
 

Good food, Good farming – să ne îndreptăm spre Bruxelles! 
 

E timpul pentru preţuri corecte atât pentru fermieri cât şi pentru cumpărători 
E timpul să ne preocupăm de mediul înconjurător 
E momentul pentru o independenţă a alimentelor 

E momentul să furnizăm alimente şi agricultură de calitate pretutindeni! 
 
Debut: Sfârşitul lui august în diferite locaţii din Europa 
Sfarsit: 19 septembrie la Bruxelles 
 
Viitorul alimentelor şi a fermierilor noştri este disputat la Bruxelles. Pentru prima oară, reforma agriculturii 
europene va fi stabilită atât de Parlamentul European cât şi de Guvernele Naţionale. 
 
E momentul să cerem Politica Agricolă Comună (PAC) care să furnizeze alimente şi agricultură de calitate. E 
momentul pentru o schimbare. 
 
În ultimii 50 de ani, taxele noastre au fost folosite pentru a susţine producţia industrializată de alimente. 
Această formă de agricultură pune în pericol existenţa fermierilor noştri, din nord si sud, ducând totodată, la o 
instabilitate alimentară globala, pe de-o parte, şi la o risipă colosală, pe de altă parte.  Tot ea se face vinovată şi 
pentru distrugerea mediului înconjurător, din cauza faptului că se bazează pe un abuz de  ingrasaminte 
chimice, de pesticide nocive şi de combustibili fosili. Fermele industriale depind de importurile de soia pentru 
a-şi hrăni animalele, neglijează bunăstarea animalelor, intensifica schimbările climatice şi duc la abandonul 
zonelor rurale. Cerem o reorientarea sistemelor noastre  de alimentaţie şi agricultură. PAC trebuie să se 
schimbe!  
 
În această vară, fermierii, cetăţenii şi tinerii din toată Europa vor porni spre Bruxelles pe jos, cu bicicleta sau 
tractorul. In drum vor lua parte la evenimente, actiuni si proteste. Facem o invitaţie deschisă tuturor, să vină la 
Bruxelles pe data de 19 septembrie 2012, să ceara Uniunii Europene să furnizeze atât alimente cât şi o 
agricultură de calitate. 
 
Hai să avem o Politica Agricolă Comună care să: 

 Ofere costuri sigure şi stabile, acoperind chetuielile fermierilor şi, totodată, care să ofere preţuri 
rezonabile pentru compărători. 

 Ţină cont de patrimoniul nostru natural, cultural şi culinar. 

 Susţină fermele familiale; atât cele vechi cât şi cele noi. Nu ne mai permitem să pierdem fermieri! 

 Facă legatura, în mod direct, între subvenţii şi criteriile sociale, de mediu şi de bunăstare a animalelor. 
Bani publici pentru bunuri publice! 

 Ne îndrepte spre o suveranitate alimentară. 

 Ne ducă spre o agricultură durabilă şi mai ecologică, promovând sisteme de agricultură agro 
ecologice. 

 Consolideze dezvoltarea economică a comunităţilor rurale. 

 Garanteze cultivarea locală a proteaginoaselor, în schimbul  importurilor de soia. 

 Asigure o echitate între statele membre ale UE. 

 Ne îndrepte spre o suveranitate alimentară. 

 Işi asume responsabilitate internaţională şi să se asigure că ţările din Europa şi din Sudul devin mai 
auto-sustenabile. 

 Elimine specula cu alimente şi care să pună capăt exportului de produse agricole la un preţ sub cel de 
producţie. 

 
Împreună putem aduce aceste schimbări! 
  
Pentru a lua parte la marşul ‚Good Food,’ luaţi legătura cu Stephanie 
Roth: info@goodfoodmarch. eu sau +493028482326  

www.goodfoodmarch.eu 

http://www.goodfoodmarch.eu/

