Tysiące Europejczyków wzięło udział w wydarzeniach w październiku ubiegłego roku, aby głośno
zaprotestować przeciwko naszemu zepsutemu, zglobalizowanemu systemowi żywnościowemu oraz
by celebrować różnorodność zrównoważonego i małoobszarowego rolnictwa. W ostatnich dziesięciu
latach jedna trzecia wszystkich rolników w Europie musiała zrezygnować z prowadzenia swych
gospodarstw. Ich miejsca zajmują wielkoobszarowe gospodarstwa przemysłowe, skupiające w
nielicznych rękach większość dopłat. Rolnictwo przemysłowe jest jednym z najważniejszych
czynników stojących za katastrofą klimatyczną, zniszczeniem środowiska, utratą różnorodności
biologicznej, degradacji wody i nieurodzaju. A przy tym miliony Europejczyków i jeszcze większa
liczba ludzi w innych częściach świata nie ma dostępu do wystarczająco odżywczej, wartościowej oraz
odpowiedniej regionalnie i kulturowo żywności produkowanej w zrównoważony sposób

Dołącz do tysięcy innych osób na całym kontynencie podczas miesiąca akcji i wydarzeń! Jak?
Zorganizuj demonstrację, piknik protestacyjny, flash mob, akcję "Zupa Disco" lub inne wydarzenia,
które zwrócą uwagę na kryzys żywnościowy i rolniczy oraz konieczność reformy systemu
żywnościowego i rolnictwa na poziomie lokalnym i europejskim. Możesz skorzystać z naszego zestawu
narzędzi, materiałów informacyjnych, dołączyć do naszej akcji pocztówkowej albo po prostu użyć
swoich własnych garnków i patelni, by zrobić hałas i stać się częścią rosnącego ruchu na rzecz
sprawiedliwej, zrównoważonej i dobrej dla zdrowia żywności i rolnictwa. My dostarczymy pocztówki z
naszymi wspólnymi postulatami dotyczącymi przyszłości żywności i rolnictwa w Europie nowemu
Parlamentowi Europejskiemu. To jego członkowie będą podejmować już w październiku ważne
decyzje dotyczące reformy rolnictwa w UE. Poproś innych, aby stworzyli swoją pocztówkę, którą
dodamy do naszego zbioru. W zeszłym roku, zorganizowano ponad 60 akcji w 19 krajach w Europie,
począwszy od protestów w Londynie i Berlinie, festiwali w Madrycie i Budapeszcie, targu rolniczego w
Sofii poprzez konferencje w Warszawie i Salonikach oraz wizyty w gospodarstwach rolnych w różnych
regionach Francji, Hiszpanii, Włoch i Danii. Zorganizujmy teraz wydarzenia jeszcze większe, śmielsze i
bardziej kolorowe!

Zmieniający się klimat i ekologiczne katastrofy, utrata wiejskich społeczności i walka o suwerenność
żywnościową wymaga natychmiastowej zmiany sposobu traktowania naszej ziemi, naszych nasion,
wytwórców naszego pożywienia, naszych zwierząt i żywności. Po majowych wyborach Unia
Europejska określi swoją nową politykę rolną, decydując o tym, jak dotować i regulować sektor
rolnictwa na następną dekadę. Nie możemy pozwolić sobie na marnowanie tych dziesięciu lat!
Musimy sprawić, aby coroczne wydatkowane około 60 miliardów euro z naszych podatków na
finansowanie rolnictwa przemysłowego, było przeznaczone na inwestowanie w rozwój i transformację
praktyk rolniczych, sprawiedliwych dla ludzi, zwierząt, przyrody i klimatu.

+++ 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 Wspólnej Polityki Rolnej, 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 różnorodność biologiczną, chroni środowisko i ogranicza zmiany klimatu +++
żywności bez GMO i zależności od chemicznych środków produkcji +++ dobrostanu zwierząt i
wytwarzania mniejszej ilości produktów zwierzęcych, ale za to lepszej jakości +++ rolnictwa
przyjaznego pszczołom, chroniącego klimat i środowisko +++ bardziej partycypacyjnych procesów
politycznych

+++ ARC2020 +++ BirdLife Europe +++ Cambiamo Agricoltura [Italy] +++ Compassion in World Farming
+++ European Coordination Via Campesina +++ European Environmental Bureau +++ Friends of the
Earth Europe +++ Heinrich Böll Foundation [Germany] +++ IFOAM EU +++ Koalicja Żywa Ziemia
[Poland] +++ Meine Landwirtschaft [Germany] +++ Meng Landwirtschaft [Luxembourg] +++ Pesticide
Action Network Europe +++ Pour une autre PAC [France] +++ Por otra PAC [Spain] +++ Slow Food
Europe +++ Slow Food Youth Network +++ International Community Supported Agriculture Network
URGENCI +++ Voedsel Anders [Netherlands] +++ and more! See www.gfgf.eu/about-us

Jeśli chcesz włączyć się w WEZWANIE DO DZIAŁANIA DOBRA ŻYWNOŚĆ DOBRE ROLNICTWO
skontaktuj się z:
Verena Günther, Europejska Koordynatorka Good Food Good Farming
guenther@goodfoodgoodfarming.eu
Więcej dowiesz się www.gfgf.eu

