
 

 

 

 

 

Stańcie za #DobraŻywnośćDobreRolnictwo 

w 2020! 
W październiku 2019 tysiące Europejczyków podniosło głos sprzeciwu wobec naszego 

zepsutego, uprzemysłowionego systemu żywnościowego. Teraz - bardziej niż kiedykolwiek - 

ważne jest, by oczekiwać radykalnych zmian i promować już istniejące w naszych 

społecznościach trwałe i zrównoważone alternatywy dla organizacji systemów 

żywnościowych. Dlatego zaangażuj się i dołącz do nas w październiku! 

 

Dlaczego warto do nas dołączyć? 
Obecny stan nie jest zrównoważony. Przyspieszająca katastrofa klimatyczna i ekologiczna, 

zanikanie lokalnych społeczności, brak suwerenności żywnościowej i, w końcu, kryzys 

spowodowany COVID-19 - wszystkie one wymagają zwrotu o 180 stopni w sposobie, w jaki 

traktujemy naszą ziemię, nasze nasiona, naszych producentów żywności, nasze zwierzęta, i 

nasze jedzenie.  

 

W ciągu ostatnich 10 lat jedna trzecia europejskich rolników musiała zrezygnować ze swojego 

źródła utrzymania, podczas gdy niewielka liczba wielkoskalowych, korporacyjnych 

przedsiębiorstw rolnych rosła w siłę dzięki wielkości unijnych dopłat. Rolnictwo przemysłowe, 

intensywny chów zwierząt i wylesianie to czynniki najbardziej przyczyniające się do kryzysu 

klimatycznego, utraty bioróżnorodności i degradacji środowiska. Poza tym zwiększają one 

ryzyko pojawienia się takich chorób jak COVID-19. Jednocześnie niedożywienie i otyłość 

spowodowane złą dietą zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu choroby. Globalna pandemia, 

lepiej niż kiedykolwiek, uwidacznia nam kruchość naszych systemów żywnościowych, które 

są w większości oparte na wyspecjalizowanym, intensywnym i zglobalizowanym rolnictwie i 

międzynarodowych rynkach. Choć produkujemy więcej niż potrzebujemy, miliony 

Europejczyków i mieszkańców całego świata nie mają dostępu do bliskiej im kulturowo i 

produkowanej w zrównoważony sposób żywności. 

 

W nadchodzących miesiącach Unia Europejska i rządy państw członkowskich podejmą 

kluczowe decyzje dotyczące kształtu Wspólnej Polityki Rolnej w najbliższej dekadzie. Jako że 

wchodzimy w najważniejszą fazę negocjacji, teraz jest czas dla nas, by podjąć najpilniejsze 

działania i nie pozwolić, by ten czas przeciekł politykom przez palce. Europejscy decydenci 

muszą wiedzieć, że teraz albo nigdy. Przestańmy płacić 60 miliardów euro rocznie do 

kieszeni agroprzemysłu, ludzi odpowiedzialnych za grabież ziemi i wielkich korporacji. 

Wesprzyjmy transformację w kierunku praktyk, które są w porządku wobec naszej 

ludności i naszej planety.  

 



 

Jak się zaangażować 
Dołącz do Europejskich Dni Akcji #DobraŻywnośćDobreRolnictwo (#GoodFoodGoodfarming) 

od 1 do 31 października. Wywieraj presję na naszych krajowych i regionalnych politykach, by 

wsparli przyszłościowe reformy systemu żywnościowego i rolnictwa. Zorganizuj demonstrację, 

protest w formie pikniku, flashmob, disco zupę lub cokolwiek innego, co skieruje uwagę na 

tematy, które są dla nas ważne. Wspólnie będziemy mieć większy wpływ na kolektywną 

świadomość europejskich decydentów1.      

 

100 akcji zostało zorganizowanych w zeszłym roku w 22 krajach europejskich - od Rumunii 

po Francję i od Hiszpanii po Finlandię. Celem jest, by w 2020 siła naszego uderzenia była 

jeszcze większa! 

 

Zgarnij garnki i patelnie! Zrób trochę hałasu dla: 
+++ dostępu do smacznej, odżywczej, kulturowo odpowiedniej żywności dla wszystkich +++ 

powrotu do lokalnej produkcji, przetwarzania i konsumpcji żywności +++ suwerenności 

żywnościowej i sprawiedliwego handlu na świecie +++ reformy WPR, która będzie społecznie 

sprawiedliwa, zrównoważona, wesprze żywotność obszarów wiejskich i nie zaszkodzi innym 

krajom +++ sprawiedliwego dochodu i godnych warunków pracy dla rolników, pracowników 

rolnych, pasterzy i rybaków +++ lepszej przyszłości w miejscowościach i miastach na 

obszarach wiejskich +++ większej ilości ludzi w rolnictwie i lepszych szans dla młodych +++ 

polityk wokół żywności, które wesprą różnorodność biologiczną, będą chronić środowisko i 

ograniczą zmianę klimatu +++ zakazu GMO i ograniczenia stosowania pestycydów  +++ 

dobrostanu zwierząt i postawienia na mniejszą ilość produktów zwierzęcych lepszej jakości 

+++ odwrócenia spadkowego trendu w populacjach pszczół, ptaków i innych zwierząt 

niezbędnych dla zrównoważonego rolnictwa i zdrowych ekosystemów +++ bardziej 

partycypacyjnego systemu politycznego  

 

Wspierają nas: 
Agroecopolis [Greece] +++ Agroecology Europe +++ BirdLife Europe +++ Cambiamo 

Agricoltura [Italy] +++ Compassion in World Farming +++ European Public Health Alliance 

+++ Friends of the Earth Europe +++ IFOAM EU +++ Institute for Agriculture and Trade Policy 

+++ Koalicja Żywa Ziemia [Poland] +++ Meine Landwirtschaft [Germany] +++ Pour une autre 

PAC [France] +++ Por otra PAC [Spain] +++ Slow Food Europe +++ Voedsel Anders 

Vlaanderen [Belgium] +++ A my będziemy jeszcze bardziej. Informacje na stronie www.gfgf.eu  

 

Aby zarejestrować się na WEZWANIE DO DZIAŁANIA (CALL TO ACTION) 2020 skontaktuj 

się z: Verena Günther, koordynatorka europejskiej platformy Good Food Good Farming, 

guenther@goodfoodgoodfarming.eu 

Zachęcamy także do kontaktu z Koalicją Żywa Ziemia pisząc na e-mail: 

kontakt@koalicjazywaziemia.pl, która koordynuje działania w ramach Europejskich Dni Akcji 

w Polsce. 

 

Więcej informacji na www.gfgf.eu, #GoodFoodGoodFarming 

#DobraŻywnośćDobreRolnictwo. Obserwuj naszą stronę internetową, aby znaleźć 

najnowsze komunikaty i informacje o działaniach.  

                                                
1 Należy wziąć pod uwagę lokalne obostrzenia i odpowiedzialność organizatorów za zapewnienie 

uczestnikom bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19.  
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