Transitie bij Lekkernassûh

Lekkernassûh is ontstaan vanuit het verlangen om
een alternatief te bieden voor het huidige
voedselsysteem. Dit systeem draait vooral om winst
maken; boeren verdienen kleine marges en de natuur
wordt uitgeput. Bovendien is toegang tot (gezond)
voedsel ongelijk verdeeld en wordt er enorm veel
voedsel verspild. Het is een systeem dat de aarde
uitput en vervuilt en een groot aandeel heeft in de crises van onze tijd, zoals
klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en milieuvervuiling.
Lekkernassûh gelooft dat iets anders mogelijk is, iets beters: een voedselsysteem dat
daadwerkelijk voedend en herstellend (regeneratief) is voor mens en natuur.
Dit vraagt om ingrijpende veranderingen in hoe we ons verhouden tot ons voedsel en
hoe we het organiseren. Zulke allesomvattende veranderingen, die kunnen zorgen
voor een blijvende omslag in een systeem heet een transitie.
Onze vraag is: hoe kunnen wij bijdragen aan de transitie naar een sociaal-economisch
en ecologisch duurzaam voedselsysteem? Dit vraagt om radicaal andere ideeën
(anders denken) en acties die het nieuwe opbouwen (anders doen), inclusief andere
machtsverhoudingen en manieren van samenwerken en organiseren.
Omdat het nieuwe systeem er nog niet is en niemand weet hoe het eruit zal zien, is het
nodig dat we al-doende-leren en al-lerende-doen. Dit doen we door:
•
•
•
•
•

het samen (in gemeenschap) organiseren van ons voedsel;
Verbinding te herstellen met waar ons voedsel vandaan komt;
gezond, duurzaam geproduceerd voedsel betaalbaar en toegankelijk te maken;
boeren eerlijk te waarderen voor hun werk en producten;
transparantie in het hele voedselsysteem te creëren.

De kern van onze aanpak is het vormen van gemeenschap rondom voedsel, waarin we
allemaal bijdragen. Want alleen samen kunnen we het grotere geheel in beweging
brengen. We worden weer onderdeel van- en deelnemer in een gezond, eerlijk
voedselsysteem waarin de relatie tussen boeren, stedelingen en de natuur is hersteld.
Hierbij is het belangrijk om naar het hele voedselsysteem te kijken van land tot bord:
van productie tot handel, transport, logistiek, distributie en verpakking.
Ons uiteindelijke doel is het voedselsysteem weer "kloppend" maken met de
ecosystemen waar we onlosmakelijk mee verbonden en deel van zijn.

