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Slow food wierzy, że unijne reformy polityki rolnej i środowiskowej,
które będą kształtować naszą przyszłość do roku 2020, a nawet
później, stanowią prawdziwą szansę dla Europejczyków, by
wspólnie zastanowić się nad kwestią żywności, jej produkcji i
dystrybucji.
Chcemy wspólnie budować Powolną Europę.
Dołącz do debaty i dołącz do nas.
www.slowfood.com
Sfinansowane przez Unię Europejską | Za treść tej publikacji odpowiada jedynie autor. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za ewentualne użycie informacji w niej zawartych.
Wydrukowane na papierze z recyclingu.

Slow Food pracuje nad nowym system żywnościowym
Europy – systemem, w którym dużą rolę odgrywają
produkty lokalne, kultura danego obszaru oraz
potrzeby zamieszkujących go ludzi. Cel ten można
osiągnąć przez:
t 1PMFQT[FOJF [OBKPNPʯDJ FLPTZTUFNØX PSB[ PTUSP˃OF
wykorzystywanie surowców naturalnych: powietrza, ziemi, wody i bioróżnorodności. Są to dobra wspólne, które
powinny być chronione.

t /PXF TQPTPCZ przekazywania tradycyjnej wiedzy,
krążącej w przekazach ustnych lub wypracowanej przez
doświadczenie wielu pokoleń. (Ta empiryczna i rzadko
dokumentowana wiedza powoli odchodzi w zapomnienie.)

tTworzenie sieci społeczności wiejskich, silnie powiązanych
ze swoim środowiskiem i kulturą, a także z populacjami
miejskimi, instytucjami akademickimi i naukowymi.

t 6OJXFSTZUFUZ PSB[ JOTUZUVDKF OBVLPXF [BKNVKʇDF TJʒ
badaniem i zwiększeniem dynamiki lokalnych ekosystemów przez wzbogacanie tradycyjnej wiedzy nowymi
technologiami.

tŚwiadome społeczeństwa miejskie, które poza organizacją
wewnętrzną i komunikacją z obrzeżami potrafią same
wyprodukować część swojego pożywienia.
t 8TQBSDJF EMB młodych ludzi zajmujących się rolnictwem
i produkcją, ponieważ to od nich zależy przyszłość europejskiej żywności.

tɭXJBEPNPʯʉ ˃F ani środowiska wiejskie, ani miejskie nie
mogą rozwijać się niezależnie od siebie.
t Docenienie działających na małą skalę rolników,
rybaków i producentów.
t Silne poczucie lokalnej tożsamości i kultury, które są
podstawą tożsamości europejskiej.

Dzięki nowej polityce i wsparciu wszystkich
obywateli, Unia Europejska może przewodzić w tej
jakże potrzebnej globalnej reformie żywienia przez:
t 1SPNPXBOJF interdyscyplinarnych badań i programów,
które zakładają integrację i wzajemną zależność oceanów,
lądów, klimatu i społeczności.
t4[LPMFOJFJOBHSBE[BOJFSPMOJLØXPSB[SZCBLØX [XBT[D[B
młodych, by pomóc im zachować bioróżnorodność i
rozwijać metody przyjazne środowisku.
t ;BQFXOJFOJF  ˃F głos miejscowych producentów
(rolników, rybaków czy organizacji kosumenckich)
zostanie wzięty pod uwagę na wszystkich szczeblach procesu
decyzyjnego, a ich doświadczenie przyczyni się do
wypracowania skutecznych rozwiązań.

tOdnalezienie równowagi pomiędzy produkcją na małą,
średnią i dużą skalę dzięki zróżnicowanym metodom, które
nie zmuszałyby mniejszych producentów do stosowania
przepisów szytych na miarę dużych przedsięwzięć.
t Promowanie sieci producentów, nauczycieli, konsumentów, studentów, kucharzy etc., przez tworzenie
przestrzeni, wydarzeń i narzędzi sprzyjających solidarności
i nawiązywaniu kontaktów.
t 1S[FDJXE[JBBOJF kulturalnej i ekonomicznej marginalizacji obszarów wiejskich przez promocję ich stylu życia,
dostęp i udział w procesach informacyjnych, edukacyjnych i
kulturalnych.

