Rece, w których lezy
przyszłosc naszej planety

Rolnicy drobno obszarowi, krótkie łancuchy
dostaw, zrównowazenie: Manifest rolnictwa ,
w którym kultywuje sie prawa

Food We Want to miedzynarodowa
kampania promujaca zrównowazone
rolnictwo i etyczna konsumpcje w
krajach globalnej Północy i Południa.

“Food We Want” to kampania, której celem jest promocja rolnictwa rodzinnego
i ekologicznego, jako skutecznej metody walki z głodem, zmniejszenia ubóstwa i
przeciwstawienia sie zmianom klimatycznym.
Kampania “Food We Want”, finansowania przez Unie Europejska, jest
prowadzona w 8 krajach (Włochy, Polska, Portugalia, Hiszpania, Wielka Brytania,
Kenia, Mozambik i Tanzania). Jej celem jest dzielenie sie pomysłami, promowanie
dobrych praktyk i zachecanie do publicznej debaty o przyszłosci zywnosci.
Projekt przewiduje szereg działan, w tym kampanie zwiekszajaca swiadomos
w Europie, warsztaty, wydarzenia publiczne, zestawy edukacyjne dla szkół oraz
konkurs dla młodych dziennikarzy/rek.
Dowiedz sie wiecej na
www.foodwewant.org
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Kazdego dnia produkujemy dosc
jedzenia, aby kazdemu z 7 miliardów
mieszkanców Ziemi zapewnic 2800
kalorii. Mimo to, kazdego dnia z
głodu lub powiazanych przyczyn
umiera 25 tysiecy ludzi.

Choc globalne PKB wzrosło o 73% w ciagu ostatnich 7 lat (w tym czasie populacja
wzrosła o 15%), szokuace jest to, ze na swiecie zyje niemal miliard niedozywionych i
głodnych ludzi.
Paradoks okazuje sie jeszcze wiekszy, gdy uswiadomimy sobie, ze chociaz ponad
połowa zywnosci na swiecie jest produkowana przez rodzinne i lokalne gospodarstwa,
75% głodujacych zyje na obszarach wiejskich globalnego Południa.
Co wiecej, rolnictwo przemysłowe i handel miedzynarodowy, które sa dalekie od
zapewnienia bezpieczenstwa zywnosciowego dla wszystkich, przyczyniły sie w
znacznym stopniu do utraty suwerennosci zywnosciowej i bioróznorodnosci, globalnego
zanieczyszczenia srodowiska i rozprzestrzeniania sie chorób. Rolnictwo przemysłowe
potrzebuje tez wysokiego zuzycia energii i w duzym stopniu polega na ropie. Jest to
problem, który przy długotrwałym wzroscie cen paliw kopalnych stanie sie bardzo
powazny. Równie kłopotliwe beda restrykcje w dostepie do zasobów wodnych, które
staja sie coraz rzadsze i cenniejsze. Jednym z powodów sa zmiany klimatyczne, które
beda zródłem kłopotów zarówno dla rolnictwa przemysłowego jak i systemu upraw i
zywnosci. Jest to zaklety krag, który nalezy przerwac.
Przyczyny tej sytuacji sa zarówno natury ekonomicznej jak i politycznej. Składaja sie na
nie : miedzynarodowy biznes, dynamika cen, łancuch zywnosci i rolnictwa, spekulacje
finansowe i codzienna konsumpcja. Kluczowymi postaciami w tej sytuacji sa swiatowi
producenci, organizacje miedzynarodowe, rzady, giełdy, miedzynarodowe koncerny
żywnościowe i system dystrybucji. Jak równiez my wszyscy.

Z wszystkim, co laduje na naszych talerzach, wiaze sie historia. Historia zwiazana
od poczatku do konca z ziemia. W zwiazku z tym wybór “własciwego” jedzenia
oznacza poszanowanie praw producentół, srodowiska oraz ochrona naszego
własnego zdrowia.
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Wiekszosc zatrudnionych na swiecie to rolnicy. Mimo tego, liczba osób niedozywionych
na całym swiecie wzrasta i jest dzis wyzsza, niz 40 lat temu.
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Trendy wystepujace w globalnym niedozywieniu (od 1969 do 2010 roku)
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zódło: Agenda ONZ ds. Wyzywienia i Rolnictwa (FAO) “Stan swiatowych
zasobów pozywienia i rolnictwa 2010-2011”
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Co słychac w rolnictwie
Utrata bioróznorodnosci jest
problemem samym w sobie. Powoduje
zmiany w srodowisku, a spowodowane
przez nia zmiany w diecie moga byc
szkodliwe dla ludzi.

Intensywne wykorzystanie
nawozów, pestycydów i herbicydów
było i nadal jest znaczacym
zródłem zanieczyszczenia wód
powierzchniowych i głebinowych.

Dzis:
Uprawy
monokulturowe
i zasoby paliw
kopalnych zagrazaja
producentom
i konsumentom

W najbiedniejszych krajach rolnicy
Uprawy intensywne, monokulturowe
sa uzaleznieni od miedzynarodowych
oraz nieprawidłowe i naduzywane
koncernów. Firme te, czesto we współpracy
techniki upraw odpowiadaja za
z rzadmami, kupuja olbrzymie połacie ziemi,
obnizenie jakosci gleb.
zabierajac je rolnikom ( zawłaszczanie ziemi,
ang. land grabbing).

Wybierz swój posiłek

Konsumenci na całym swiecie maja prawo wybrac, jaki model rolnictwa chca
wspierac, poprzez podejmowanie codziennych decyzji. Skutki tych decyzji beda
globalne.
Zrównowazone podejscie do rolnictwa
promuje umozliwienie małym
producentom rolnym dostepu do własnych
zasobów produkcji i wykorzystywania
ich do zapewnienia odpowiedniej ilosci
zapasów i zywnosci.

Zrównowazone rolnictwo pomaga
kontrolowac zmiany klimatu poprzez
zmiejszenie uzaleznienia od paliw
kopalnych i zuzywania energii
niezbednej do produkcji nawozów
azotowych.

Jutro:
Chroń swoją ziemię
i swoje prawo do
żywności. Dla nas
wszystkich

Działania takie jak rotacja upraw
zwiekszaja dostepnosc zywnosci
w ciagu całego roku i zapewniaja
wieksza elastycznosc w wypadku
ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Mali producenci dostarczaja ponad
połowe jedzenia na swiecie.
Wytwarzaja ponad 90% zbiorów
rolniczych w Afryce.

Jedzenie, którego chcemy.
Zrównowazone, lokalne, sprawiedliwe.
Znajomosc pochodzenia, przejrzystosc,
krótkie łancuchy dostaw, zrównowazenie
społeczne, bioróznorodnosc,
sprawiedliwe ceny i poszanowanie
praw człowieka: to sa zasady kampanii
“Jedzenie, którego chcemy”.
Za jedzeniem, które kupujemy, stoja złozone łancuchy, które wpływaja na ludzi i
srodowisko. Lokalne jedzenie jest zwykle “efektywniejsze energetycznie” niz jedzenie
sprowadzane z daleka. Podobnie jak wegetarianska dieta ma mniejszy slad ekologiczny
niz dieta oparta na miesie. Preferowane sa sezonowe owoce i warzywa, nie tylko
z zywieniowego punktu widzenia. Bioróznorodnosc umozliwia tez suwerennosc
zywieniowa, a tym samym zdolnosc populacji do zapewnienia sobie wystarczajacej ilosci
pozywienia.
Kazdy ma role do odegrania.. Kazdy z nas moze w równym stopniu dac cos od siebie.
Lokalne jedzenie powinno byc ekologiczne i wysokiej jakosci. Na całym swiecie wyłania
sie nowy typ konsumenta. Konsument ten spozywa swieze jedzenie od swoich lokalnych
producentów, zawierajace małe ilosci miesa, ale z poszanowaniem jego ograniczonych
zasobów i poszanowaniem wartosci zycia zwierzat. Mozemy promowac role małych
producentów poprzez powrót do sytuacji, w której jest wiele małych farm uprawiajacych
róznorodne rosliny. Rolnictwo na wielka skale prowadzi niechybnie do monokultury i
mechanizacji procesu produkcji. Nie ma szacunku dla lokalnego mikroklimatu i ziemi,
która uprawia. Rolnicy uprawiajacy na mała skale moga szybciej zmienic swoje uprawy
i zwyczaje, najlepiej wykorzystujac nawet małe ilosci ziemi. Moga tez szybciej spełnic
wymagania swoich klientów. Dzieki równoczesnej uprawie wielu gatunków sa mniej
narazeni na problemy zwiazane z pojedyncza odmiana.
Na poziomie swiatowej polityki, rzady krajowe, Unia Europejska i obywatele musza
pracowac na rzecz przestrzegania zasad suwerennosci zywnosciowej. Promowac
uczciwe praktyki biznesowe, aby zywnosciowy aspekt rolnictwa nie był przesłoniety przez
kwestie energetyczne, które zagrazaja naszemu bezpieczenstwu zywieniowemu.

Everyone can play his part to
secure rights and environmental
sustainability

Lista zakupów
Kazdego dnia my, jako konsumenci, mozemy wspierac agroekologie i produkujacych
na mała skale poprzez proste wybory i zwracanie uwagi na kilka spraw. Przyczyni sie
to tylko do naszego dobra.
1

Wybieraj zywnoc na targach i bazarkach, a nie w supermarketach

2

Poszukaj kooperatyw spozywczych blisko Twojego miejsca
zamieszkania

3

Sprawdz, czy w Twojej okolicy jest mozliwoc dostarczania
sezonowych produktów przez producentów prosto do domu

4

Załóz wspólnie z sasiadami lub znajomymi ogródek

5

5.Wspieraj lokalne, niewielkie przedsiebiorstwa i sklepy

6

5.Unikaj opakowan

7

Zapoznaj sie z informacja o produkcie
(miejscem I sposobem produkcji, producentem)

8

Wybieraj produkty ze Sprawiedliwego Handlu

Ty tez mozesz sie przyczynic do zrównowazonej przyszłosci.
Odwiedz nasza strone, opowiedz nam o swoich doswiadczeniach i dziel sie nimi
na Facebooku i Twitterze

www.foodwewant.org

