Good Food, Food Farming– да шестваме до Брюксел!
Време е за справеливи цени за фермери и купувачи.
Време е да възприемем нашата околна среда на сериозно.
Време е за хранителна независимост.
Време е да предоставим добра храна и добро земеделие навсякъде.
Начало: Края на Август 2012 г. на различни места из ЕС
Край: 19ти Септември 2012 г. в Брюксел
Съдбата на нашата храна и нашите фермери се разисква в Брюксел. За пръв път реформата на
Европейското земеделие ще бъде решена и от Европейския парламент, и от националните
Правителства.
Това е нашият шанс да изискаме Обща Селскостопанска Политика (ОСП), която да доведе до добра
храна и добро земеделие. Време е за промяна.
През последните 50 години нашите данъци се изпозлваха в подкрепа на индустриализираното
производство на храна. Тази форма на земеделие заплашва съществуването на нашите фермери. Тя
създава, от една страна, глобална хранителна несигурност и планини от хранителни отпадъци, от друг.
тя разрушава околната среда, защото разчита на свръхупотребата на химически торове, вредни
пестициди и изкопаеми горива. Фермите–фабрики зависят от внос на соя за фураж. Те пренебрегват
благосъстоянието на животните, влошават климатичните промени и водят до изоставяне на селските
райони. Ние призоваваме за сериозно преосмисляне на нашата хранителна и земеделска система. ОСП
трябва да се промени, да шестваме за промяна!
Това лято фермери, граждани и млади хора от цяла Европа ще шестват до Брюксел пеша, с колелета и
трактори , вземайки участие в събития, дейности и протести по пътя. Каним хората да дойдат в Брюксел
на 19ти Септември 2012 г., за да изискат от Европейския съюз да предостави добра храна и добро
земеделие.
Нека имаме ОСП, която:
 Предоставя сигурни и стабилни цени, покриващи разходите на фермерите и справеливи цени
за потребителите;
 Цени нашето природно, културно и кулинарно наследство;
 Подкрепя истински семейни ферми - и младите, и възрастните. Не можем да загубим повече
фермери!
 Обвързва субсидиите директно със социални и екологични критерии, както и с такива за
благосъстоянието на животните. Публични пари за публични блага!
 Води към хранителна независимост;
 Довежда до по-зелено и по-усточиво земеделие и насърчава агро-екологичните
селскостопански методи;
 Засилва социалното и икономическото развитие на селските общности;
 Гарантира отглеждането на местни протеинови фуражни култури, вместо внос на соя;
 Осигурява повече справедливост между новите и старите страни-членки на ЕС
 Отхвърля спекулацията с храни и прекратява износа на селскостопански продукти на по-ниски
от производствените цени.
Заедно можем да направим тези промени да се случат!
За да се включите в марша “Добра Храна, Добро Земеделие” се
свържете със Стефани Род на info@goodfoodmarch.eu, +49 30 28482326

www.goodfoodmarch.eu

