UITNODIGING DDB LEDENAVONDEN
We gaan het anders doen!
Op naar een kostendekkende melkprijs
Het huidige verdienmodel in de landbouw functioneert niet meer. Dat het anders moet, daar zijn wij en de meeste melkveehouders
het snel over eens. Maar hoe?
Sinds haar oprichting lobbyt de DDB voor een eerlijke melkprijs voor melkveehouders.
Een melkprijs die recht doet aan de totale kosten die gemaakt moeten worden om een liter melk in Nederland te produceren.
Daar hebben we veel moeite en tijd aan besteed. En met resultaat!
De noodzaak om (boven)wettelijke eisen uit te betalen aan melkproducenten is opgenomen in het huidige Nederlandse regeerakkoord.
Daarnaast heeft de Europese Commissaris van Landbouw in zijn hervormingsvoorstellen voor het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid
(GLB), voorstellen opgenomen waardoor boeren een passende beloning kunnen ontvangen voor de producten die ze produceren.
In Nederland is onze claim voor een kostendekkende melkprijs door een aantal maatschappelijke organisaties erkend.
De DDB sloot, samen met een aantal landbouworganisaties, een convenant met Milieudefensie voor een eerlijke melkprijs. En Albert
Heijn zet samen met A-ware een project op om melkveehouders te belonen voor het voldoen aan extra maatschappelijke eisen.
Dat het anders moet, daar zijn we het inmiddels snel over eens. Maar hoe? Wat schort er aan het huidige systeem?
En welke waarborgen zijn er voor melkveehouders die willen voldoen aan extra maatschappelijke eisen?
Op vier interactieve avonden wil de DDB dit thema met de leden en een aantal spraakmakende personen bespreken, die hun visie
regelmatig kenbaar maken in de media. Daarbij is uw inbreng essentieel, want iedereen kan wel van alles willen: het moet ook in de
praktijk uitvoerbaar zijn.
Kom daarom op één van de vier avonden met als thema: “We gaan het anders doen! Op naar een kostendekkende melkprijs”
en discussieer mee.
Zie ommezijde voor de data, aanvangstijd en locaties van de DDB-bijeenkomsten.
Uw partner en/of belangstellende collega’s (die nog geen lid zijn) zijn ook van harte welkom.

