
PROGRAMMA

Op 
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2021
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tot 16h45

MAI 
Washingtonstraat,  
40, 1050 Brussel,

of online

Verplichte  
inschrijving  

hier

De Covid-19 crisis, economische en genderongelijkheid, toenemende honger, opwarming van de 
aarde, biodiversiteit, arbeidsomstandigheden, migratiestromen zorgen ervoor dat  voedselsystemen 
zich op een kruispunt van vele uitdagingen bevinden. We hebben een gecoördineerde aanpak 
nodig. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan en vereist veel politieke wil en de herziening van 
beleid. De Coalitie tegen de Honger wil tijdens dit colloquium de balans opmaken van de huidige 
situatie, maar ook uit haar niche treden om systemisch en coherent te denken en te handelen. Ze 
nodigt ons uit om bruggen te slaan tussen de thema’s en eisen van verschillende bewegingen die 
opkomen voor duurzame ontwikkeling.

Het colloquium «Duurzame voedselsystemen om de uitdagingen van de 21ste aan te gaan” wordt 
georganiseerd door de Coalitie tegen honger in samenwerking met andere platformen van 
verenigingen die werken rond een aantal mondiale vraagstukken.

 8u45 

Welkomstwoord

 9u15 

Inleidende zitting - plenair 

 •  Inleiding door mevrouw Meryame 
Kitir, Belgisch minister van 
Ontwikkelingssamenwerking (tbc)

 •  Voedselsystemen op een keerpunt, 
welke transformatie om de uitdagingen 
van de 21e eeuw aan te gaan: 
door de Coalitie tegen Honger

 10u 

Prangende uitdagingen voor 
voedselsystemen en stappenplan voor een 
coherent internationaal en regionaal bestuur

 •	 	Inleidende	nota,	door	Michael Fakhri,	
Speciaal VN-Rapporteur voor het Recht  
op Voedsel 

 •  Covid-19 en internationaal beleid 
rond voedselvraagstukken : gemiste 
kansen voor transformatie, door 
Thierry Kesteloot, Oxfam-Solidariteit.

 •  Obstakels en uitdagingen voor een 
transformatie van voedselsystemen 
in Europa en Afrika, door 
Chantal	Clément,	Ipes-Food

 11u15 

Nationale perspectieven - voedselsystemen 
met meervoudige uitdagingen

 •	 	Filippijnen:	veranderende	
voedselsystemen in een context van 
shrinking space voor het maatschappelijk 
middenveld, door Lorena Rivera 
Villareal,	Filippijns	netwerk	van	
voedselzekerheidsprogramma’s

 •  Niger: migraties, klimaat, onzekerheid en 
voedselsystemen, wat zijn de mogelijke 
oplossingen in een context van complexe 
en onderling afhankelijke crises? door 
Abdoul Moumouni Illo, Caritas Niger

 12u30 

Biologische, vegetarische lunch

 13u30 

Workshop naar keuze “Grensoverschrijdende 
perspectieven op voedselsystemen 
en andere mondiale vraagstukken”

 •   Workshop over voedselsystemen, 
gender en gezondheid

   En samenwerking met het platform Be-cause 
Health en de Adviesraad voor Gender en 
Ontwikkeling

 •   Workshop over voedselsystemen, 
klimaat en handel 

   In samenwerking met de Klimaatcoalitie 
en de Stop EU-Mercosur Coalitie 

 •   Workshop over voedselsystemen, 
migratie en waardig werk 

   In samenwerking met de werkgroep voor 
Rechtvaardig Migratiebeleid en het Platform  
voor Waardig Werk 

 16u 

Terugkeer naar de plenaire vergadering  
en conclusie

 16u45 

Einde van de conferentie

Duurzame voedselsystemen  
om de uitdagingen van 21ste 

eeuw aan te gaan
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https://crm.cncd.be/fr/formulaires/construire-des-systemes-alimentaires-durables-pour-repondre-aux-enjeux-du-21eme-siecle 
https://crm.cncd.be/fr/formulaires/construire-des-systemes-alimentaires-durables-pour-repondre-aux-enjeux-du-21eme-siecle 

