Uitnodiging
Samen in actie tegen bestrijdingsmiddelen
vrijdagmiddag 24 januari 2020
van 13.30 tot 17.00 - inloop 13.00
Locatie: Se7en, www.sevenutrecht.nl
3511 LH Utrecht, Mariaplaats 7
Uitgenodigd zijn: Nederlandse burgerinitiatieven, NGO´s, bezorgde burgers en
belangstellenden

Doel van de middag is te bespreken wat we gezamenlijk kunnen doen
om een sterke beweging met betrekking tot reductie van het gebruik
van bestrijdingsmiddelen op te bouwen. Elkaar versterken,
uitwisseling, strategie en lobby staan centraal. De oprichting van een
Pesticiden Actie Netwerk (PAN-Nederland) past daar in.
Enkele bewoners- en milieuorganisaties vertellen over hun acties voor
spuitvrije zones en hun metingen van bestrijdingsmiddelen rondom en
in natuurgebieden en in voeding en bloemen. In aansluiting hierop
bespreken we met elkaar welke onderwerpen en prioriteiten van
belang zijn en welke van die thema`s we gezamenlijk willen en kunnen
op pakken (concrete acties, bijvoorbeeld over bijen en insecten. Zie ook
pagina 2). Gezamenlijk gaan we na hoe en wat we als organisaties
kunnen doen om een sterkere beweging te krijgen.
Heb je nog vragen, bel of mail ons!

De aftrap van de bijeenkomst
wordt gegeven door gastspreker
Caspar Janssen over zijn wandelingen langs
lelievelden in
Drenthe,
biologische
bollenvelden in
Noord-Holland en
over zijn ervaringen met
balkonplanten en tuincentra.
Caspar is bekend door zijn
boeken en zijn enthousiast
pleidooi voor milieubewust
tuinieren.

Aanmelding SameninActietegenBestrijdingsmiddelen

Namens de initiatiefgroep:
Margriet Mantingh, WECF; Margriet.mantingh@wecf.org 06-12532813
Maarten Visschers, Vereniging Leefmilieu; info@maartenvisschers.nl 06-34428154
Elisa Mussio, PAN-Europe; elisa@pan-europe.info

Achtergrond

Burgers in het land maken zich al jaren zorgen
over residuen van pesticiden in het voedsel en
over de massale bijensterfte. De laatste jaren is
dat ook het geval voor insectensterfte en de
teruggang van biodiversiteit in z’n algemeenheid.

De suggestie die we aan jullie willen voorleggen is
of het geen tijd is een landelijke NGO op te richten
voor pesticiden, bijvoorbeeld een afdeling van het
internationale netwerk van PAN, Pesticide Action
Network.

Wij denken dat dit het moment is in Nederland met
goede kansen voor verandering. De nieuwe Europese
Commissie (met de Nederlandse Frans
Timmermans) schijnt dit ook aan te voelen met haar
“Green Deal”. De “mission statement” voor het
Directoraat Generaal Sante (Gezondheid en
voedselveiligheid) van de Europese Commissie
bijvoorbeeld, is: “As part of delivering on our zeropollution ambition and ‘Farm to Fork’ strategy, I want
you to work on protecting plant health, reducing
dependency on pesticides and stimulating the take-up
of low-risk and non-chemical alternatives. You should
help protect citizens from exposure to endocrine
disruptors”. Niet slecht. Zero-pollution.

Doelstelling zou kunnen zijn:
het oprichten van en actief landelijk platform voor
burgerinitiatieven, NGO´s , stichtingen en individuele
personen met als speerpunt: het terugdringing van
het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dit landelijk
platform sluit zich aan bij PAN-Europe zodat ook
verbindingen met soortgelijke netwerken in andere
landen en de koepelorganisatie PAN-Europa ontstaan.
Deze aansluiting zal het Nederlandse pesticiden
netwerk versterken en inspireren met nieuwe
plannen en ideeën.

Duitsland heeft net beleid aangekondigd met een
verbod op glyfosaat, buffer zones en
biodiversiteitsstroken. Dit is een eerste begin, maar
nog niet voldoende om de wijdverbreide vervuiling
met bestrijdingsmiddelen terug te dringen. Bij de
terugdringing van het bestrijdingsmiddelen gebruik
loopt Nederland echter nog achter.

Concrete acties zouden kunnen zijn:
1. Het verbinden van de Nederlandse
burgerinitiatieven, NGO´s en andere
belanghebbenden. Via het platform zal onderlinge
informatie-uitwisseling over activiteiten
plaatsvinden en een verdere strategie worden
ontwikkeld.
2. Het contact onderhouden met, woordvoering
verzorgen naar en belobbyen van de landelijke en
Europese politiek.
3. Het verder informeren en bewustmaken van het
Nederlandse publiek.
4. Het organiseren van een pool van informatie en
deskundigen waar netwerkleden en niet-leden
gebruik van kunnen maken.
Graag spreken we jou op 24 januari!

Deze bijeenkomst wordt ondersteund door:
PAN-Europe
Vereniging Leefmilieu
WECF Nederland

PAN= Pesticide Action Network; http://pan-international.org/

