Dołącz do nas w październiku: upomnij się o Dobrą Żywność i Dobre Rolnictwo!
Każdego dnia miliony ludzi – drobni rolnicy i rolniczki, osoby zatrudnione w gospodarstwach, a także
zajmujące się pasterstwem i rybactwem – ciężko pracują, by wyprodukować pożywne, zdrowe i świeże
jedzenie na nasze stoły. Musimy ich wspierać! W całej Europie obywatele i obywatelki stają w obronie
Dobrej Żywności i Dobrego Rolnictwa!
Dołącz do nas tej jesieni i stań się częścią potężnego ruchu. Weź udział w Europejskich Dniach Akcji na
rzecz dobrej żywności i dobrego rolnictwa w ostatni weekend października (27-28.10.18).
Przemysłowe rolnictwo i produkcja żywności powodują zmiany klimatu, utratę różnorodności
biologicznej, nielegalną wycinkę drzew, niedobór wody oraz zanieczyszczenie środowiska, zarówno w
Unii Europejskiej, jak i w innych krajach. Podczas gdy korporacje świetnie prosperują, rodzinne
gospodarstwa rolne słabną i zanikają. Dzieje się tak, ponieważ osoby pracujące w rolnictwie, rybactwie,
pasterstwie i przetwórstwie żywności, które produkują i dystrybuują jedzenie w sposób zrównoważony,
są marginalizowane, podczas gdy wielki biznes jest faworyzowany i staje się coraz potężniejszy. 1,5
miliarda ludzi na świecie jest otyłych, a równocześnie 800 milionów głoduje. To tylko jeden z objawów
tego, jak bardzo chory jest zglobalizowany system żywnościowy.
Możemy jednak uruchomić zmianę: coraz więcej obywatelek i obywateli martwi się tym, gdzie i jak
wytwarzana jest żywność, którą spożywają. Część z nich kupuje produkty sezonowe, ekologiczne i
lokalne. Wiele osób domaga się , by produkcja żywności nie powodowała niszczenia środowiska i
cierpienia zwierząt, a zarazem dostarczała wartościowego pożywienia. Zdrowa żywność i zdrowe
rolnictwo dla wszystkich są możliwe, musimy o to zawalczyć!

Rok 2018 jest kluczowy dla przyszłości żywności w Europie: co roku blisko 60 miliardów euro z
publicznych pieniędzy trafia do rolników i rolniczek za pośrednictwem unijnej Wspólnej Polityki Rolnej
(WPR). Obecnie najwięcej pieniędzy dostają najwięksi producenci przemysłowi. To powinno się zmienić!
Reforma WPR jest już w toku. Trwają prace nad rozwiązaniami, które wpłyną na to, co jemy i jak
uprawiamy ziemię. Nadszedł czas na zmianę!
Potrzebujemy rozwiązań, które bronią interesów ludzi, zwierząt i środowiska. Potrzebujemy
gospodarstw zamiast „fabryk jedzenia”. Właśnie dlatego w październiku my, potężny, kolorowy i głośny
ruch Dobra Żywność, Dobre Rolnictwo (Good Food, Good Farming), uczynimy z naszych garnków
symbol dobrego, wartościowego europejskiego jedzenia i rolnictwa. Sprawmy, by nie dało się nas
zignorować! Wierzymy w Europę i w to, że odpowiedzi na takie wyzwania lepiej szukać wspólnie.
Chcemy: +++ dostępu do smacznej, pożywnej i odpowiedniej regionalnie i kulturowo żywności dla
wszystkich +++ lokalnej produkcji, przetwórstwa i konsumpcji żywności +++ suwerenności żywnościowej
i uczciwego handlu światowego +++ reformy WPR, która jest sprawiedliwa społecznie, zrównoważona
ekologicznie, wspiera obszary wiejskie i nie szkodzi innym krajom +++ sprawiedliwych dochodów i
godnych warunków pracy dla rolniczek, rolników i osób zajmujących się pasterstwem i rybactwem +++
lepszej przyszłości w społecznościach wiejskich i miejskich +++ zatrzymania wyludniania wsi i większych
możliwości dla młodzieży +++ polityki rolnej, która promuje bioróżnorodność, chroni środowisko i
ogranicza zmiany klimatu +++ żywności bez GMO +++ dobrostanu zwierząt i wytwarzania mniejszej ilości
produktów zwierzęcych, ale za to lepszej jakości +++ rolnictwa przyjaznego pszczołom, chroniącego
klimat i środowisko +++ bardziej partycypacyjnych procesów politycznych +++
Tej jesieni dołącz do tysięcy ludzi w całej Europie i uwolnij swoją wyobraźnię: zorganizuj demonstrację,
dyskusję, piknik protestacyjny lub w inny, kreatywny sposób pokaż, jakiej przyszłości żywności i rolnictwa
chcemy i potrzebujemy.
Dołącz do nas i bądź częścią Dni Akcji 27/28 października 2018!
Aby się zarejestrować, skontaktuj się z:
Verena Günther
info@goodfoodgoodfarming.eu
+49 30 28 48 24 37
Akcję wspierają: +++ Act Alliance +++ Agroecopolis [Greece] +++ ARC2020 +++ Association for Farmers
Rights Defense [Georgia] +++ BirdLife Europe +++ Brot für die Welt [Germany] +++ Compassion in World
Farming +++ Elkana [Georgia] +++ European Coordination Via Campesina +++ European Environmental
Bureau +++ Friends of the Earth Europe +++ Heinrich Böll Foundation Germany +++ Heinrich Böll
Foundation Poland +++ IFOAM EU +++ Meine Landwirtschaft [Germany] +++ Meng Landwirtschaft
[Luxemburg] +++ Pour une autre PAC [France] +++ Salviamo il Paesaggio - Difendiamo i territori [Italy]
+++ SAVE Foundation [Switzerland] +++ Slow Food +++ Urgenci +++ WeMove Europe +++ Wir haben es
satt! Austria +++ Young Friends of the Earth Europe

JAKIE POLSKIE ORGANIZACJE CHCĄ BYĆ DODANE DO TEJ LISTY? (nazwy organizacji, które zamierzają
dołączyć się do Dni Akcji)

