
Slow food wierzy, !e unijne reformy polityki rolnej i "rodowiskowej, 
które b#d$ kszta%towa& nasz$ przysz%o"& do roku 2020, a nawet 
pó'niej, stanowi$ prawdziw$ szans# dla Europejczyków, by 
wspólnie zastanowi& si# nad kwesti$ !ywno"ci, jej produkcji i 
dystrybucji. 

Chcemy wspólnie budowa! Powoln" Europ#. 
Do$"cz do debaty i do$"cz do nas.
www.slowfood.com
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za ewentualne u!ycie informacji w niej zawartych.

Wydrukowane na papierze z!recyclingu.

Nasza 
idea

 Europy



Slow Food pracuje nad nowym system %ywno&ciowym 
Europy – systemem, w którym du%" rol# odgrywaj" 
produkty lokalne, kultura danego obszaru oraz 
potrzeby zamieszkuj"cych go ludzi. Cel ten mo%na 
osi"gn"! przez:

wykorzystywanie surowców naturalnych: powietrza, zie-
mi, wody i bioró%norodno&ci. S$ to dobra wspólne, które 
powinny by& chronione.

Tworzenie sieci spo$eczno&ci wiejskich, silnie powi$zanych 
ze swoim "rodowiskiem i kultur$, a tak!e z populacjami 
miejskimi, instytucjami akademickimi i naukowymi.

'wiadome spo$ecze(stwa miejskie, które poza organizacj$ 
wewn#trzn$ i komunikacj$ z obrze!ami potra($ same 
wyprodukowa& cz#"& swojego po!ywienia.

m$odych ludzi zajmuj$cych si# rolnictwem 
i produkcj$, poniewa! to od nich zale!y przysz%o"& euro-
pejskiej !ywno"ci.

przekazywania tradycyjnej wiedzy, 
kr$!$cej w przekazach ustnych lub wypracowanej przez 
do"wiadczenie wielu pokole). (Ta empiryczna i rzadko 
dokumentowana wiedza powoli odchodzi w zapomnienie.)

badaniem i zwi#kszeniem dynamiki lokalnych eko-
systemów przez wzbogacanie tradycyjnej wiedzy nowymi 
technologiami.

 ani &rodowiska wiejskie, ani miejskie nie 
mog" rozwija! si# niezale%nie od siebie.

Docenienie dzia$aj"cych na ma$" skal# rolników, 
rybaków i producentów.

Silne poczucie lokalnej to%samo&ci i kultury, które s$ 
podstaw$ to!samo"ci europejskiej.

Dzi#ki nowej polityce i wsparciu wszystkich 
obywateli, Unia Europejska mo%e przewodzi! w tej 
jak%e potrzebnej globalnej reformie %ywienia przez:

interdyscyplinarnych bada) i programów, 
które zak%adaj$ integracj# i wzajemn$ zale!no"& oceanów, 
l"dów, klimatu i spo$eczno&ci.

m%odych, by pomóc im zachowa! bioró%norodno&! i 
rozwija& metody przyjazne &rodowisku.

g$os miejscowych producentów 
(rolników, rybaków czy organizacji kosumenckich) 
zostanie wzi#ty pod uwag# na wszystkich szczeblach procesu 
decyzyjnego, a ich do"wiadczenie przyczyni si# do 
wypracowania skutecznych rozwi$za).

Odnalezienie równowagi pomi#dzy produkcj" na ma$", 
&redni" i du%" skal# dzi#ki zró!nicowanym metodom, które 
nie zmusza%yby mniejszych producentów do stosowania 
przepisów szytych na miar# du!ych przedsi#wzi#&.

Promowanie sieci producentów, nauczycieli, kon-
sumentów, studentów, kucharzy etc., przez tworzenie 
przestrzeni, wydarze) i narz#dzi sprzyjaj$cych solidarno"ci 
i nawi$zywaniu kontaktów.

kulturalnej i ekonomicznej margi-
nalizacji obszarów wiejskich przez promocj# ich stylu !ycia, 
dost#p i udzia% w procesach informacyjnych, edukacyjnych i 
kulturalnych.


