
IFOAM EU Rådsmöte och IFOAM EU European Organic Congress – Bukarest,           
Rumänien, juni 2019  
 
Den 19 och 20 juni träffades alla nationella representanter i Europa vid det årliga              
rådsmötet av IFOAM EU (IFOAM EU Council meeting). Den Europeiska Ekologiska           
Kongressen organiseras årligen av IFOAM EU och den hålls alltid i samarbete med det              
Jordbruks/Näringsdepartementet hos den medlemsstat som för närvarande håller EUs         
ordförandeskap. Som representant från Ekologiska Lantbrukarna deltog vår regelexpert         
Josefine Johansson Zuazu.  
 
Vid årets rådsmöte (det förra tog plats vid generalförsamlingens möte i februari 2018)             
utbytte våra rådsmedlemmar tankar och information om utvecklingen av ekologiskt          
jordbruk i de olika Europeiska länderna. Det kunde ses att Ekologiskt jordbruk går starkt              
framåt i större delen av Europa. Det diskuterades naturligtvis mycket om politiska ämnen             
som den nya EU-förordningen 2018/848 om ekologisk produktion och märkning av           
ekologiska produkter som ska börja gälla från 2021. IFOAM EUs expertgrupp inom            
regelarbete där flera av rådsmedlemmarna sitter med, har under sommaren återigen           
skickat skriftligt brev till kommissionen för att försöka påverka produktionsreglerna          
angående tex. fjäderfä som ska röstas fram i höst.  
 
Den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) kom även den upp på tal och vad som             
senast framförts till nationella ministerier från IFOAM EU: ”att vi måste säkerställa en             
ambitiös öronmärkning för CAP med 70% av budgeten över de två pelarna för klimat,              
miljö och djurskydd”.  
 
Det las också stora vikt på att diskutera om den framtida utvecklingen av IFOAM EU och                
hur man kan stärka medlemmarnas deltagande i IFOAM Eus olika aktiviteter - mycket             
genom de nationella rådsmedlemmarna (svenska organisationer som är medlemmar i          
IFOAM EU är Ekologiska Lantbrukarna, KRAV, EPOK, Organic Sweden, LRF och           
SBFI).  
 
Efter rådsmötet inleddes European Organic Congress 2019 med årets tema "Innovation           
och teknik - hur ekologiskt förbättrar, inspirerar och levererar?". 
 
Kongressen fokuserade sina två dagar på innovation av jordbruk genom politik.           
Alexandru Stanescu, ordförande för det Rumänska parlamentets jordbruksutskott        
välkomnade deltagarna till kongressen tillsammans med Jan Plagge, IFOAM Eus          
ordförande, som målade upp en större bild av den gemensamma jordbrukspolitikens           
betydelse för den ekologiska rörelsen. 
 
En stor och mångsidig panel på hög nivå utbytte tankar om reformen av den              
gemensamma jordbrukspolitiken och diskussioner fokuserade på hur denna politik kan          
bidra till friska gårdar, en hälsosam livsmedelssektor och ett hälsosamt samhälle tog            
fart. Alla panelister var överens om att offentliga pengar ska stödja jordbrukare som             

http://organic-congress-ifoameu.org/en/


levererar offentliga varor till européer. Vidare diskuterade de också omfördelningen av           
värdet i leveranskedjan och rättvisa priser för jordbruksprodukter.  
 
Då fokus under konferensen även fanns på tekniska innovationer visades möjligheter           
med nya tekniker som robotik, Internet of Things (IoT), sensorer, ”big data” och artificiell              
intelligens och deltagarna på konferensen fick även under andra dagen inspirerande           
exempel från Professor Dr Arni Janssen och professor Dr. Rogier Schulte vid            
Wageningen University i Holland.  
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