
Strasburg, 22 października 2019

Szanowni posłowie Parlamentu Europejskiego,

My  -  rolnicy,  pszczelarze,  kucharze,  członkowie  społeczeństwa  obywatelskiego,  aktywiści,
konsumenci,  ludzie młodzi i  starsi,  pochodzący z obszarów miejskich i  wiejskich w całej  Europie -
wzywamy Was do zapewnienia lepszej przyszłości rolnictwa. 
Stoimy w obliczu zagrożenia klimatycznego i ekologicznego oraz masowej utraty małych społeczności
rolniczych w całej Europie. Bez głębokich reform Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (WPR) i
wcielenia spójnej  polityki  na rzecz zrównoważonych  europejskich  systemów rolno-spożywczych nie
będziemy  mogli  produkować  i  konsumować  żywności,  która  jest  niskoemisyjna  i  społecznie
akceptowalna, zdrowa i przyjazna środowisku.

Świat  nauki,  w  tym  najnowsze  raporty  IPBES  i  IPCC,  mówią  nam,  że  aby  zapobiec  dalszej
katastrofalnej zmianie klimatu i załamaniu  różnorodności biologicznej, musimy działać natychmiast.
Wszystkie  dowody,  łącznie  z  własnymi  ocenami  Komisji  Europejskiej,  pokazują,  że  obecna  WPR
zawodzi rolników, klimat i przyrodę. WPR nie zapewnia sprawiedliwych dochodów i zastępowalności
pokoleń,  nie  chroni  różnorodnych,  drobnych  gospodarstw  rolnych  przed  bankructwem,
zawłaszczaniem  ziemi,  spekulacjami  i  urbanizacją.  Zawodzi  dobrostan  zwierząt  i  różnorodność
biologiczną. Eskaluje niezrównoważony handel między UE a innymi krajami, w szczególności krajami
Globalnego Południa, co ostatecznie zagraża suwerenności żywnościowej.

Podczas  tegorocznych  wyborów  europejskich,  wielu  młodych  i  zaniepokojonych  obywateli  w  całej
Europie  zaufało  Wam.  Wasi  wyborcy  domagają  się  zrównoważonych  i  sprawiedliwych  społecznie
rozwiązań, a nie zachowania status quo. To na Was, członkach Parlamentu Europejskiego, spoczywa
ciężar ich realizacji. Tysiące ludzi w całej Europie zjednoczyło się na rzecz uczciwej i zrównoważonej
produkcji żywności.  Podczas Europejskich Dnia Ackji Dobra Żywność, Dobre Rolnictwo (Good Food
Good Farming European Days of Action) w październiku. Dzisiaj [setki osób] przybyły do Strasburga -
niosąc wezwania tysięcy innych – apel o zmianę obecnego systemu żywności i rolnictwa.

WPR po 2020 r.  musi być odpowiedzią na stojące przed nami wyzwania  ekologiczne,  społeczne i
gospodarcze. Wzywamy Was, użyjcie swojego mandatu parlamentarnego w celu opracowania nowej
WPR,  która  rozwiąże  kryzys  klimatyczny,  odwróci  galopującą  utratę  różnorodności  biologicznej,
zapewni  zdrową  i  zrównoważoną  konsumpcję  oraz  produkcję.  WPR  musi  zapewniać  rolnikom  i
społecznościom  wiejskim  uczciwe  zatrudnienie  na  wsi  i  godne  źródła  utrzymania,  równocześnie
chroniąc ich przed szkodliwymi skutkami pestycydów. Rolnicy na całym świecie jako jedni z pierwszych
odczuwają skutki katastrofy klimatycznej, zapaści różnorodności biologicznej i degradacji gleby.

Dlatego  wzywamy  wszystkich  posłów  Parlamentu  Europejskiego,  do  porzucenia  dotychczasowego
podejścia  do  wcześniejszych  negocjacji  w  sprawie  reform.  Czas  ucieka.  Musicie  przyspieszyć  i
sfinansować transformację rolnictwa, aby:

• Położyć kres utracie drobnego rolnictwa opartego na społecznościach lokalnych oraz zapewnić
godne  warunki  pracy  rolnikom  i  pracownikom  na  całym  świecie.  WPR  musi  zwalczać
nierówności i niesprawiedliwości na rynku rolnym.



• Powstrzymać płatności obszarowe i zastąpić je ukierunkowanym finansowaniem i wsparciem,
które  promuje  przejście  do  bardziej  zrównoważonych  systemów,  takich  jak  rolnictwo
ekologiczne i  agroekologia.  Pieniądze publiczne muszą być  wydawane  na dobra publiczne,
służyć społecznościom i konsumentom, nie zyskom korporacji.

• Stawić czoła kryzysowi klimatycznemu, przywrócić żyzność gleby i różnorodność biologiczną,
chronić  wodę,  zmniejszyć  zależność  energetyczną  i  chemiczną  oraz  promować  dobrostan
zwierząt, jednocześnie zmniejszając obecny, niezrównoważony poziom produkcji i konsumpcji
produktów pochodzenia zwierzęcego.

• Potraktować  priorytetowo   sezonową,  lokalną  i  uczciwą  produkcję  owoców,  warzyw,  zbóż,
produktów  mlecznych  i  mięsnych,  zapewniając  wszystkim  dostęp  do  zdrowej,  pożywnej  i
niedrogiej diety.

• Aby wprowadzić niezbędne zmiany w WPR, budżecie i innych instrumentach niezbędnych do
przywrócenia  zrównoważonej  żywności  i  zrównoważonego  rolnictwa,  organizacje
przedstawione poniżej, są gotowe do konstruktywnej współpracy.
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