ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΓΕΩΡΓΙΑ

Οι Νεαροί Φίλοι της Γης Ευρώπης θα
ήθελαν να πουν ένα μεγάλο ευχαριστώ σε
όλους, όσους συμμετείχαν στη διαδικασία
δημιουργίας αυτής της διακήρυξης και
συγκεκριμένα στα εργαζόμενα μέλη του
YFoEE για τα Τρόφιμα & τη Γεωργία.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο φυσικός μας κόσμος απειλείται και η υγεία μας επιδεινώνεται. Η ρίζα του
κακού, είναι η ανεύθυνη και άδικη τροφική παραγωγή στην Ευρώπη, καθώς και ο
καταναλωτικός τρόπος ζωής που ακολουθούν πολλοί Ευρωπαίοι.
Το μεγαλύτερο μέρος της τροφής που καταναλώνουμε είναι προϊόν μαζικής και
τεχνητής παραγωγής, από βιομηχανικές φάρμες, όπου κυριαρχούν οι ανεύθυνες
και κατευθυνόμενες από το κέρδος πρακτικές. Αυτή η κατάσταση έχει ιδιαίτερα
σημαντικές επιπτώσεις, τόσο σε μας τους ίδιους, όσο και στις μελλοντικές γενιές.
Χρειάστηκε πολύς καιρός, ώστε να συνειδητοποιήσουμε, πώς υπάρχουν
προοπτικές για έναν άλλο κόσμο, για έναν κόσμο βασισμένο στο σεβασμό, στην
ηθική, στην ευσυνειδησία, τη φιλικότητα, τη χρησιμότητα, τη συνεργασία και τη
δικαιοσύνη. Οι Νέοι Φίλοι της Γης Ευρώπης έχουν ως όραμά τους, ένα τροφικό
και αγροτικό σύστημα, βασισμένο στους μικρής κλίμακας, αυτοσυντηρούμενους
οικισμούς, οι οποίοι εναρμονίζονται με το φυσικό οικοσύστημα και παράγουν
υγιεινά, με υψηλή διατροφική αξία, οικονομικά προϊόντα, τα οποία διανέμονται
τοπικά. Ο κόσμος έχει ανάγκη την ολική αλλαγή του τροφικού συστήματος, και
εμείς ως οι Νέοι Φίλοι της Γης Ευρώπης είμαστε έτοιμη να αγωνιστούμε για αυτή
την αλλαγή.
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ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΛΆΘΟΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Τα τρέχοντα γεωργικά, κτηνοτροφικά και αλιευτικά συστήματα
καταστρέφουν τους φυσικούς πόρους και θέτουν σε άμεσο κίνδυνο το
περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα. Οι πρακτικές, οι οποίες υπερεκμεταλλεύονται τους φυσικούς πόρους και διακινδυνεύουν την προσαρμοστικότητα του οικοσυστήματος, ίσως οδηγήσουν στην κατάρρευση
ολόκληρου του παγκόσμιου οικοσυστήματος. Γι’ αυτό, πρέπει να μπει ένα
τέλος.

ΓΗ
Η ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ συχνά παραβιάζει τα πρότυπα
της ευημερίας των ζώων, θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, μολύνει το
περιβάλλον και σπαταλά την εύφορη γη, λόγω της αναγκαιότητας για παραγωγή
μεγάλων ποσοτήτων ζωοτροφών.
Η ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΤΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ εν μέρει προκλήθηκε από τις πρακτικές
αποψίλωσης, μέσω της οποίας τα δάση αποψιλώνονται, ώστε να δημιουργηθεί
χώρος για την αναπαραγωγή και την εκτροφή ζώων. Τα αποτελέσματα
περιλαμβάνουν την απώλεια της εύφορης γης και της βιοποικιλότητας.
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Ο ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την εκμετάλλευση της γης, όχι μόνο για
την παραγωγή τροφής, αλλά επίσης και για την εκτροφή των ζώων, την παραγωγή
βιοκαυσίμων και βιομάζας, κλπ., οδηγεί στην εξάντληση του εδάφους, στην
απώλεια της βιοποικιλότητας και στην αύξηση της τιμής των εύφορων περιοχών.
Η ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΟΙΚΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ οδηγεί
σε μια ολοένα αυξανόμενη χρήση χημικών, λόγω της εξαφάνισης των φυσικών
θηρευτών, ενώ επίσης διακόπτει την αυτοσυντηρούμενη γεωργική ισορροπία.
Επιπλέον, οδηγεί στην απώλεια της βιοποικιλότητας και των παραδοσιακών
καλλιεργήσιμων ποικιλιών, οι οποίες ήταν διαλεγμένες με φυσικό τρόπο και
προσαρμόστηκαν μέσα στους αιώνες, για να αναπτυχθούν στις συγκεκριμένες
συνθήκες μιας περιοχής.
Η ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ 0.9% ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ. Οι ατελείωτες, ακριβές και γραφειοκρατικές διαδικασίες
πιστοποίησης, η αβεβαιότητα, και η έλλειψη υποστήριξης αποτελούν μερικούς
από τους παράγοντες που οφείλονται για τις υψηλές τιμές και την αργή ανάπτυξη.

ΝΕΡΟ
Η ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ οδηγεί σε υπερεκμετάλλευση
του εδάφους και των επιφανειακών υδάτων. Ενώ, το νερό γίνεται πλέον σπάνιο
παγκοσμίως, η γεωργία χρησιμοποιεί το 70% των παγκόσμιων πόρων πόσιμου
νερού.
Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ είναι απαραίτητη για την επίτευξη της ισορροπίας
των θρεπτικών συστατικών, τα οποία απαιτούνται για την παραγωγή, στα εντατικά
γεωργικά συστήματα. Τα λιπάσματα διαρρέουν μέσα στους υδροφόρους
ορίζοντες και τα οικοσυστήματα, οδηγώντας στην εξάντληση του οξυγόνου στα
υδάτινα συστήματα και στην αύξηση των επιβλαβών φυκιών.
Η ΥΠΕΡΑΛΙΕΥΣΗ οδηγεί σε απώλεια των ενδιαιτημάτων, την καταστροφή των
υδάτινων οικοσυστημάτων και στην εξαφάνιση ειδών ψαριών. Τα περισσότερα από
τα ψάρια που χρησιμοποιούνται για εμπορικές χρήσεις (όπως ο τόνος, η πέρκα και
ο μπακαλιάρος) βρίσκονται στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας και η έλλειψη
τους φέρνει αναστάτωση σε όλη την τροφική αλυσίδα. Οι κανονισμοί της ΕΕ
επιτρέπουν πρακτικές, όπου τα βιομηχανικά αλιευτικά σκάφη απορρίπτουν νεκρά
αλιεύματα στον ωκεανό. Επίσης, η βιομηχανική αλιεία στερεί από τις τοπικές
κοινότητες τα ζωτικά μέσα για τη συντήρησή τους.

ΥΛΙΚΟ
Η ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ
ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΗ, αφού απαιτούνται 10 θερμίδες ενέργειας, για να παραχθεί μόνο 1
θερμίδα τροφής. Οι βιομηχανίες της γεωργίας, του κρέατος και της αλιείας είναι
ισχυρά εξαρτώμενες από το πετρέλαιο, για την παραγωγή των λιπασμάτων και
των παρασιτοκτόνων, για την άρδευση, για τη λειτουργία των μηχανημάτων,
καθώς επίσης και για την απαιτούμενη μεταφορά και την θέρμανση των
θερμοκηπίων.
ΟΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (ΓΜΟ) χρησιμοποιούνται,
έχοντας ως σκοπό τη δημιουργία καλλιεργειών, οι οποίες είναι ανθεκτικές σε
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ορισμένα ζιζανιοκτόνα, έτσι ώστε αυτά να χρησιμοποιηθούν χωρίς να προκαλούν
βλάβες στην καλλιέργεια. Ωστόσο, η εκτεταμένη χρήση των ζιζανιοκτόνων έχει
καταστροφικές συνέπειες στα οικοσυστήματα, ενώ παράλληλα οι ΓΜΟ θέτουν σε
κίνδυνο τη βιοποικιλότητα. Επιπλέον, απέχοντας πολύ από την εξασφάλιση της
ασφάλειας των τροφίμων, οι ΓΜΟ, συνοδευόμενοι από τις εταιρικές ευρεσιτεχνίες
των σπόρων, οδηγούν σε ένα ακόμα περισσότερο ιεραρχικό και ευμετάβλητο
τροφικό σύστημα, με τους μικροπαραγωγούς να βγαίνουν ζημιωμένοι έναντι των
μεγάλων αγροτικών παραγωγών. Οι επιπτώσεις των ΓΜΟ, στην ανθρώπινη υγεία,
παραμένουν άγνωστες.

ΑΕΡΑΣ
ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΚΑΤΑ 13% ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ
ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, ενώ η σχετική αποψίλωση των δασών οφείλεται
για ένα επιπλέον 18%. Οι αυξανόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου είναι
υπεύθυνες για μια μεγαλύτερη συχνότητα της θερμικής καταπόνησης, των
ξηρασιών, των πλημμύρων και άλλων ακραίων καιρικών συνθηκών.

ΑΓΟΡΕΣ
Στις αγορές, η τιμή ενός προϊόντος καθορίζεται από τη ζήτηση και τα
αποθέματα. Η κλίμακα της οικονομίας δείχνει πως τα προϊόντα κοστίζουν
λιγότερο, αν παράγονται μαζικά. Συνεπώς, οι μεγάλες εταιρείες έχουν ένα
πλεονέκτημα, εις βάρος των μικρότερων παραγωγών, και υπερισχύουν στην
αγορά.
Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΖΙΚΕΣ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ. Στην Ευρώπη, το 80% όλων των επιδοτήσεων δίνονται μόνο στο
18% των παραγωγών. Οι γεωργικές εισροές, όπως τα καύσιμα, είναι επίσης
επιδοτούμενες, σημαίνοντας, ότι η εντατική αγροτική βιομηχανία είναι μακράν πιο
ευνοημένη, σε σχέση με τις μικρές, οργανικές φάρμες.
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ δεν περιλαμβάνουν εξωτερικούς παράγοντες, όπως
το οικολογικό κόστος των μεταφορών μεγάλων αποστάσεων, την εξάντληση των
οικοσυστημάτων, τη μόλυνση των υδάτων, και την επεξεργασία των αποβλήτων.
Επίσης, υπάρχει μια έλλειψη διαφάνειας, σχετικά με το τι προκαλεί τις μεγάλες και
απότομες αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων.
ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΟ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ. Η Κοινή Γεωργική Πολιτική της ΕΕ ευνοεί την εισαγωγή προϊόντων
από άλλες ηπείρους, οι οποίες προσφέρουν φθηνότερο κόστος παραγωγής, άρα
τα προϊόντα αυτά μπορούν να πωληθούν φθηνότερα, σε σχέση με τα αντίστοιχα
Ευρωπαϊκά. Επιπλέον, οι Ευρωπαϊκοί κανονισμοί, όπως για παράδειγμα αυτοί που
αφορούν το μέγεθος και το σχήμα των οπωροκηπευτικών, οδηγούν σε μια μαζική
απόρριψη υγιεινών φρούτων και λαχανικών, με βάση την εμφάνισή τους. Οι
κανόνες του διεθνούς εμπορίου συχνά μειώνουν τα περιβαλλοντικά πρότυπα.
ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΛΟΜΠΙ ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ και πολύ ενεργά δημιουργούν εμπόδια, για να αποτρέψουν την
εισαγωγή μικροπαραγωγών στην αγορά.
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ, ΟΔΗΓΕΙ
ΣΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ των σπόρων και τον πλήρη έλεγχο πάνω στις τοπικές
ποικιλίες καλλιέργειας, αλλά και στην παγκόσμια ποικιλία των καλλιεργειών. Επί
του παρόντος, υπάρχουν τρεις μεγάλες καλλιέργειες δημητριακών στον κόσμο: το
καλαμπόκι, το σιτάρι και το ρύζι, των οποίων οι σπόροι είναι κυρίως υβριδικοί και
γενετικά μεταλλαγμένοι, έχοντας ως αποτέλεσμα την τοπική ευαισθησία των
σπόρων.

ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Η έλλειψη γνώσης και ο παρών καταναλωτικός τρόπος ζωής κάνουν τους
ανθρώπους να πηγαίνουν στις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ και να
αγοράζουν φαγητό, χωρίς να πολυσκέφτονται την επιλογή τους. Ως
αποτέλεσμα, σε μερικές χώρες έχουν αυξηθεί οι διατροφικές ασθένειες, τη
στιγμή που η πείνα πλήττει τις φτωχές χώρες.
ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ. Οι μεγάλοι αγροτικοί συνεταιρισμοί
συγκεντρώνουν τις αγροτικές δραστηριότητες σε περιοχές, όπου οι μισθοί των
εργαζομένων και το υπόλοιπο κόστος είναι σε χαμηλά επίπεδα, με σκοπό να
αυξήσουν τα εταιρικά τους κέρδη. Οι εταιρείες εστιάζονται στα τελικά
αποτελέσματα, αψηφώντας τα ανεπαρκή πρότυπα ασφαλείας και τις επικίνδυνες
εργασιακές συνθήκες.
Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ και τους παραδοσιακούς σπόρους,
τις συνταγές και τα τελετουργικά. Για να είναι ανταγωνιστικοί και να
συμμορφώνονται με τους κανονισμούς, οι άνθρωποι συνεχίζουν να χάνουν την
γνώση για το παρελθόν τους, την τοπική τους κουλτούρα και τις παραδόσεις
τους.
ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΜΗ
ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ Η ΤΡΟΦΗ ΤΟΥΣ, το λόγο που έχει
αλλάξει η γεύση, ποια είναι η πραγματική του τιμή, και τι ζημιά προκαλεί στο
περιβάλλον και στις κοινότητες, σε όλο τον κόσμο. Είναι δύσκολο, να γνωρίζει
κανείς την προέλευση ενός προϊόντος, τον τρόπο με τον οποίο παράχθηκε, και τα
συστατικά που περιέχει.
Η ΜΑΖΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΘΕΤΕΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΕΥΝΟΩΝΤΑΣ ΤΙΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ καθώς επίσης και την αύξηση
ασθενειών, όπως η Σπογγώδης Εγκεφαλοπάθεια των Βοοειδών
και το ανθρώπινο στέλεχος της ασθένειας Creutzfeldt–Jakob, η
οποία είναι κοινώς γνωστή, ως η νόσος των τρελών αγελάδων. Η
γρίπη των πτηνών, ο αφθώδης πυρετός και η μόλυνση από το
τοξικό E. Coli είναι επίσης παραδείγματα αυτού του είδους των
ασθενειών. Αυτές οι ασθένειες έχουν καταστρέψει την Ευρωπαϊκή
γεωργία, μέσα στα τελευταία χρόνια.
Η ΠΕΙΝΑ παραμένει ο πρώτος παγκόσμιος κίνδυνος για την
υγεία, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες.
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ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Η εργαζόμενη ομάδα των Νέων Φίλων της Γης Ευρώπης, για τα Τρόφιμα και
τη Γεωργία, πιστεύουν, ότι μια μετάβαση από τη βιομηχανική αγροτική
παραγωγή, σε ένα βιώσιμο μοντέλο, είναι επειγόντως απαραίτητη. Πρέπει να
μετακινηθούμε από: τον ατομικισμό στη συνεργασία, από την εταιρική
εξάρτηση στην αυτοσυντήρηση. Η δικτατορία των εταιρειών και η
καταδυνάστευση της δημοκρατία, η οποία βασίζεται στην ευσυνειδησία, τη
θεσμική υποστήριξη των μεγάλων εταιρειών πρέπει να σταματήσει και να
υποστηριχτούν οι τοπικές διαδικασίες και οικονομίες. Η επικρατούσα
κουλτούρα πρέπει να γίνει τοπική. Υπάρχει ένας απεριόριστος αριθμός
τρόπων, για να κάνουμε πράξη αυτή την αλλαγή.

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Θα πρέπει να υποστηρίζουμε τις πρακτικές, οι οποίες εξισορροπούν το
δυναμικό μιας περιοχής και της παραγωγής που λαμβάνεται από αυτή, ενώ
θα πρέπει να θεωρούμε τους ανθρώπους, ως μέρος του οικοσυστήματος και
όχι ως ανταγωνιστές του. Για το λόγο αυτό, απαιτούμε:
ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΟΥΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ, το οποίο οδηγεί σε μια δίκαιη κατανομή της γης και βοηθά στη
διατήρηση των τυπικών, τοπικών σπόρων, των συνταγών και των παραδόσεων.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, οι οποίες
ενσωματώνουν τη βιοποικιλότητα των οργανισμών και των φυσικών κύκλων της
ζωής, αυξάνουν τη γονιμότητα του εδάφους, ανακυκλώνουν αποτελεσματικά τα
θρεπτικά συστατικά και δεν απαιτούν πετρέλαιο ή βλαβερά χημικά. Μερικές
πρακτικές, που οδηγούν στη βιώσιμη γεωργία, είναι η διαδοχική καλλιέργεια, η
αποφυγή του οργώματος, η φύτευση διαφορετικών φυτών, αυξάνοντας τη
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βιοποικιλότητα με την αγροτική δασοκομία και προστατεύοντας την απόδοση με
θηρευτές παρασίτων.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ οικολογικών χωριών, αστικών κήπων,
τραπεζών σπόρων και διακίνηση διαφόρων πρωτοβουλιών, μέσα στις πόλεις, οι
οποίες θα τονίζουν την γεωργία, ως ένα μέσο για ένα αυτοσυντηρούμενο σύστημα.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ
ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, απαγορεύοντας την απόρριψη των
προϊόντων, με βάση την εμφάνιση και το σχήμα τους.
ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ, ώστε
να περιλαμβάνεται ολόκληρο το κόστος των εξωτερικών επιπτώσεων, όπως η
μόλυνση των υδάτων, την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, την απώλεια της
βιοποικιλότητας, καθώς και των κοινωνικών επιπτώσεων.
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΙΧΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ, τα οποία δίνουν στα ψάρια τροφή, που στο
φυσικό τους περιβάλλον, δε θα έτρωγαν.

ΑΓΟΡΕΣ
Αυτό που χρειαζόμαστε είναι δραστικές αλλαγές, στα μέσα παραγωγής, στις
αγορές, καθώς και στους κανονισμούς, οι οποίοι τις ελέγχουν. Διαφωνούμε
κάθετα με το παγκόσμιο, καταναλωτικό εμπόριο και προτείνουμε τα
ακόλουθα, ώστε να τερματιστεί αυτή η κατάσταση.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΝΟΤΕΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ, αυξάνοντας τον αριθμό των αγορών των παραγωγών, των
αγροτικών εκθέσεων τροφίμων, των συνεταιρισμών τροφίμων, των κοινοτήτων
που υποστηρίζονται από τα αγροτικά σχήματα, καθώς και των πρωτοβουλιών για
ανταλλαγή τροφίμων, ώστε να μειωθεί η διανομή της τροφής από τις εταιρικές
αλυσίδες.
ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ σε μικρής κλίμακας, βιοδυναμικές και
οργανικές φάρμες, οι οποίες προστατεύουν την άγρια φύση και τη
βιοποικιλότητα.
ΑΓΟΡΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, που έχει ως αποτέλεσμα τον
μικρότερο αντίκτυπο από τη μεταφορά και την τεχνητή καλλιέργεια.
Η ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ Η ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙΝΑΙ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να λάβουν μια ενημερωμένη
απόφαση, σχετικά με την τροφή που αγοράζουν.
ΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, το οποίο εγγυάται τη
δίκαιη μεταχείριση των εργαζομένων, σέβεται τα ανθρώπινα
δικαιώματα, ενστερνίζεται την ισότητα των φύλων και υποστηρίζει
τις βιώσιμες γεωργικές πρακτικές.
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ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Ο κόσμος χρειάζεται ευσυνείδητους, καλά ενημερωμένους και συμμετέχοντες ανθρώπους, οι οποίοι θεωρούν κάθε μικρή χειρονομία, ως μια
μικρή πράξη για ένα βιώσιμο, αγροτικό και τροφικό σύστημα. Οι άνθρωποι
είναι οι απόλυτοι υπεύθυνοι, για τη λήψη αποφάσεων στην αγορά τροφίμων
και είναι ζωτικό να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις. Επιπλέον, θα θέλαμε
να δούμε:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ, όπου οι άνθρωποι
παράγουν μόνοι τους την τροφή τους, αγοράζουν λιγότερο, καταναλώνουν
τοπικά, εποχιακά, οργανικά, ωμά, χορτοφαγικά ή αυστηρώς χορτοφαγικά
τρόφιμα, καταναλώνουν λιγότερο ψάρι, κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα,
ξεκινούν να συμμετέχουν σε τοπικές πρωτοβουλίες για την παραγωγή και αγορά
προϊόντων και κατά συνέπεια, ευαισθητοποιούνται περισσότερο, σχετικά με τις
ανάγκες των ανθρώπων που παράγουν την τροφή. Με αυτό τον τρόπο, θα
μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την αποκατάσταση των κοινωνικών δεσμών, μεταξύ
των παραγωγών, των καταναλωτών, και των ανθρώπων γενικότερα.
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ, επιτρέποντας στους ανθρώπους να
επανασυνδεθούν με τη φύση και να παράγουν τη δική τους τροφή. Μια βαθύτερη
κατανόηση, σχετικά με την προέλευση της τροφής μας, θα διευκολύνει τη
μετάβαση σε πιο βιώσιμα τροφικά και αγροτικά συστήματα.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, σχετικά με τα υγιεινά τρόφιμα, την ευημέρια των ζώων, τα
πλεονεκτήματα της κατανάλωσης λιγότερου κρέατος, της κατανάλωσης τοπικών
και εποχιακών τροφίμων, ενώ οι τρόποι παραγωγής, προετοιμασίας και
διατήρησης των τροφίμων, με ένα βιώσιμο τρόπο, θα πρέπει να περιλαμβάνονται
σε εκπαιδευτικά προγράμματα, για όλες τις ηλικίες.
ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, σχετικά με τα
προβλήματα, τις λύσεις και τις καλύτερες πρακτικές, καθώς επίσης και
επιστημονικές μελέτες και στατιστικές, οι οποίες δίνουν λεπτομερείς
πληροφορίες για τα τροφικά και τα αγροτικά ζητήματα. Συνεπώς, το χάσμα της
άγνοιας κλείνει και η πληροφόρηση είναι ελεύθερη και διαθέσιμη σε μια
ευκολονόητη μορφή.
ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ για ένα βιώσιμο και δίκαιο τροφικό σύστημα,
ενημερώνοντας τους ανθρώπους και αυξάνοντας την επίγνωση και τη δέσμευση
με άμεσες και έμμεσες δράσεις, ώστε σιγά-σιγά και όλοι μαζί να κάνουμε την
αλλαγή.
ΠΙΕΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, προσεγγίζοντας πολιτικούς, πραγματοποιώντας
συναντήσεις, οργανώνοντας εκστρατείες, διαμαρτυρίες και δράσεις.
ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΙΝΗΜΑ, ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ προς ένα δικαιότερο
και πιο βιώσιμο τροφικό σύστημα, προωθώντας στην πρώτη γραμμή κοινότητες
ανθρώπων, οι οποίοι δουλεύουν μαζί, για την αλλαγή που όλοι θέλουμε να γίνει
πραγματικότητα.
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Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τους Νέους Φίλους
της Γης Ευρώπης, επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα
www.youngfoee.org

Η’ επικοινωνήστε μαζί μας στο:
Young Friends of the Earth Europe
Rue d'Edimbourg 26
Brussels 1050
Belgium
Tηλ.: + 32 2 893 1000

