Bra mat, bra jordbruk - Låt oss tåga till Bryssel!
Det är dags för rättvisa priser för både bönder och konsumenter
Det är dags att ta miljön på allvar
Det är dags för matsuveränitet
Det är dags att vi får bra/god mat och bra/gott jordbruk överallt
Start: I slut på augusti i flera städer i EU
Slut: 19:e september i Bryssel
Framtiden för vår mat och våra jordbrukare diskuteras i Bryssel. För första gången kommer
en reform av det europeiska jordbruket beslutas av både Europaparlamentet och de
nationella regeringarna.
Detta är vår chans att kräva en gemensam jordbrukspolitik ("Common Agriculture Policy",
eller CAP) som levererar god mat och gott jordbruk. Det är dags för förändring.
Under de senaste 50 åren har våra skatter använts för att stödja en industrialiserad
livsmedelsproduktion. Denna form av jordbruk hotar existensen av våra jordbrukare globalt i
nord och syd. Det skapar å ena sidan osäker livsmedelsförsörjning globalt och å andra sidan
berg av matavfall. Det förstör miljön eftersom det bygger på överanvändning av kemiska
gödningsmedel, skadliga bekämpningsmedel och fossila bränslen. Industrijordbruk är
beroende av importerad soja till djurfoder. De bortser från djurskydd, förvärrar
klimatförändringen och leder till avfolkning av landsbygden. Vi kräver en grundlig omprövning
av vår mat och jordbrukssystem. Den gemensamma jordbrukspolitiken måste förändras, låt
oss tåga för förändring!
I sommar kommer jordbrukarna, medborgare och ungdomar från hela Europa marschera till
Bryssel till fots, cykel eller traktor. Längs vägen kommer de att delta i evenemang, aktioner
och protester. Vi inbjuder människor att komma till Bryssel den 19 september 2012 för att
kräva att EU levererar god mat och bra jordbruk.
Låt oss ha en gemensam jordbrukspolitik som:
 Ger säkra och stabila priser som täcker kostnaderna för jordbrukare och ger rättvisa priser
för konsumenterna.
 Värdesätter vår naturliga, kulturella och kulinariska arv.
 Stöder verklig familjejordbruk, både unga och gamla. Vi kan inte förlora fler bönder!
 Länkar bidrag direkt till sociala, miljö och djurskyddskriterier. Offentliga medel för kollektiva
nyttigheter!
 Tar oss till ett grönare och mer hållbart jordbruk, och främjar agroekologiska
jordbruksmetoder.
 Stärker den sociala och ekonomiska utvecklingen på landsbygden.
 Garanterar odling av lokala grödor för proteinfoder, i stället för importerad soja.
 Ger ökad jämlikhet mellan gamla och nya EU-medlemsstater.
 För oss framåt mot livsmedelssuveränitet.
 Tar internationellt ansvar och ser till att Europa och Syd blir mer självförsörjande.
 Avvisar matspekulation och avslutar export av jordbruksprodukter till ett pris under
produktionskostnaden.
Tillsammans kan vi göra att dessa förändringar sker!
För att delta i "Good Food March' kontakta Stephanie Roth:
info@goodfoodmarch.eu +49 30 28482326

