Żywność z gospodarstw
korzyści społeczne, środowiskowe
i gospodarcze lokalnych systemów
żywnościowych
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Zdjęcie: Vanessa Malandrin

Wprowadzenie
Rok 2007 można uznać za kolejny kamień milowy Przykłady te niekoniecznie zostały opracowane
naszej planety - światowa populacja miejska
jako rozwiązania opisanych powyżej globalnych
wyprzedziła liczbę osób mieszkających na wsi. W problemów. Większość z nich jest wynikiem
Europie już 68% ludzi żyje na obszarach miejs- nawiązania współpracy przez osoby, które chcą
kich. Naukowcy przewidują, że wraz ze wzrostem wiedzieć skąd pochodzi żywność, wspierać lokalglobalnej liczby ludności (z szacunkami, które
nych i zrównoważonych rolników oraz produsugerują, że do 2050 roku może osiągnąć 10 centów lub działają na rzecz pobudzenia lokalnej
miliardów ludzi), przyspieszy proces urbanizacji. gospodarki. Te wszystkie przykłady świadczą o
Wzrost ten odbędzie się kosztem terenów podmiej- rosnącym oddolnym ruchu na rzecz krótkich czyli
skich i wiejskich, przynosząc ważne pytania o
lokalnych łańcuchów dostaw, które dostarczają
przyszłość rolnictwa, ochronę podstawowych żywność produkowaną w sposób zrównoważony,
zasobów naturalnych (takich jak woda, źródła
na małą skalę - znanych również jako rolnictwo
energii i żyznych gleb) oraz ochronę kluczowych “agroekologiczne”.
obszarów przyrodniczych.1 Nie tylko będziemy
musieli nakarmić więcej ludzi w sposób zrówno- Czym jest „agroekologia” i jaki jest jej związek z
ważony, ale również odpowiedzieć na nowe
lokalnymi systemami żywnościowymi?
i zmieniające się potrzeby społeczne.
Agroekologia wymaga spojrzenia na cały system
żywnościowy, z uwzględnieniem produkcji żywności, jej dystrybucji i konsumpcji. Dla rolników
oznacza to korzystanie z wartości lokalnej wiedzy
i praktyk rolniczych, których celem jest naśladowanie procesów naturalnych, redukujących potrzebę wkładu z zewnątrz. Agroekologia kładzie
większy nacisk na wspieranie lokalnej gospodarki
żywnościowej, wspieranie i budowanie lokalnych
przedsiębiorstw a także na tworzenie miejsc
pracy wymagających wysokich kwalifikacji oraz
rozwój rzemiosła. Co ważne, agroekologia łączy
aktywnych obywateli i społeczności. Dzięki temu
ludzie angażują się w podejmowanie decyzji o
tym, jaka żywność jest produkowana i spożywana oraz jak zarządza się zasobami naturalnymi
w ich okolicy.

Ta ulotka przedstawia i analizuje niektóre
z innowacyjnych i kreatywnych sposobów,
w których producenci i konsumenci żywności
zaczęli szukać rozwiązania tych problemów
w różnych częściach Europy. Prezentuje ona
pięć przypadków ilustrujących różne sposoby
lokalnych społeczności na znalezienie bardziej
zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności
przynoszące wszystkim korzyści. Metody są różne,
ale wyniki - takie same: małe, zrównoważone
gospodarstwa rolne i producenci żywności przejmują kontrolę nad systemem żywnościowym
od dużych firm przemysłowych, które obecnie
dominują na rynku, a jednocześnie stawiają zysk
ponad dobrobyt ludzi i dobrostan planety.
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Więcej Europejczyków domaga się lokalnej
żywności produkowanej w sposób zrównoważony

w Czechach konsumenci
wspólnie wymyślają nowe
sposoby zaopatrywania się
w żywność przez krótkie
łańcuchy dostaw takie jak
rynki rolników

krótkie łańcuchy dostaw
mają szersze korzyści
ekonomiczne i społeczne,
wspierają małe
gospodarstwa, by mogły
przetrwać na europejskiej
wsi, czego dowodzą
przypadki z Włoch i Francji

Węgrzy zainteresowali
się żywnością lepszą
dla zdrowia i
wykreowali modę na
produkty sezonowe

Hiszpanie zainteresowali się samodzielną
uprawą i dystrybucją produktów rolnych

Polityka państwa dla zrównoważonej żywności lokalnej
Avicultura Campesina
Gruppi di Acquisto Solidale Avicultura
La Ruche Qui Dit Oui
Rynek rolników w Pradze
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Studium przypadku
agroekologicznych
lokalnych systemów
żywnościowych

Czym jest „agroekologia” i jaki
jest jej związek z lokalnymi
systemami żywnościowymi?
Agroekologia wymaga spojrzenia na cały
system żywnościowy, z uwzględnieniem
produkcji żywności, jej dystrybucji i konsumpcji. Dla rolników oznacza to korzystanie z wartości lokalnej wiedzy i praktyk
rolniczych, których celem jest naśladowanie procesów naturalnych, redukujących
potrzebę wkładu z zewnątrz. Agroekologia
kładzie większy nacisk na wspieranie lokalnej gospodarki żywnościowej, wspieranie
i budowanie lokalnych przedsiębiorstw a
także na tworzenie miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji oraz rozwój
rzemiosła. Co ważne, agroekologia łączy
aktywnych obywateli i społeczności. Dzięki
temu ludzie angażują się w podejmowanie
decyzji o tym, jaka żywność jest produkowana i spożywana oraz jak zarządza
się zasobami naturalnymi w ich okolicy.

Jedzenie jest elementem
funkcjonowania rolnictwa
„Jedzenie jest elementem funkcjonowania rolnictwa” napisał amerykański powieściopisarz,
rolnik i poeta Wendell Berry w eseju z 1989 roku
„O przyjemnościach z jedzenia”. Ale co to właściwie oznacza? Według Berry’ego: „Większość ludzi
myśli o żywności, jako produkcie rolnym, ale nie
uważa siebie za osoby funkcjonujące w rolnictwie
- po prostu myślą o sobie jako o “konsumentach”.2
Obecnie w Europie wiele osób nie wie, co naprawdę
je: łańcuchy dostaw żywności są długie i skomplikowane, a produkty często stają się przedmiotem
obrotu na rynku międzynarodowym, stawiając
przeciętnego konsumenta w sytuacji całkowitego
braku wiedzy o pochodzeniu żywności.

naturalnych powiązań pomiędzy roślinami, glebą,
zwierzętami i szerszym środowiskiem? A co
z powiązaniami między sposobem, w jaki żywność jest uprawiana, przetwarzana i sprzedawana,
a naszym zdrowiem? A wpływ tego sposobu na
lokalne gospodarki?

Ta globalizacja produkcji żywności doprowadziła
do przemysłowego monopolu w sektorze rolnictwa. Niewielka liczba firm dominuje obecnie w
sektorach: produkcji nasion, agrochemicznym,
przetwarzania, logistyki a nawet produkcji
żywności. Na przykład w 2011 roku czterech
sprzedawców detalicznych kontrolowało 85%
niemieckiego krajowego rynku żywności, a
trzech dominowało na 90% rynku żywnościowego w Portugalii. W 2009 roku zaledwie pięciu
sprzedawców kontrolowało 70% tego rynku w
Hiszpanii.3 Ta koncentracja władzy może prowadzić do nieuczciwych praktyk handlowych, które
pogarszają sytuację drobnych rolników i producentów w całym łańcuchu dostaw, a jednocześnie
odsuwają tych z nas, którzy nie
uprawiają ziemi coraz dalej od źródeł
żywności, którą jemy.4

Łączenie lokalnych
gospodarstw z miastami
Globalny charakter produkcji żywności wytwarza
fizyczne i psychologiczne oddalenie konsumenta
i rolnika, w stosunku do tego, co jemy i skąd to
pochodzi. Jest to szczególnie ważne dla osób
mieszkających na obszarach miejskich, gdzie
dostawy żywności są zdominowane przez supermarkety. Żywność dociera opakowana na półki
supermarketów z niewielkim śladem swoich wiejskich korzeni.
W całej Europie rośnie trend przeciw tej sytuacji,
obejmujący bazary żywnościowe, sprzedaż bezpośrednią u rolnika, rolnictwo wspierane przez
społeczność i programy zbiorowego żywienia
w instytucjach publicznych.5

W 2011 roku, trzech
sprzedawców detalicznych
kontrolowało 90% rynku
żywności w Portugalii

Te formy bezpośredniej sprzedaży żywności
zapewniają jej krótszą drogę z gospodarstw do
mieszkańców miast, zachęcając do tworzenia
krótkich łańcuchów dostaw, sezonowych produktów i kontaktu twarzą w twarz z tymi, którzy
produkują to, co jedzą mieszkańcy miasta.

Światowa produkcja i handel żywnością oznacza również utratę tradycyjnej wiedzy,
umiejętności i kultury - zarówno wśród rolników,
jak i konsumentów. Przykładowo: jak wielu
Europejczyków ma wciąż świadomość głębokich
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Konsumenci chcą więcej
lokalnej żywności
Konsumenci także przyspieszają zmianę. Coraz
więcej osób zaczyna rozumieć różnorodność
korzyści z przyjęcia odpowiedzialnych nawyków
żywieniowych, a to z kolei prowadzi do powstawania różnych inicjatyw, mających na celu
skrócenie łańcuchów dostaw żywności oraz
tworzenie nowych sojuszy pomiędzy producentami i konsumentami.
Według Natural Marketing Institute, 71% Francuzów i 47% konsumentów w Hiszpanii i Wielkiej
Brytanii twierdzi, że ważne jest, aby kupować
lokalne produkty.7 Badanie postaw konsumentów
wobec lokalnej żywności przeprowadzone przez
organizację Friends of the Earth Europa (Przyjaciele Ziemi – Europa) w ośmiu krajach UE,
wykazały, że połowa wszystkich respondentów
regularnie kupowała bezpośrednio od rolnika.8
Tendencja ta jest widoczna również poza Europą.
W Stanach Zjednoczonych liczba żywnościowych
targowisk w latach 1994 – 2011 wzrosła czterokrotnie: z 1755 do 7175. W 1986 roku w Stanach
Zjednoczonych były zaledwie dwa przypadki
gospodarstw rolnych w ramach rolnictwa wspieranego przez społeczność - dziś jest
ich ponad 4000.9

Zdjęcie: Za Zemiata

Natomiast dla małych gospodarstw może być
bardzo trudne dostarczanie produktów do
supermarketów, biorąc pod uwagę dobrze udokumentowane przeszkody, z jakimi się spotykają.6 Oferując niesezonowe produkty przez cały
rok oraz sprzyjając rolnictwu wielkoskalowemu,
wiele supermarketów pogłębia zrywanie relacji
między producentami i konsumentami oraz
utrwala najgorsze aspekty załamującego się
systemu żywnościowego w Europie. Z bazarami
żywnościowymi i rolnictwem wspieranym przez
społeczność rozwijającymi już w Europie - patrz
studia przypadków z Czech, Polski, Francji i Włoch
– zapewnianie lokalnych produktów na obszarach
miejskich jest opłacalną, korzystną i przystępną
cenowo alternatywą dla coraz bardziej zglobalizowanych i sterowanych przez korporacje łańcuchów żywnościowych.

Małe gospodarstwa
zapewniają obecnie 70%
żywności na świecie

Łączenie lokalnych
gospodarstw z konsumentami

Kiedy lokalna żywność
jest również agroekologiczna?

Rolnicy i lokalni producenci również poszukują
sposobów, żeby sprzedawać swoje towary bezpośrednio konsumentom - za pośrednictwem
bazarów, sklepów przy gospodarstwach, „skrzynek
z warzywami” na zamówienie i innych systemów.
Trend bezpośredniej sprzedaży konsumentom
stał się kluczowym elementem rozwoju obszarów
wiejskich w kilku państwach członkowskich Unii
Europejskiej. Średnio jedno na sześć gospodarstw
sprzedaje bezpośrednio konsumentom ponad
połowę swoich produktów.

Kupowanie lokalnie produkowanej żywności
przynosi często korzyści środowiskowe. Tak
jest w przypadku, gdy kupujemy produkty lokalne i sezonowe od producentów, którzy stosują
ekologiczne metody produkcji. Kluczowymi
wskaźnikami służącymi do pomiaru wpływu na
środowisko krótkich łańcuchów dostaw, mogłyby
być wielkości zasobów nieodnawialnych wykorzystywanych do przetwarzania, transportu
i przechowywania, wraz z metodami produkcji
żywności. W krótkich łańcuchach dostaw żywności używa się mniej opakowań niż w supermarketach – w ten sposób wykorzystuje się mniej
zasobów nieodnawialnych; zużywa się mniej
energii do przechowywania (produkty są świeże
i sezonowe), a ponadto pochodzą one z upraw
i chowu zwierząt dostosowanych do lokalnego
środowiska oraz są integralną częścią lokalnych
ekosystemów oraz wspierają różnorodność
biologiczną. Bliższe powiązania konsumentów

Większość z 12 milionów gospodarstw w UE
to gospodarstwa rodzinne. Gospodarstwa te
przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju
społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska
na obszarach wiejskich oraz często uczestniczą
w krótkich łańcuchach dostaw żywności (tzn.
gdy rolnik sprzedaje konsumentowi z mniejszą
liczbą pośredników). Te i inne małe gospodarstwa
zapewniają obecnie 70% żywności na świecie.
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z producentami oznaczają również, że często konsumenci otrzymują informacje o metodach produkcji i oczekują wyższego poziomu
wdrażania zasady zrównoważonego
rozwoju w gospodarstwie.10

Lokalne zakupy żywności są
dwukrotnie skuteczniejsze
pod względem ożywiania
lokalnej gospodarki

konsumpcja żywności mają miejsce na stosunkowo niewielkim obszarze geograficznym, mają
korzystny wpływ na lokalną gospodarkę.13
New Economics Foundation (Fundacja Nowej
Ekonomii), niezależny think tank z siedzibą w
Londynie, porównała, co dzieje się w Europie, gdy
ludzie kupują produkty w supermarkecie, a co
- gdy zakupy są robione na lokalnych bazarach
lub w systemach rolnictwa wspieranego przez
społeczność. Okazało się, że w społeczności lokalnej zostaje dwa razy tyle pieniędzy, gdy ludzie
kupują żywność lokalnie.

Wiele przykładów działań przedstawionych poniżej zostało zainicjowanych jako wyraz rosnącej świadomości
ekologicznej wśród konsumentów i rolników, co
w efekcie doprowadziło do bardziej przyjaznego
dla środowiska stylu życia, opartego o względy
etyczne i wartości.

„Lokalne zakupy żywności są dwukrotnie skuteczniejsze pod względem ożywiania lokalnej gospodarki”- mówi David Boyle, jeden z naukowców
zaangażowanych w projekt. 14
„Lokalne systemy żywnościowe zostały również
opisane jako ważne źródło szans tworzenia
miejsc pracy, a z tym wiążą się pozytywne dalsze
efekty. Te możliwości zatrudnienia
mogą być bezpośrednio związane z
produkcją i sprzedażą.15

Rolnictwo wielkoskalowe
zatrudnia mniej ludzi,
zatem mniej pieniędzy z
wynagrodzeń trafia do
lokalnej gospodarki

Zdjęcie: Za Zemiata

Aspekty ekonomiczne: lokalna
żywność rozwija lokalne
gospodarki...

Inne badanie przeprowadzone w
USA wykazało, że dla każdych dwóch miejsc
pracy powstałych dzięki bazarom żywnościowym w stanie Iowa, dodatkowe miejsca powstają
pośrednio w powiązanych sektorach gospodarki.
W 2004 roku dzięki powstaniu efektu mnożnikowego korzyści ze sprzedaży na bazarach,
spowodowały wygenerowanie odpowiednika 140
pełnych etatów.16

Rosnące zainteresowanie lokalnie produkowaną
żywnością stanowi impuls rozwojowy dla lokalnych gospodarek. Badania w USA wykazały,
że lokalne łańcuchy dostaw żywności tworzą
13 pełnoetatowych miejsc pracy w rolnictwie
na każdy milion dolarów wartości sprzedaży,
tworząc w sumie 68 tys. miejsc pracy w 2008
roku. Wielkoskalowy sektor rolnictwa generuje
natomiast tylko 3 miejsca na każdy 1 mln dolarów
sprzedaży. 11

... podczas gdy rolnictwo
przemysłowe je drenuje
Korzyści lokalnej gospodarki z lokalnych systemów żywnościowych kontrastują ostro z wpływem wywieranym na nią przez wielkoskalową
produkcję rolną. Badania Uniwersytetu w Illinois
prowadzone przez 17 lat wskazały na przykład, że
przemysłowe fermy tuczu świń utrudniają wzrost
gospodarczy w społecznościach wiejskich.17
Jednym z powodów jest to, że gospodarstwa
wielkoskalowe mają tendencję do zamawiania
większości środków produkcji (takich jak pasza,
leki itp.) u odległych sprzedawców, a nie lokalnych

Badanie Departamentu Rolnictwa USA z 2010
roku porównujące przychody ze sprzedaży jabłek,
borówek amerykańskich, mleka, wołowiny i sałaty,
wskazało, że dzięki lokalnym łańcuchom dostaw
prawie cały zysk pozostaje w lokalnej gospodarce, a producenci otrzymują od 50% do 649%
wyższe przychody niż w tradycyjnych systemach
sprzedaży.12
Lokalne systemy żywnościowe,
w których produkcja, przetwórstwo, handel i
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dostawców.18 Zatrudniają również mniej ludzi,
zatem mniej pieniędzy z wynagrodzeń trafia do
lokalnej gospodarki.19

cie środki zostaną wykorzystane, aby zapewnić
korzyści środowiskowe.
Korzyści te pojawią się, gdy publiczne pieniądze
zostaną wydane na wspieranie lokalnych rolników i firm żywnościowych zapewniających
zrównoważone, sezonowe i świeże jedzenie dla
lokalnych społeczności.

Lokalna gospodarka żywnościowa przeciwnie - zależy od lokalnych rolników karmiących
społeczności, a popyt na żywność lokalną i
regionalną stał się głównym czynnikiem rozwoju
gospodarki rolnej, tworzenia miejsc
pracy i pobudzania wzrostu gospodarczego.20

Przehandlowanie lokalnie
produkowanej żywności

Tylko mała część budżetu
WPR jest wykorzystywana
na wsparcie zrównoważonego rolnictwa i pomoc
lokalnym rolnikom
w marketingu

Do tej pory zarówno WPR, jak też polityka handlowa UE koncentrowały się na poszukiwaniu
nowych globalnych rynków dla produktów rolnych
UE. W mniejszym stopniu wspierały inicjatywy
dające rolnikom, którzy produkują w sposób
zrównoważony, możliwości sprzedaży własnych
produktów za pośrednictwem lokalnych bazarów,
sklepów przy gospodarstwach lub bezpośrednio do szkół i innych instytucji publicznych zapewniając świeżą, sezonową, zrównoważoną
żywność.

Rola rządów krajowych

Obecne wysiłki mające na celu zabezpieczenie
nowych transatlantyckich umów handlowych
między UE a USA (TTIP) oraz UE i Kanadą (CETA)
zaostrzają sytuację. Zaprojektowane w celu
zwiększenia handlu produktami rolnymi między
Ameryką Północną i UE, stanowią narzędzie
agro-przemysłu zagrażające drobnym producentom po obu stronach Atlantyku. Modelowanie
skutków sugeruje, że umowy będą prowadzić do
dalszej intensyfikacji rolnictwa, ze szkodliwymi
skutkami środowiskowymi i społecznymi tego
procesu.22

Podczas gdy konsumenci, producenci i rolnicy
mogą sterować skracaniem łańcuchów dostaw
żywności, inicjatywy te nie funkcjonują w politycznej próżni. Poniższa analiza przypadku
z Węgier ujawnia istotną rolę, jaką rządy krajowe i
samorządy mogą odgrywać we wspieraniu lokalnych łańcuchów dostaw żywności - przekładającymi się na korzyści dla lokalnej gospodarki
i społeczności.

Rola Unii Europejskiej

Unia Europejska zapewnia wsparcie dla rolników Skala krytyki jest duża i rośnie sprzeciw opinii
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), co publicznej dotyczący tych potencjalnych umów
stanowi około 40% całkowitego budżetu UE - - zwłaszcza, że są obawy, że umowy te będą
podważać obowiązujące przepisy i polityki,
około 58 miliardów euro rocznie - finansowanego
które
wspierają krótsze i bardziej zrównoważone
z podatków obywateli. Pieniądze te mają wspiełańcuchy
żywnościowe. Pojawia się nacisk na
rać rolników i działania związane z rolnictwem
standaryzację
lub umożliwienie wzajemnego
na obszarach wiejskich. Większość z nich jednak
uznawania
przepisów dotyczązostała wykorzystana na wsparcie przemysłocych
bezpieczeństwa
żywności,
wego rolnictwa i żywności, tylko z małą częścią
co
może
doprowadzić
do
zalewa(mniej niż jedną trzecią całego budżetu WPR)
nia
rynku
tańszymi
produktami
wykorzystaną na wsparcie zrównoważonego rol- wyprodukowanymi z niższymi
nictwa i pomoc lokalnym rolnikom w marketingu.
standardami
bezpieczeństwa,
wystawiającymi
na
ryzyko zdrowie,
W czasie powstawania tej publikacji Komisja
a
także
mniejsze
firmy
spożywcze i
Europejska przyjęła 27 (ze 118) krajowych i regiogospodarstwa
rodzinne.
nalnych Programów Rozwoju Wsi z zapowiedzią
99,6 miliardów euro z funduszy UE do roku 2020.21
O ile bieżące szacunki przewidują, że 43% tych
środków zostanie przeznaczone na cele rolno-środowiskowo-klimatyczne, rolnictwo ekologiczne, leśnictwo i obszary chronione Natura
2000 oraz inne wsparcie dla ochrony klimatu i
ochrony środowiska, nie jest jasne, jak rzeczywiś-
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Oddolna rewolucja
żywnościowa: jak społeczności
w całej Europie naprawiają
system żywnościowy
Inicjatywy obywatelskie szybko się rozwijają,
a wiele projektów nie dotyczy już tylko lokalnej
żywności i sprzedaży bezpośredniej. W Europie
działają oddolne ruchy starające się stworzyć
zupełnie nowy system żywnościowy, który nie
tylko jest w stanie wyżywić obywateli zarówno
na obszarach miejskich, jak i wiejskich, ale także
dostarczać innowacyjne rozwiązania dla zmieniających się potrzeb społeczeństwa. Poszukują one
zauważalnych rezultatów w zakresie zwiększenia
liczby miejsc pracy, włączenia społecznego, wartości dodanej, edukacji i nowych ról kulturowych
- zarówno dla producentów i konsumentów.
Przykłady zebrane tutaj powinny zainspirować
decydentów, by rozpoznać korzyści dla ludzi
i środowiska z krótkich łańcuchów dostaw żywności. Lokalnie produkowana i przystępna cenowo
żywność agroekologiczna powinna być podstawą
systemu żywnościowego, który zwiększa naszą
suwerenność żywnościową. Model „bez zmian”
nie może być dłużej uznawany jako opcja dla
dobrze funkcjonującego systemu żywnościowego
w przyszłości.
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Bazary w Warszawie

Od kilku lat warszawiacy odwiedzają bazary w niezwykłych sceneriach, a zakupy są bardziej wydarzeniem towarzyskim niż zwykłą
transakcją. Na klimat bazaru składa się wyjątkowość miejsca,
pomysły organizatorów oraz najważniejsze – bezpośredni kontakt z producentami, z którymi można porozmawiać o dawnych
i nowych smakach, sposobach uprawy, dietach i przepisach na
oryginalne potrawy.

BioBazar
Od ponad 4 lat w soboty rano i w środy po południu ożywa opuszczona w 1982 r. fabryka Norblina, która dawniej produkowała
platery i elementy metalowe. W post-industrialnej atmosferze, w
budynkach sprzed 100 lat, obok zabytkowych maszyn na straganach można kupić ekologiczne warzywa, owoce, nabiał, chleb,
wędliny, kurczaki, wina, herbaty, kawy, a także gotowe dania:
pierogi i regionalne rarytasy jak piróg biłgorajski. Organizatorzy
dają pierwszeństwo producentom ekologicznym i sprawdzają
certyfikaty, a jeżeli takie produkty są niedostępne – możliwa jest
sprzedaż produktów nieekologicznych jak np. ryby z akwakultury
lub zrównoważonych połowów. Można napić się kawy Fair Trade,
uczestniczyć w warsztatach gotowania, zamienić zużyte baterie i
stary sprzęt komputerowy na choinkę w doniczce lub sadzonki kwiatów. Nic więc dziwnego, że w soboty zakupy robi tu około 3 tysięcy
klientów, a na facebooku BioBazar ma ponad 20 tysięcy „lajków”.

Producenci płacą opłaty i procent od sprzedaży, ale chociaż czasem narzekają na wysokość opłat, to mówią, że w żadnym innym
miejscu nie są w stanie zrobić w jeden dzień takiego obrotu.

9

Organizatorzy
dają pierwszeństwo
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Targ Forteca
Tajemnicza XIX-wieczna forteca otoczona fosą w środę od 4 lat
zamienia się w bazar, na którym można kupić świeże zioła, grzyby
boczniaki z ekologicznej uprawy, warzywa, jajka, sery, soki tłoczone
z jabłek i innych owoców, ryby, miody. Targ jest znacznie mniejszy niż Bio-Bazar, toteż liczba 4 tysięcy „lajków” jest zasłużoną
pochwałą dla tego kameralnego targu. Pomysłodawcą jest znana
z prasy i telewizji Agnieszka Kręglicka, zwolenniczka Slow Food i
znawczyni smaków.

Agnieszka Kręglicka - zależało mi, by warzywa dostarczał do
naszych restauracji Piotr Rutkowski nazywany “Pan Ziółko”, ale on
nie chciał rozwozić po Warszawie, bo korki i trudna komunikacja,
zgodził się natomiast przywozić w jedno miejsce, do Fortecy. Po
kilku dostawach zapytał, czy może też przywozić paczki dla swoich
indywidualnych odbiorców, którzy zamawiają u niego mailowo.
Zgodziłam się, z tego powstał stragan, a po straganie momentalnie,
przez info w mediach społecznościowych, zrobił się tłum chętnych
kupujących.
Najpierw działaliśmy tylko sezonowo, zimą była przerwa, teraz
działamy przez cały rok. Prócz tego organizujemy dodatkowe targi
świąteczne, dużo większe, dłuższe, mocniej nagłośnione, zapraszając producentów z całego kraju.
Na targ regularny przyjeżdża średnio 200 samochodów oraz
zaglądają piesi i rowerzyści, razem około 300-400 osób. Na targach świątecznych odwiedza nas 2000 i więcej osób.
Targ jest pomyślany jako zakupy codzienne, głównie produktów
nieprzetworzonych, prosto od rolnika. Przy doborze wystawców
preferuję tych, którzy uprawiają i hodują, a potem sami przerabiają.
Najlepszym przykładem są producenci karpi - Dorota i Włodek
Orzechowscy z Gospodarstwa Jastrzębie Kąty. Mają własne stawy
i narybek, z ich upraw zboże do karmienia, a tutaj sprzedają karpie
surowe i przerobione: wędzone, w galarecie, w occie, pasztety itd.
Drugim preferowanym elementem jest certyfikat “eko”. Ale nie jest
konieczny, są też rolnicy bez certyfikatu, ale wyłącznie mali, z produkcją zrównoważoną. Jest też kilku importerów, ale staram się to
limitować.
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Wzmacnianie społecznościowych
rozwiązań dotyczących żywności
w obliczu zysków przedsiębiorstw

Avicultura Campesina – Hiszpania
Avicultura Campesina jest spółdzielnią drobiarską w północnej
Hiszpanii, utworzoną przez trzy małe gospodarstwa drobiarskie:
Cristina, Arturo i Jeromo. W ramach spółdzielni kupili ubojnię, by
móc zagwarantować sobie kontrolę nad całym procesem - od gospodarstwa do konsumenta

Zdjęcie: Avicultura Campesina

Jeromo jest doświadczonym drobiarzem, podczas gdy Arturo
i Cristina niedawno przenieśli się na wieś. Rolnicy oprócz hodowli
wysokiej jakości ekologicznych kurcząt, uprawiają i sprzedają
zboże na paszę dla drobiu.
Jeromo wyjaśnia: „Chodzi o zapewnienie konsumentom drobiu,
który został wyprodukowany lokalnie w małych gospodarstwach.
Jest to korzystne dla konsumentów i producentów a jednocześnie
stanowi przykład do naśladowania dla innych.”

Jak to działa?

Spółdzielnię tworzy 31 członków, w tym producentów, użytkowników
i konsumentów. Każdy członek ma jeden głos, a wszyscy złożyli się
na pokrycie kosztów zakupu budynku. Członkowie mogą korzystać
z ubojni, a także odnosić korzyści z niższych cen drobiu.
Spółdzielnia sprzedaje miejscowym rodzinom, restauracjom oraz
poprzez grupy zakupowe lokalnej żywności. Ten lokalny kierunek
odzwierciedla agro-ekologiczne podejście grupy, mające na celu
zapewnienie niezależności żywnościowej.

Wyzwania
Chociaż projekt skorzystał z niewielkiego wsparcia ze środków
publicznych, trudne było spełnienie standardów i wymogów zaprojektowanych przede wszystkim pod kątem potrzeb producentów
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agroprzemysłowych. Na przykład koszty spełnienia wymogów
administracyjnych ustanowionych przez inspekcję sanitarną były
trudne do udźwignięcia.
Obecny system nagradza przede wszystkim produkcję wielkoskalową, skierowaną na rynki światowe, co utrudnia konkurowanie
inicjatywom takim, jak Aviculture Campesina. Pomimo politycznych haseł o wspieraniu powrotu młodych ludzi na wieś, mało się
w tym zakresie robi.
Konkurencja z przemysłowymi „Goliatami”, którzy spełniają normy
ekologiczne, ale działają bez dbałości o lokalne społeczności i gospodarkę, stanowi szczególny problem. Firmy te odnoszą korzyści z
efektu skali produkując żywność po niskich cenach i dominując na
rynku.
Na przykład galicyjska firma Coren zabija 120 milionów kurczat
rocznie i sprzedaje swoje produkty w 42 krajach - w cenie o połowę
niższej od drobiu z Avicultura Campesina. W tej sytuacji kluczowe
znaczenie ma wyjaśnianie różnic konsumentom, jeśli rzemieślniczy
mali producenci mają przetrwać.

Zwiększanie wartości dodanej
Projekt Avicultura Campesina jest tylko jednym z wielu agro-ekologicznych projektów poszukujących alternatywnych modeli
produkcji, marketingu i handlu. Rozwijają one różne modele, ale
włączyły tysiące rodzin w produkcję własnej żywności. W rezultacie wzrosła produkcja żywności i więcej osób jest połączonych ze
źródłami pochodzenia żywności.
Więcej informacji: http://amayuelas.es/
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Łączenie konsumentów w celu
utrzymania lokalnej żywności na
rynku

Gruppi di Acquisto Solidale – Włochy
Etyczne grupy zakupowe, znane jako GAS (Gruppi di Acquisto Solidale) po raz pierwszy pojawiły się we Włoszech w latach 90-tych,
powołane w celu zakupu bezpośrednio od producentów, wybranych
na podstawie zgodności ze zrównoważonymi zasadami produkcji.
Grupy GAS zrodziły się z chęci budowania zdrowej gospodarki,
gdzie etyka była warta więcej niż zysk, a jakość - ważniejsza niż
ilość.
Adanella Rossi, członkini GAS i badaczka z Uniwersytetu w Pizie,
wyjaśnia: „GAS stanowi alternatywę dla systemu, z którym się nie
zgadzamy. To pomaga nam żyć w zgodzie z naszymi wartościami.
Pracujemy razem w naszym wspólnym interesie. Nie ma wyzysku,
nadwyżki czy odpadów. Widzimy to jako ważną podstawę dla stabilności lokalnych systemów żywnościowych”.

Zdjęcie: Vanessa Malandrin

Grupy są również zaangażowane w inne działania, takie jak promowanie sieci ekonomii społecznej, budowanie relacji między
członkami grupy. Chcą zmienić sposób, w jaki ludzie robią zakupy
i jedzą, zmienić postawy wobec konsumpcji i zachowania nie tylko
w odniesieniu do żywności.
We Włoszech istnieje obecnie około 2000 grup GAS z całkowitym
rocznym obrotem 90 mln euro. W Rzymie istnieje 60 grup o średnim rocznym obrocie 33,6 tys. euro i wnoszą one 5 mln euro rocznie
we wsparcie lokalnych zrównoważonych gospodarstw.
Większość grup ma charakter nieformalny, z członkami pracującymi jako wolontariusze. To daje grupom autonomię i jest postrze-
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gane jako sposób podtrzymywania ducha współpracy. Członkowie
grupy wybierają producentów na podstawie wiedzy na temat gospodarstw oraz korzystając z rekomendacji.
Może to przynosić wyzwania. Tylko nieliczni ludzie mają chęć brania
odpowiedzialności za zbieranie, transport i dystrybucję zamówień,
także magazynowanie stanowi problem. Produkty są zazwyczaj
dostarczane bezpośrednio do domów, do ośrodków społecznych lub
są przechowywane w garażach ludzi. Większość zaangażowanych
to osoby młode (78% w wieku 26 do 40 lat).
Krajowa sieć grup GAS łączy prawie wszystkie grupy, wspierając je
za pośrednictwem strony internetowej, w celu pomocy w zarządzaniu zakupami i dystrybucją. Członkowie grup składają zamówienia
poprzez pocztę elektroniczną, zazwyczaj w cyklu miesięcznym
lub tygodniowym. Większość grup wydaje mniej niż 2 tys. euro
miesięcznie, choć niektóre mogą wydać do 5 tys. euro a nawet
więcej niż 10 tys. euro.

Jak GAS tworzy wartość dodaną?
Szybki wzrost grup GAS przyniósł korzyści włoskim małym gospodarstwom wytwarzającym produkty sezonowe, ekologiczne
i lokalne. Krótsze łańcuchy dostaw przyniosły także innowacje w
praktykach rolniczych. Niektóre gospodarstwa zaangażowały się
we wspólną produkcję z członkami grup GAS. Niektóre, chcące
stworzyć alternatywy dla konwencjonalnego systemu zaopatrzenia, dzielą się wiedzą z innymi producentami. To jest przykład
kształtowania wzorców konsumpcji na poziomie lokalnym.
Więcej informacji: http://www.retegas.org/index.php
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Widzimy to jako
ważną podstawę
dla stabilności
lokalnych
systemów
żywnościowych

Wykorzystywanie internetu do
promocji lokalnej żywności

La Ruche Qui Dit Oui - Francja
La Ruche Qui Dit Oui został stworzony w 2010 roku we Francji,
aby zbudować platformę internetową dla rolników, producentów
i konsumentów, którzy chcą kupować oraz sprzedawać produkty
rolnicze. La Ruche Qui Dit Oui oznacza “ul, który mówi tak”, czyli to,
co system (lub ul) ma zrobić.

Zdjęcie: Claudia Bonato

Jak to działa?
„Ul” jest założony, gdy czterech albo pięciu producentów i 40-50
konsumentów rejestruje się na lokalnej stronie internetowej.
Zarządzający każdym “ulem” wysyła cotygodniowy komunikat o
tym, jakie lokalne produkty są dostępne (świeże, przetworzone, a
tam gdzie to możliwe - ekologiczne). “Ul mówi tak”, gdy zamówienia
osiągną minimalną kwotę ustaloną przez każdego rolnika. Dostawa
odbywa się w ciągu dwóch dni, zapewniając świeże produkty i unikając marnotrawstwa żywności.
We Francji działa 628 „uli”, a 134 są obecnie w fazie budowy.
W sumie w sieci uczestniczy 439 966 członków oraz 4474 rolników i
producentów. W siedzibie Ruche w Paryżu pracuje trzydzieści osób,
zapewniając wsparcie, rozwój platformy internetowej i promowanie
działalności „ula”.
Ruche planuje rozwój w całej Europie, a „ule” są już we Włoszech,
w Hiszpanii i Belgii. Dołączenie do „ula” jest bezpłatne, z odsetkiem
dodanym do cen na pokrycie kosztów zarządzania.
Rolnicy i producenci muszą spełniać francuską normę HACCP
(higiena) oraz standardy weterynaryjne; oznakowanie ekologiczne
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jest mile widziane, ale nie jest konieczne. Zachęca się ich także do
stosowania innych systemów certyfikacji (np. znak jakości Label
Rouge).
Rolnik lub producent dostarcza zamówienia, co oznacza, że konsumenci mogą poznać ludzi produkujących dla nich żywność.

Jak to generuje wartość dodaną?
System „ula” poprawia efektywność lokalnego handlu, zwiększając
dochody rolników i zmniejszając ceny produktów lokalnych - dzięki
mniejszym marżom i niskim kosztom transportu i pakowania.
Rolnik otrzymuje 83,3% przychodów (przed opodatkowaniem),
natomiast pozostałe 16,7% jest wykorzystywane na opłacenie
pracowników w centrali w Paryżu i pokrycie innych kosztów operacyjnych.
Jeremi Anxionnaz z Ruche wyjaśnia: „Projekt pomaga bronić
zrównoważonego rolnictwa, stawiając żywność w centrum naszych
działań. Jest to część powstającego ekosystemu inicjatyw sąsiedzkich, które wzajemnie się uzupełniają. Wartości te razem mogą
mieć silne oddziaływanie polityczne i gospodarcze, wpływające na
system na poziomie europejskim”.
Francuski rząd pragnie rozwijać krótkie łańcuchy dostaw żywności
i zachęca do lokalnej sprzedaży bezpośredniej pomiędzy producentami i konsumentami, a Ruche otrzymało tytuł „Przedsiębiorstwo
Socjalne i Solidarne” w uznaniu wsparcia, którego udziela.
Więcej informacji: https://laruchequiditoui.fr/en
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Bazary żywnościowe w Pradze

Dostarczanie lokalnej żywności do miasta
Pierwszy bazar żywnościowy rolników odbył się w Pradze, stolicy
Czech w 2009 roku, a popyt na świeże, lokalnie uprawiane produkty nadal rośnie. W ciągu dwóch lat w stolicy powstało ponad 13
bazarów żywnościowych rolników.
Jana Spilkovà, adiunkt na Uniwersytecie Karola w Pradze, mówi:
„Targowiska rolników pokazują, że pojawiają się alternatywne sieci
sprzedaży żywności w Czechach. Jest to zmiana w wielu obszarach
kultury konsumentów i producentów: konsumpcji żywności, etyki,
różnorodności społecznej i miejskiej rewitalizacji.”

Jak one działają?
Badanie bazarów rolników w Pradze wskazało, że najwięcej z nich
było zorganizowanych przez organizacje pozarządowe (NGO), trzy
zorganizowane przez gminę (jeden za pośrednictwem agencji), a
jeden zorganizowany przez centrum handlowe.23 Od 2011 roku
funkcjonuje rządowy program dotacji na wspieranie nowych rynków żywnościowych.
Inspiracją były częściowo bazary takie, jak Borough Market
w Londynie czy Greenmarkets w Nowym Jorku. Bazary rolnicze są
także postrzegane jako sposób zachowania dziedzictwa Pragi po
tym, gdy ostatni targ żywności został zamknięty w 2006 roku.

Zdjęcie: Za Zemiata

W dni powszednie w centrum miasta może pojawić się aż 30 stoisk
rolników oferujących szeroką gamę produktów. Niektóre z nich
oferują usługi opieki nad dziećmi dla rodziców podczas robienia
zakupów. Bazary znajdujące się na obrzeżach Pragi, są na ogół
mniejsze, z bardziej ograniczonym wyborem produktów. Wszystkie
przyciągają tłumy ludzi w każdym wieku, a najczęściej w wieku 26
– 40 lat.
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Zdjęcie: Vanesse Malandrin

Targowiska
rolników
pokazują, że
pojawiają się
alternatywne
sieci sprzedaży
żywności
w Czechach

Przekonanie władz miasta, że bazary rolników przyciągną gości
i będą ekonomicznie opłacalne było trudne. Jednak bazary przyciągają turystów, szczególnie, że w wielu sprzedawane są tradycyjne produkty lokalne, w tym wędliny, ryby, sery, domowy chleb i cydr,
a także świeże owoce i warzywa.

Zwiększanie wartości dodanej
Większość ludzi twierdzi, że wolą bazary prowadzone przez rolników, ponieważ wierzą, że jedzenie jest świeższe i lepiej smakuje.
Dostrzegają wartość zakupów lokalnej żywności i uważają, że są
one bardziej przyjazne dla środowiska.
Obecnie na bazarach dostępnych jest mało produktów z certyfikatem ekologicznym. Jednak jedna na trzy osoby mówi, że
woli kupować produkty ekologiczne, zatem klienci mogą rozwijać
bardziej zielone zwyczaje konsumpcyjne. Bazary rolnicze w Pradze
mogą mieć w przyszłości bardziej etyczne podejście.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź:
http://www.farmarsketrziste.cz/en/
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Jest to zmiana
w wielu
obszarach kultury
konsumentów
i producentów:
konsumpcji
żywności, etyki,
różnorodności
społecznej
i miejskiej rewitalizacji

Polityki publiczne działające na rzecz
zrównoważonej żywności lokalnej

Węgry
W ciągu ostatnich kilku lat Węgrzy bardziej zainteresowali się
świeżą żywnością i sezonowymi potrawami, co wynika z rosnącej
popularności targowisk i festiwali żywności. Początkiem może być
rok 2007, gdy pojawiła się inicjatywa podniesienia rangi lokalnej
żywności. W efekcie wiele zwyczajnych ludzi przeszło na zdrowszy
sposób odżywiania, zaczęło robić zakupy na bazarach rolników
i coraz częściej kupować lokalne produkty.

Zdjęcie: Za Zemiata

Jak to się stało?

Węgry mają silną tradycję małych gospodarstw i lokalnych łańcuchów pokarmowych, ale od czasu przystąpienia do Unii Europejskiej, polityki (w tym WPR) sprzyjały większym producentom.24
W 2007 roku miłośnicy jedzenia i żywieniowi aktywiści opublikowali „Kulinarną Kartę” podpisaną przez znanych w kraju kucharzy,
właścicieli restauracji i żywnościowych publicystów - wzywając
państwo i węgierskie społeczeństwo do wspierania producentów
rolniczych, kucharzy i restauratorów. Stało się to punktem odniesienia podejmowanych działań.
Częściowo z tego faktu wynikło to, że coraz więcej młodych
ludzi zaczęło przenosić się na wieś do gospodarstw rolnych, wracając „do ziemi”. Chcieli promować zrównoważoną konsumpcję
żywności, poprzez odkrywanie tradycji kulinarnych, a także stymulować rolnictwo poprzez budowanie bezpośrednich relacji
między rolnikami i konsumentami. Powstały również systemy
rolnictwa wspieranego przez społeczność, takie jak Fundacja
Otwarty Ogród.25
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Mamy ekologiczne gospodarstwo
ogrodnicze koncentrujące się
na produkcji na
małą skalę na
rynek lokalny,
więc mamy mały
ślad ekologiczny, podczas
gdy jakość jest
bardzo wysoka,
a korzyści środowiskowe i społeczne są świetne

Matthew Hayes, ogrodnik ekologiczny z Fundacji Otwarty Ogród
i naukowiec w Uniwersytecie Szent István w Budapeszcie, mówi:
„Mamy ekologiczne gosodarstwo ogrodnicze koncentrujące się na
produkcji na małą skalę na rynek lokalny, więc mamy mały ślad
ekologiczny, podczas gdy jakość jest bardzo wysoka, a korzyści
środowiskowe i społeczne są świetne”.

Polityki dla lokalnej żywności
Działania te wspierane przez konsumentów wywarły wpływ na
rząd, aby ułatwić małym gospodarstwom sprzedaż bezpośrednią
konsumentom na bazarach żywnościowych i bezpośrednio w gospodarstwach.
W 2010 roku rząd wsparł Kulinarną Kartę i przyjął rozporządzenie na temat małych gospodarstw. Pojawiło się administracyjne
wsparcie w celu tworzenia lokalnych bazarów żywnościowych
w całym kraju. Zmienione zostały przepisy dotyczące standardów
produkcyjnych, higieny, handlu i certyfikacji, uznając szczególne
uwarunkowania, z jakimi zmierzą się małe gospodarstwa. Lokalne
systemy żywnościowe zostały zidentyfikowane jako podstawowe
narzędzie wspierające lokalny rozwój gospodarczy.
Powołana została Węgierska Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich,
której zadaniem jest zapewnienie pomocy technicznej lokalnym
organizatorom rynku żywności, w tym inicjatywom wspierającym grupy producenckie i szkolenia rozwijające wiedzę na temat
rozwoju marki.
Te progresywne działania mające zachęcić do budowania lokalnych
systemów żywnościowych są jednak obecnie w odwrocie ponieważ
obecny rząd daje priorytet rolnictwu wielkoskalowemu.
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Zdjęcie: Za Zemiata

Wnioski
Pięć przykładów opisanych tutaj, to tylko kilka z
wielu funkcjonujących w całej Europie. Pokazują
one, jak szeroko pojęte korzyści społeczne, środowiskowe i gospodarcze systemów lokalnych,
dają odpowiedzi na wspólny na kontynencie
kryzys gospodarczy i ekologiczny. Pokazują one,
że coraz więcej osób nastawia się na lokalnie
wyprodukowane,
zrównoważone
pożywienie.
Konsumenci szukają sposobów, aby nawiązać
współpracę z rolnikami i producentami, tak
aby wiedzieć, skąd pochodzi ich żywność a
jednocześnie rolnicy i drobni producenci widzą
korzyści z lokalnej bazy klientów.
Ludzie wspólnie opracowują nowe sposoby
kupowania i dostarczania żywności poprzez
krótkie łańcuchy dostaw. Ponownie odkrywają
korzyści z zakupów bezpośrednich u rolnika na
tradycyjnych rynkach, jak w przypadku bazarów
rolniczych w Pradze czy budują nowe sposoby
dystrybucji i zaopatrywania w lokalną żywność
z wykorzystaniem technologii internetowych, jak
w La Ruche Qui Dit Oui we Francji.
W niektórych przypadkach, ludzie sami coraz
intensywniej angażują się w produkcję i dystrybucję żywności - jak w hiszpańskiej drobiowej spółdzielni rolniczej czy włoskich Gruppi di
Acquisto Solidale. Systemy te odzwierciedlają
szersze korzyści społeczne i gospodarcze z krótkich łańcuchów dostaw żywności, pomagając
małym rolnikom przetrwać na europejskiej wsi.
Wspólną cechą większości przypadków jest
większa świadomość wpływu na środowisko
produkcji żywności wśród zaangażowanych ludzi
oraz poszukiwanie agroekologicznych rozwiązań
wobec przemysłowo produkowanej żywności –
poprzez kupowanie sezonowej, zrównoważonej,
lokalnej żywności.
Przypadki te pokazują również potencjał tworzenia dochodowych modeli biznesowych, które
tworzą nową formę wartości w gospodarce.
Francuska sieć “uli” pokazuje, jak można stworzyć
wartość poprzez powiązanie konsumentów i producentów w celu stworzenia funkcjonującego
rynku.
Tworzenie lokalnych systemów żywnościowych
odnoszących sukces nie zawsze jest łatwe.
Większość prezentowanych tu programów
stawało w obliczu wielu wyzwań podczas powstawania - czy to w związku z przepisami, które
nie są dostosowane do potrzeb drobnych rolników i producentów, czy w wyniku ograniczonych
zasobów ludzkich lub finansowych.
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Zarówno węgierskie, jak i czeskie przykłady
pokazują znaczenie wsparcia poprzez odpowiednią politykę na szczeblu krajowym i lokalnym. W Pradze los bazarów rolniczych zależał
od pozytywnego podejścia władz miasta do
uznania ich wartości dodanej. Na Węgrzech rząd
krajowy i samorząd zaczęły odgrywać ważną rolę
w promowaniu i wspieraniu lokalnej żywności.
Zmiana sposobu produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności, jak wykazano w niniejszej publikacji, może pomóc zmienić naszą gospodarkę
tak, żeby odpowiadała na problemy zmian klimatu
i ograniczania różnorodności biologicznej, jak
również wyzwania zwiększającego się poziomu
nierówności społecznych i ekonomicznych.
Decydenci powinni uznać wartość agroekologicznego podejścia do systemu żywnościowego
i wspierać je w wielu obszarach polityki - w tym
ochrony zdrowia i środowiska, rozwoju obszarów
wiejskich, handlu i rolnictwa - zwracając uwagę,
że mogą one dostarczyć rozwiązania wielu interdyscyplinarnych wyzwań politycznych, zwłaszcza
na szczeblu lokalnym i regionalnym.
Friends of the Earth Europe i Zielony Instytut
uważają, że dzięki przestawieniu się na agroekologię, ponownemu zbieraniu i wykorzystaniu
lokalnej wiedzy a także skoncentrowaniu uwagi
na lokalnych potrzebach, nasze systemy żywnościowe mogą wspierać lokalne gospodarki
i ludzi oraz stworzyć bardziej ekologiczną i sprawiedliwą gospodarkę. Friends of the Earth Europe
i Zielony Instytut chcą także, aby publiczne
środki były wykorzystywane na wspieranie lokalnych rolników i firm żywnościowych, aby żywność zrównoważona, sezonowa i świeża stała się
dostępna dla lokalnych społeczności. Priorytetem
powinno być przeznaczanie znacznego wsparcia
finansowego w ramach WPR na krótkie łańcuchy
dostaw żywności.

Rekomendacje polityczne
Komisja Europejska, która koordynuje ogólną politykę UE w zakresie
żywności i rolnictwa, musi:
1.

Prowadzić debatę w UE na temat konieczności przekształcenia
systemu żywnościowego, aby lokalne gospodarki znalazły się w jego
centrum.

2.

Wdrożyć zrównoważoną politykę żywnościową, której zadaniem jest
zachęcenie obywatelek i obywateli do bardziej zrównoważonej diety,
zmniejszając tym samym zużycie zasobów i pomagając utrzymać
zdrowie społeczeństwa. Elementami takiej diety jest zwiększenie
konsumpcji produktów roślinnych i świeżych oraz ograniczenie
marnotrawstwa żywności.

3.

Zmienić przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, higieny żywności,
zdrowia środowiskowego i etykietowania tak, aby nie wpływały
nieproporcjonalnie na mniejszych producentów i przedsiębiorstwa.

4. Stworzyć bardziej restrykcyjne mechanizmy egzekwowania prawa
w zakresie walki z nieuczciwymi praktykami w łańcuchu dostaw
żywności w UE oraz zmniejszyć różnice pomiędzy cenami producenta
a cenami detalicznymi, ponieważ pogarszają się warunki pracy,
a rolnicy produkujący na mniejszą skalę są w coraz większym stopniu
wykluczani z rynków generujących wyższą wartość.
5.

Finansować i wspierać badania, rozwój wiedzy i umiejętności
biznesowych oraz programy szkoleniowe dla przedsiębiorców –
wspierając tym samym demokrację żywnościową, równość społeczną
i ochronę środowiska w Europie.

Rządy krajowe muszą:
1.

Wykorzystać jak najlepiej budżety WPR, wspierając lokalną
gospodarkę w ramach pierwszego i drugiego filaru.

2.

Przesunąć środki z budżetu nieukierunkowanych płatności
bezpośrednich do ukierunkowanych instrumentów drugiego filaru
w celu wsparcia: rolnictwa ekologicznego, systemów zapewnienia
jakości, współpracy i grupy producenckich wytwarzających
i sprzedających zrównoważoną żywność, rolno-środowiskowoklimatycznych usług doradczych i innowacji agroekologicznych w sposób zapewniający, że fundusze trafiają tylko do rolników
i przedsiębiorstw żywnościowych przyjaznych środowisku i ludziom.

3.

Wykorzystywać zamówienia publiczne jako narzędzie do zwiększenia
popytu na lokalną zrównoważoną żywność.

4. Wspierać rozwój lokalny i regionalny ukierunkowany na ustanowienia
lokalnych punktów dystrybucji żywności z urządzeniami do
gromadzenia, przechowywania i przetwarzania, dostępnymi zarówno
dla producentów, jak i konsumentów.
5.

Finansować projekty Europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji,
które badają lokalną produkcję agroekologiczną i lokalne gospodarki
żywnościowe.

6.

Uzgodnić priorytety wydatków na wspieranie rentowności
gospodarstw, ochronę środowiska i integrację społeczną, takie jak
umowy o współpracy z Komisją Europejską w ramach wspólnych ram
strategicznych w dłuższej perspektywie.
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