
kumppanuusmaatalous-ry-csafinland-on-perustettu-tavoitteenamuuttaa-ruokajarjestelmaa/

Mouvement interrégional des Amap
(Miramap)

Franţa

http://miramap.org

Nekasarea Ehne Biscaye

Spania

http://www.ehnebizkaia.org/

Okologisk Norge, Organic Norway

Norvegia

https://okologisknorge.no

Rede Portuguesa de Agroecologia
Solidária (REGENERAR)

Portugalia

amap.movingcause.org

Solawi Netzwerk Solidarische
Landwirtschaft

Germania

https://www.solidarischelandwirtschaft.org/de/startseite/

Réseau des initiatives agroécologiques au
Maroc (RIAM)

Maroc

http://reseauriam.org/fr/index
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Soils Lebanon

Liban

https://www.soils-permaculturelebanon.com

Tavola RES

Italia

http://www.economiasolidale.
net/tavolo-res

Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE)

Ungaria

http://tudatosvasarlo.hu/english

Torba Collective

Algeria

https://fr-fr.facebook.com/pages/
category/Community/CollectifTorba-1579123399009220/

UK CSA Network

Regatul Unit

https://communitysupported
agriculture.org.uk

Voedselteams, Food Teams

Belgia

http://www.voedselteams.be

Zambra Balladre

Spania

www.coordinacionbaladre.org/
asc

ZMAG Green Network of Activist Groups

Croaţia

http://www.zmag.hr/

9.3. Lista alianțelor/partenerilor:
URGENCI este membră a rețelei Intercontinentale pentru Economie Socială și Solidară, RIPESS, al
Comitetului Internațional de Planificare (IPC) pentru Suveranitate Alimentară și al Mișcării Nyeleni
Europe pentru Suveranitate Alimentară. De asemenea, URGENCI este parte a Coaliției Politicii
Alimentare a Uniunii Europene, creată pentru a continua munca colectivă pentru o Politică Alimentară
Comună (în locul unei Politici Agricole Comune).
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10. Anexa I: Principiile Noastre Comune
10.1. Principiile TEIKEI
Teikei înseamnă “cooperare” în limba japoneză. Mișcarea Teikei a apărut ca o parte a mișcării organice
din Japonia, încă din anii 1960. Crearea co-parteneriatului Producător-Consumator a fost privită drept o
parte esențială în procesul de dezvoltare a Mișcării Agriculturii Organice de către Asociația Agriculturii
Organice Japoneze. În 1978, Teruo Ichiraku, un important fermier organic din țară, a formulat cele 10
principii ale Teikei. Cele 10 principii ale Teikei sunt considerate și astăzi baza mișcării ASC (Agricultura
Susținută de Comunitate) în lume.

Principiul ajutorului reciproc
Esența acestui parteneriat nu este comerțul în sine, ci relația de prietenie dinte oameni. Așadar, atât
producătorii, cât și consumatorii, ar trebui să se ajute reciproc pornind de la înțelegere reciprocă:
Această relație ar trebui construită prin reflectarea asupra experiențelor din trecut.

Principiul producției dorite
Intenția producătorilor ar trebui să fie, prin consultarea cu consumatorii, de a produce cantitatea
maximă și varietatea maximă de produse permise de capacitatea fermelor.

Principiul acceptării produselor
Consumatorii ar trebui să accepte toate produsele care au fost cultivate conform consultațiilor
anterioare a celor două grupuri. Dieta lor ar trebui să fie compusă pe cât posibil din aceste
produse.

Principiul concesiei reciproce în stabilirea prețului
Pentru a stabili prețul produsului, producătorii ar trebui să ia în considerare economisirea
forței de muncă și a costurilor, datorate reducerii proceselor de clasificare și de împachetare,
precum și acceptarea tuturor produselor lor; iar consumatorii ar trebui să ia în considerare
beneficiul adus de produsele proaspete, sigure și delicioase.

Principiul consolidării relațiilor de prietenie
Evoluția continuă a acestui parteneriat depinde de consolidarea relațiilor de prietenie dintre
producători și consumatori. Acest lucru va fi realizat doar prin maximizarea contactului dintre
parteneri, bazat pe construirea relațiilor, și mai puțin a tranzacțiilor.

Principiul distribuției proprii
În baza acestui principiu, transportul produselor ar trebui asigurat fie de către grupul de
producători, fie de către grupul de consumatori, până la depozitele celui din urmă, fără a
depinde de transportatori profesionali.
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Principiul administrației democratice
Ambele grupuri ar trebui să evite dependența excesivă de un număr limitat de lideri pentru activitățile
lor, și să încerce să aplice o administrație democratică, unde fiecare persoană are o responsabilitate.
Condițiile speciale ale familiilor fiecărui membru trebuie luate în considerare, în baza principiului
ajutorului reciproc.

Principiul educației în fiecare grup
Ambele grupuri de producători și consumatori ar trebui să acorde o importanță crescută educației între
grupuri și ar trebui să încerce să evite ca activitățile lor să se încheie doar în distribuirea alimentelor
sigure.

Principiul menținerii unei scale corespunzătoare a grupului
Punerea în practică poate deveni dificilă în cazul în care numărul de membrii sau teritoriul grupurilor
devine prea mare. Pentru acest motiv, ambele ar trebui păstrate la o dimensiune corespunzătoare.
Dezvoltarea acestei mișcări în ceea ce privește apartenența ar trebui promovată prin creșterea
numărului de grupuri și colaborarea dintre acestea.

Principiul dezvoltării stabile
În majoritatea cazurilor, condițiile de început nu vor fi atât de bune nici pentru producători, nici pentru
consumatori. De aceea, este necesar ca amândoi să aleagă parteneri promițători, chiar dacă situația
actuală este nesatisfăcătoare, și să continue să depună efort pentru a avansa prin cooperare reciprocă.

10.2. Declarația Europeană ASC
Preambul
Pe întregul continent european, oamenii se unesc pentru a prelua controlul asupra sistemului nostru
alimentar, de la producție, la distribuție, la consum. Construim sisteme axate pe comunitățile noastre
locale. Ne unim forțele pentru a obține suveranitate alimentară, prin revendicarea dreptului de a ne defini
propriile sisteme de alimentație și agricultură. A venit momentul să abordăm efectele dezastruoase
ale sistemului alimentar industrial. Mâncarea este prea importantă pentru a fi tratată doar drept o
comoditate. Mișcarea Agriculturii Susținute de Comunitate (ASC) generează soluții practice și incluzive
pentru crizele alimentare. Suntem mulți, variați și uniți. Luăm atitudine cu solidaritate –ne asumăm
responsabilitatea – pentru a crea sisteme alimentare bazate pe incluziune socială, viabile economic și
durabile din punct de vedere ecologic. Sute de mii de oameni din Europa au demonstrat deja că ASC
funcționează, creând o mulțime de practici, inițiative și rețele bazate pe valori comune. Scopul acestei
declarații este de a stabili bazele comune pentru ca mișcarea ASC să prospere, bazându-se pe filialele
și experiențele existente.

Definiție
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Agricultura Susținută de Comunitate (ASC) este un parteneriat direct, bazat pe relațiile umane dintre
oameni și unul sau mai mulți producători, în care riscurile, responsabilitățile și recompensele agriculturii
sunt împărțite printr-un angajament obligatoriu de lungă durată.

Principiile De Bază Asc
ASC nu este un model static. Precum o grădină, este dinamic: evoluează și crește prin grijă zilnică.
Fiecare parteneriat ASC are autonomie. De asemenea, convenim asupra acestor principii de bază ca
teren comun pentru creșterea mișcării ASC.
» Grijă responsabilă pentru pământul, apa, semințele și bunurile comune prin intermediul
principiilor și practicilor agroecologice, după cum se regăsesc în această declarație și în
Declarația Nyeleni din 2015.
» Mâncarea ca un bun comun, nu o comoditate.
» Producție la scală umană, bazată pe realitatea și cunoștințele locale.
» Condiții de muncă corecte și salariu decent pentru toți cei implicați.
» Respect pentru mediul înconjurător și bunăstarea animalelor.
» Mâncare proaspătă, locală, sezonieră, sănătoasă și diversă, accesibilă tuturor.
» Crearea unei comunități prin relații directe și de lungă durată, cu responsabilitate, riscuri
și recompense împărțite.
» Participare activă bazată pe încredere, înțelegere, respect, transparență și cooperare.
» Suport și solidaritate în mod reciproc, dincolo de granițe.
» CONSTRUIRE - DEZVOLTARE – ÎMPUTERNICIRE
» Vrem să construim o coaliție puternică a ASC și rețelele ASC din Europa pentru:
» A întări mișcarea ASC și a ajuta noi ASC-uri să prospere.
» A facilita schimbul de cunoștințe și abilități între ASC-urile din diferite

țări.

» A desfășura și promova cercetarea participativă la fermele și în
rețelele noastre.
» A împuternici și educa oamenii să acționeze pentru și să
dezvolte mișcarea.
» A demonstra beneficiile aduse de ASC pentru
întreaga societate.
» A pleda pentru ca toate comunitățile ASC de la nivel
internațional, european și local să implementeze
principiile noastre. A ne implica în administrarea
alimentară locală.
» A lucra împreună cu mișcarea suveranității alimentare
și a ne întări alianța cu mișcările sociale și de solidaritate
economică.
Suntem o mișcare de bază: credem că puterea ASC-ului constă în
acțiune pragmatică zilnică și în relațiile directe. Ne conectăm unii cu
alții, cu producători din comunitățile noastre, cu pământul viu de sub
picioarele noastre. Acesta este Terenul nostru Comun.
Adoptat de către a 3-a Întâlnire Europeană a ASC la data de 17 septembrie
în Ostrava, Republica Cehă
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10.3. Angajamentul URGENCI
ANGAJAMENTUL COMUN PENTRU MIȘCAREA AGRICULTURII SUSȚINUTE DE
COMUNITATE
Agricultura Susținută de Comunitate este ceea ce ne aduce împreună. ASC este numele pe care îl
dăm diverselor abordări care au ca scop întărirea relațiilor directe fermier-consumator. Acestea includ
împărțirea riscurilor și a beneficiilor. Aceasta este esența ASC.
Urgenci este organizația internațională care facilitează legăturile dintre rețelele ASC existente la
nivel național și local, prin credința comună în valorile fundamentale ale agroecologiei: Suveranitatea
Alimentară, Solidaritatea Economică și Biodiversitatea.
Scopul organizației Urgenci este de a difuza și pleda pentru ASC. De asemenea, Urgenci susține
construirea de noi rețele ASC la nivel regional și național.
În aproape 10 ani de existență, Urgenci a obținut recunoaștere internațională, iar mișcarea ASC
cuprinde acum 5 continente și 1,5 milioane de oameni.
Suntem fermieri, consumatori, reprezentanți ai rețelelor și susținători din întreaga lume. Ne-am adunat
în China pentru al 6-lea Simpozion Internațional al organizației Urgenci, organizat împreună cu a 7-a
Conferință națională chinezească a ASC, pentru a susține mișcarea Regenerării Rurale și a revigora
inițiativele noastre în întreaga lume.
După schimburile noastre, facem următorul angajament.
» Ne angajăm să transmitem beneficiile ASC și rolul său vital în transformarea radicală a
sistemului alimentar.
» Ne angajăm să construim relații personale și organizaționale benefice, precum și alianțe
strategice pentru a dezvolta ASC la nivel global.
» Ne angajăm să sprijinim și să împuternicim rețelele ASC locale, naționale și continentale,în
toată diversitatea lor.
» Ne angajăm să facilităm schimbul de cunoștințe între toate părțile interesate, mai ales
fermier-fermier.
» Ne angajăm să sărbătorim fermierii și comunitățile.
» Ne angajăm să sprijinim crescătorii și consumatorii, în timp ce aceștia îngrijesc pământul
și oamenii care practică agroecologia.
Ducem aceste angajamente acasă, în comunitățile noastre, cu determinarea că mișcarea ASC va
continua să crească.
Beijing, noiembrie 2015
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11. Anexa II: Sfaturi pentru Promovare de
Succes cu Reprezentanții UE
Chiar dacă politica locală ar putea părea cea mai relevantă pentru agricultura susținută de comunitate,
regulile UE au de asemenea un impact imens asupra celor ce sunt sau nu sunt permise cu privire la
utilizarea pământului, siguranța alimentară și în alte domenii importante pentru ASC. Dat fiind faptul
că regulile au fost standardizate în Politica Agricolă Comună (PAC), acestea au fost orientate tot mai
mult către operațiuni și companii mai mari, micșorând așadar spațiul pentru sisteme alimentare
alternative.
Chiar și schimbările mici la nivelul UE pot produce efecte mari. De exemplu, o nouă propoziție sau
schimbarea unui cuvânt în PAC pot deschide o mulțime de posibilități pentru ASC în comunitățile
locale. La momentul scrierii acestui document, Uniunea Europeană arată un interes sporit și sprijin
pentru lanțurile alimentare directe precum ASC, așadar acesta este momentul să acționăm.
Nu vă lăsați descurajați de ideea vizării miniștrilor Uniunii Europene – nu sunt chiar atât de diferiți de
membrii consiliului vostru municipal. Iată câteva sfaturi pentru promovarea la nivelul Uniunii Europene.

Sfaturi Generale
» Concentrați-vă atât pe micro, cât și pe macro. Păstrați o viziune clară asupra procesului
de luare a deciziilor privind politica pe care încercați să o influențați, inclusiv stadiul
în care vă aflați și cine sunt actorii principali, ȘI nu pierdeți din vedere imaginea de
ansamblu și obiectivul vostru pe termen lung. Încercați să nu vă lăsați prinși în mlaștina
instituțională.
» Învățați să vă gestionați așteptările. Rezultatele care par relativ mici (de
exemplu, schimbarea unui cuvânt) pot dura mult timp și necesită mult efort
pentru a fi atinse.
» Fiți încrezători! Politicienii caută mereu noi idei pentru a atrage
atenția alegătorilor lor. În ziua de azi, mulți oameni sunt încântați
nu doar de mâncarea locală, ci și de păstrarea locurilor de
muncă aproape de casă, sau de sustenabilitate. ASC oferă
toate acele beneficii. Voi le oferiți politicienilor o idee ușor
de vândut.
» Este probabil ca deputații Parlamentului European și
reprezentanții acestora să dorească să vorbească
cu voi, pentru că aveți experiență în domeniu. Dacă
este posibil, aduceți la întâlnire pe cineva care este
competent din punct de vedere tehnic, sau are
experiență în domeniu, precum un cercetător sau un
fermier.
» Lucrați cu aliați: identificați alte grupuri care vizează
aceeași Membrii ai Parlamentului European în
scopuri similare – precum un sindicat al fermierilor
– și lucrați împreună cu ei pentru o abordare
strategică comună care cuprinde toate cerințele
voastre. Grupurile aliniate la problemele voastre
– precum alte rețele ASC – din alte țări europene
reprezintă posibili aliați. În acest caz, puteți coopera
pentru a prezenta un front comun multinațional la
Bruxelles.
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Aliați și Publicuri-țintă în Bruxelles
» Cu toate că reprezentanții voștri sunt cei care votează, aceștia sunt consiliați de experți
în domeniul politic și asistenți. Fiți prietenoși cu toți membrii personalului cu care intrați
în contact, de la recepționer la avocați. Nu știți niciodată când un zâmbet în plus vă poate
ajuta să intrați pe ușă.
» Pentru a contacta parlamentarul vostru european, contactați mai întâi biroul din țară.
» Funcționarii publici de carieră, cum ar fi oamenii de știință sau cercetătorii din comitet,
își pot permite să gândească pe termen mai lung decât politicienii și vor fi în funcție, în
mod normal, pentru o perioadă mai lungă. Acești membri ai personalului pot reprezenta
contacte mai bune decât politicienii în sine.
» “Disciplina părții” este de cele mai multe ori mai puțin rigidă în instituțiile europene decât
la nivel național. Încercați să ajungeți mai departe de aliații voștri politici obișnuiți și să
vedeți dacă mesajul vostru poate fi adaptat pentru a atrage un partener neconvențional.
(De exemplu, parlamentarii europeni mai conservatori ar putea să nu accepte ideea de a
da jos corporații, dar le-ar putea plăcea ideea de lanțuri de aprovizionare scurte, dacă o
legați de locuri de muncă și identitate națională).
» DG Agri (Directoratul General pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală) este agenția
Uniunii Europene responsabilă de agricultură și dezvoltare rurală, dar alte agenții sunt
câteodată mai aliniate în mod ideologic la scopurile ASC. S-ar putea să găsiți oportunități
de parteneriate în alte agenții, precum Mediu sau Climă. Centrul Comun de Cercetare –
Domeniul Științific, care furnizează informații pentru ca politicienii să ia decizii politice,
este o altă oportunitate pentru a găsi sprijin potențial, în special pentru subiectele care
nu par a fi încărcate din punct de vedere politic.

Organizarea Evenimentelor
» Dacă este posibil, plănuiți-vă strategia cu câțiva ani înainte, inclusiv identificând date
utile pentru evenimente și etape anticipate. Acest fapt vă va permite să vă construiți cu
grijă tacticile. Începeți devreme și lucrați cu o strategie flexibilă.
» Coordonați evenimentele cu aliații și alte mișcări, pentru a nu-i copleși pe cei pe care
încercați să îi influențați.
» Pentru a distrage atenția de la factorii care iau decizii politice, puteți organiza o adunare
sau un alt eveniment atunci când Parlamentul European este în sesiune sau atunci când
liderii mondiali sunt prezenți. Aceasta poate fi o strategie bună, dar poate de asemenea
să însemne faptul că evenimentul se va pierde în mulțime. Planificarea unui eveniment
atunci când nu se întâmplă altceva poate atrage acoperire de presă și poate avea așadar
un impact mai mare.
» Membrii Parlamentului European sunt în legături bune cu alți deputați europeni și alte
părți implicate. Dacă organizați un eveniment cu un deputat european, profitați de
rețeaua lor pentru a vă face activitățile publice.
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