08.09.2022, Warszawa

Szanowni Państwo,

Podczas sesji plenarnej w Strasburgu, która rozpocznie się 12 września br. Parlament Europejski
ma debatować i głosować nad Rozporządzeniem w sprawie udostępniania na rynku unijnym
i wywozu z Unii niektórych towarów i produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów
oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 995/2010.
Prosimy o poparcie dla tekstu i jeśli to możliwe - wzmocnienie zapisów!
Chcemy podkreślić, że pierwszą i najbardziej przemilczaną przyczyną wylesiania jest
produkcja i konsumpcja produktów pochodzenia zwierzęcego, mięsa i nabiału.
Cieszymy się, że zostało to zauważone i wskazane w tekście Rozporządzenia: Ekspansja rolna
odpowiada za blisko 90 % wylesiania na świecie, przy czym ponad połowa utraty zasobów
leśnych wynika z przekształcania lasów w grunty uprawne, zaś wypas zwierząt gospodarskich
odpowiada za blisko 40 % utraty zasobów leśnych.
Gwałtowne zmiany klimatyczne muszą stanowić dla nas powód do natychmiastowego
ograniczenia produkcji i konsumpcji mięsa, nabiału, jaj. Wahania cen zbóż, przypomniały nam,
jak nieodporny i niezrównoważony jest nasz system produkcji żywności. Przejście na system
żywnościowy oparty na roślinach oznacza zatem również wzmocnienie bezpieczeństwa
i suwerenności globalnego i europejskiego systemu produkcji żywności.
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Dla przykładu w ciągu ostatnich 20 lat ekspansja hodowli bydła i rolnictwa przemysłowego
w Brazylii, zwłaszcza monokultur soi, była niszcząca dla planety, klimatu i ludzi. W latach 19852020 brazylijska Amazonia straciła około 82 mln hektarów naturalnej roślinności, w tym 53 mln
hektarów lasów. W tym samym czasie powierzchnia gruntów rolnych w kraju wzrosła do ponad
81 milionów hektarów.
Ponadto ekspansja rolnictwa przemysłowego wiąże się z zagarnianiem ziemi i powszechnym
łamaniem praw człowieka. Zabójstwa, przemoc i prześladowania są ciągłe dla tych, którzy
bronią praw do ziemi i środowiska, w tym dla społeczności rdzennych
Według raportu Greenpeace "Hooked on Meat", z 33 milionów ton soi importowanej rocznie
przez UE, 87% jest przeznaczone na paszę dla zwierząt (do karmienia, w kolejności: drobiu,
świń, bydła, ryb). Raport Greenpeace podkreśla, że produkcja soi lokalnie do produkcji paszy
dla europejskich zwierząt tzw. gospodarskich jest nierealna: 70% europejskich gruntów ornych
i łąk jest już wykorzystywanych do karmienia zwierząt. Aby utrzymać ten sam poziom
produkcji, należałoby eksploatować nowy obszar równy Belgii i Austrii razem wziętych.
Dlatego należy koniecznie ograniczyć działania sektora hodowlanego. Roślinna, zielona
i sprawiedliwa transformacja systemu żywności jest konieczna dla ograniczania wpływu
systemu żywności na klimat, planetę, ludzi i zwierzęta.
Komisja Europejska prowadzi prace dot. Sustainable Food System Law, jednak już dzisiaj
musimy zmobilizować osoby decydenckie do działania dla planety i bezwzględnie łączyć kropki
na mapie deforestacji, spadku bioróżnorodności, zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego
a produkcją mięsa, nabiału jaj.
Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe działania na rzecz wzmacnianie strategii Od Pola do
Stołu, Europejskiego Zielonego Ładu.
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Liczymy na mocne poparcie i głos dla planety.

Z wyrazami szacunku,

Anna Spurek
COO Green REV Institute
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