Izjava nevladnih organizacij o reformi evropske kmetijske politike:
kvalitetna hrana in kvalitetno kmetijstvo – zdaj!
Mi, spodaj podpisane organizacije, verjamemo, da je evropski sistem kmetijstva in
prehrane pokvarjen in da deluje za interese peščice na škodo večine državljanov, kmetov
in planeta.
Evropski sistem kmetijstva in prehrane neposredno prispeva k potratni rabi omejenih
svetovnih naravnih virov in uničuje okolje s pospeševanjem podnebnih sprememb, izgube
biotske pestrosti, prekomernega ribolova, krčenja gozdov, erozije tal, izginjanja vodnih virov
ter onesnaževanja zraka in voda. Industrijsko kmetijstvo, ki večinoma temelji na uvozu in
močno prispeva k rezistenci mikroorganizmov, se sistemsko spodbuja na račun prihodkov
kmetov in zaposlitev na podeželskim območjih v Evropi, kot tudi človekovih pravic ter
dostojnega dela in preživljanja v državah v razvoju. Kmetje so zato soočeni s popačeno in
izkrivljeno izbiro med bankrotom ali nadaljno intenzifikacijo. Tisti kmetje, ki izvajajo
verodostojne alternativne prakse, kot je ekološko kmetijstvo, pa zaradi favoriziranja
obstoječih intenzivnih praks ostajajo na obrobju. Hkrati so visoka stopnja podhranjenosti ter
hitro naraščanje debelosti in nezdravega načina prehranjevanja eni od glavnih vzrokov za
bolezni in smrt ljudi tako v Evropi kot tudi v svetu.
Evropska Skupna kmetijska politika (SKP) k temu pokvarjenemu sistemu prispeva s
podporami industrijskemu kmetijstvu in svetovnih blagovnih verig. Z namenom izponitve
Trajnostnih razvojnih ciljev in obveznosti iz Pariškega podnebnega sporazuma mora zato EU
izvesti korenito reformo SKP in z njo povezanih politik. Nujno potrebujemo sistem, ki bo
pravičen, trajnosten in prožen. Spodaj podpisane organizacije pozivamo k obsežni
spremembi evropskega sistema kmetijstva in prehrane v skladu z naslednjimi načeli:
 Pravični in raznoliki ekonomski sistemi kmetijstva in prehrane: zagotovite pravičen
prihodek in dostojne delovne razmere za kmete in kmetijske delavce, omogočite
dostop do kmetijskih zemljišč kmetom, ki izvajajo trajnostne kmetijske prakse,
spodbujajte kratke dobavne verige in trajnostno politiko javnega naročanja,
podpirajte pravičen dostop do visoko kakovostnih proizvodov za vse potrošnike ter
na svetovnem jugu preprečite negativne učinke kmetijske politike na preživetje
majhnih kmetov in pravico ljudi do hrane.
 Zdravo okolje in sistem kmetijstva in prehrane, ki spoštuje dobrobit živali:
zaustavite škodljive subvencije, nagradite in podpirajte prakse, ki prinašajo pozitivne
okoljske in socialne učinke, obnovite in preprečite nadaljnje izginjanje biotske
pestrosti, spodbujajte ohranjanje in aktivno rabo genskih virov v kmetijstvu in
prehrani, zagotovite kmetijsko pridelavo brez sintetičnih pesticidov in mineralnih
gnojil, ki škodujejo okolju, preprečite in zmanjšajte odpadno hrano v prehranski
verigi, zaustavite uvoz hrane in krmil, ki so povezani s krčenjem gozdov, zagotovite
spoštovanje zdravja in dobrobiti živali, zamenjajte obstoječi industrijski sistem
živinoreje z ekstenzivnimi alternativami, v katerih živali niso obravnavane zgolj kot
blago, uravnotežite razmerje med številom živine in kapaciteto zemljišč ter preprečite
preveliko uporabo antibiotikov, radikalno zmajšajte emisije iz kmetijstva in zagotovite
prehod k sistemu kmetijstva in prehrane, ki bo odporen na podnebne spremembe.

 Podpora zdravja in blaginje državljanov: zagotovite, da bo naš sistem kmetijstva in
prehrane spodbujal zdravo, hranljivo, sezonsko, lokalno pridelano, domači kulturi
prilagojeno in cenovno sprejemljivo hrano, spodbujajte manjšo potrošnjo živalskih
proizvodov, povečajte ozaveščenost državljanov o vplivih potrošništva na njihovo
lastno zdravje, na kmete, živali in okolje ter preprečite negativne posledice kmetijskih
praks na zdravje kmetov, kmetijskih delavcev in podeželskega prebivalstva.
 Prehranska politika, ki je odgovorna do javnosti in temelji na participativnem
upravljanjem, opolnomočenju državljanov in demokraciji: vključite državljane v
transparentne procese odločanja, preprečite, da bi javno odločanje ohromili interesi
podjetij, in opolnomičite lokalne skupnosti za izvedbo sprememb.
Zavezujemo se, da bomo preko sodelovanja s kmeti, državljani in odločevalci prispevali k
izvedbi resničnih sprememb. Zato pozivamo evropske institucije in nacionalne politike k
ponovnemu premisleku o vlogi in usmeritvah evropske kmetijske politike ter uporabi zgoraj
predstavljenih načel kot osnove za reformo Skupne kmetijske politike po letu 2020.
*Ta dokument so pripravile naslednje organizacije: European Coordination Via Campesina, International Federation of Organic Agriculture
Movements, Greenpeace, Compassion in World Farming, European Public Health Alliance, FERN, Arche Noah, Eurogroup for Animals, Slow
Food, Vier Pfoten, World Wide Fund For Nature, European Environmental Bureau, Birdlife Europe, Action Aid, Beelife in Friends of the
Earth Europe.

