
          

 

 

 

         Warszawa, 02.10.2021 

 

 

Szanowni Posłowie, Szanowne Posłanki, 

Szanowni Decydenci i Decydentki, 

 

 

 

Strategia "Farm to Fork" nie jest tak ambitna, jak chcielibyśmy i chciałybyśmy tego      

w obliczu katastrofy klimatycznej i konieczności naprawy systemu produkcji żywności, 

szczególnie w zakresie zaprzestania promocji produktów zwierzęcych i zmiany nawyków 

żywieniowych obywateli i obywatelek UE. Niewątpliwie jest jednak krokiem do przodu             

w walce o zieloną transformację systemu produkcji żywności tzn. zastąpienie systemu opartego 

na wykorzystywaniu rocznie w skali światowej ponad 80 miliardów zwierząt (tzw. 

hodowlanych) przez roślinną produkcję żywności. 

 

Eliminacja produkcji zwierzęcej jest imperatywem ze względu na poszanowanie 

elementarnych praw zwierząt, łagodzenie kryzysu klimatycznego i utraty bioróżnorodności 

oraz ochronę zdrowia publicznego. Nasze talerze reprezentują wszystkie problemy, z którymi 

walczymy: wyzysk zwierząt, pogłębiający się kryzys klimatyczny, pandemie, protesty 

mieszkańców i mieszkanek przeciwko fermom przemysłowym. 

 

Dlatego zwracamy się do Was – osób, które dzisiaj budują i kształtują naszą 

teraźniejszość i przyszłość o zaprojektowanie i wprowadzanie zmian systemowych dla zielonej 

transformacji rolnictwa, która zakończy ogrom cierpienia miliardów zwierząt. 

 

 



Apelujemy o: 

 

1. Wsparcie kampanii #StopEUMeatAds i aktywne działania na rzecz zakończenia 

promocji i reklamy przemysłu mięsnego, mleczarskiego i jajczarskiego oraz zmiany 

unijnego programu "Mleko w szkole", tak aby promowana było żywność roślinna.  

2. Przekształcenie krajowej Wspólnej Polityki Rolnej w strategię aktywnie wspierającą 

zmianę systemu żywności opartego na produkcji zwierzęcej na zrównoważony system 

produkcji żywności roślinnej, dobrej dla środowiska, zdrowia ludzi i zwierząt. 

3. Uwzględnienie w każdej strategii wdrażającej fundusze 2021-27 działań wspierających 

zieloną transformację systemu produkcji żywności i rozwój sektora produkcji 

zamienników mięsa (w tym ryb), nabiału, jaj.  

4. Rozpoczęcie debaty ze środowiskiem naukowym, organizacjami i grupami 

pozarządowymi, decydentami i decydentkami i mediami na temat transformacji 

rolnictwa, zmian w zakresie edukacji, zmian w zakresie włączania mediów do działań 

na rzecz podnoszenia etycznej i ekologicznej świadomości społeczeństwa.  

5. Rozpoczęcie procesu zamykania ferm wielkoprzemysłowych (ponad 1700 w Polsce),           

w których chronicznie cierpiące, pozbawione możliwości spełnienia podstawowych 

potrzeb behawioralnych zwierzęta są traktowane jak przedmioty, czy biomaszyny                     

i zabijane w imię zysków przemysłu. Wprowadzenie podatków i opłat dla ferm 

zanieczyszczających środowisko, bo hodowla zwierząt powoduje ogromne straty dla 

bioróżnorodności, środowiska, zdrowia i jakości życia ludzi. 

 

W "Dniu Zwierząt Hodowlanych" apelujemy do Was o podjęcie ww. działań                                

i o zorganizowanie spotkania z nami – przedstawicielami, przedstawicielkami organizacji 

pozarządowych, kolektywów, grup nieformalnych, środowiska naukowego.  

 

Czas na prawdziwą partycypację społeczną, wspólne wdrażanie zasady European Green 

Deal Going Local, debaty w duchu zapisów European Green Deal i wspólne działanie dla 

zwierząt, ludzi i dla klimatu.  

 

Z poważaniem, 

Zarząd Green REV Institute, 

Zespół Ekowyborcy 

 



List został podpisany przez: 

Green REV Institute  

Ekowyborca 

Prof. Andrzej Elżanowski 

Prof. Hanna Mamzer 

Prof. Marcin Urbaniak 

Mec. Karolina Kuszlewicz 

Dariusz Gzyra 

Akcja Demokracja 

Azyl dla Świń Gieniutkowo  

Azyl dla Świń Chrumkowo 

Fundacja Compassion In World Farming Polska  

Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva! 

Fundacja Oficyna 21 

Humane Society International/Europe w Polsce 

Inicjatywa Wio z Krakowa 

Inicjatywa Roślinna Strona 

Klub Gaja 

Polska dla zwierząt 

ProVeg Polska 

Rodzice dla Klimatu 

Roślinny Qurczak 

Stowarzyszenie Empatia 

Warszawski Ruch Antyłowiecki 

V-Gun dla zwierząt 

 

 

 

 


