O NÁS
Nasbírejme společně nejméně jeden milion podpisů
evropské občanské iniciativy „Zachraňme včely
i farmáře!“. Začněte aktivně podporovat náš boj za lepší
zemědělský systém v Evropě!

JAK MŮŽETE POMOCI VČELÁM
A FARMÁŘŮM:
KAŽDÝ HLAS SE POČÍTÁ!
Podepište evropskou občanskou iniciativu:
Online na webové stránce
www.savebeesandfarmers.eu
Můžete si stáhnout a podepsat papírový podpisový
arch případně další informační materiály
z webových stránek:
www.psnv.cz
nebo v angličtině
www.savebeesandfarmers.eu

Jsme zdola rostoucí široká aliance organizací občanské
společnosti, organizací včelařů, místních občanských
iniciativ, zemědělských skupin a vědců zabývajících se
životním prostředím. Členy aliance jsou Aurelia
Foundation, BUND (Friends of the Earth Germany), the
European Professional Beekeepers’ Association,
Générations Futures, GLOBAL 2000, Friends of the
Earth Europe, the Pesticide Action Network Europe, the
Munich Environmental Institute a mnoho dalších. Mezi
české partnery iniciativy patří Asociace místních potravinových iniciativ a Pracovní společnost nástavkových
včelařů.
Našim cílem je vytvořit zemědělskou krajinu v Evropě,
která včelám a farmářům umožní prosperovat ve
zdravém prostředí ve prospěch všech. Společně
chceme nasbírat alespoň jeden milion podpisů
k záchraně včel a zemědělců v Evropě.
Více informací o naší evropské občanské iniciativě:
www.savebeesandfarmers.eu

ZACHRAŇME VČELY I FARMÁŘE
Evropská občanská iniciativa
Skrze zemědělství přátelské pro včely
ke zdravému životnímu prostředí

Organizace evropské občanské iniciativy něco stojí.
Podpořte EOI „Zachraňme včely a farmáře!“ vaším
sponzorským darem:
Účet pro dary:
Aurelia Stiftung
IBAN: DE95 4306 0967 0778 8996 02
BIC: GENODEM1GLS
GLS Bank Bochum e.G
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PODEPIŠTE
www.savebeesandfarmers.eu

EVROPSKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
JE NA KONCI SLEPÉ ULIČKY

ODLIŠNÝ
MODEL ZEMĚDĚLSTVÍ JE MOŽNÝ

PODPOŘTE
EVROPSKOU OBČANSKOU INICIATIVU!

Současný zemědělský model vzhledem ke své orientaci
na stále vyšší výnosy skrze použití agrochemikálií
přivedl ekosystémy na pokraj kolapsu. Biologická
rozmanitost, která podporuje naše potravinové systémy,
ubývá každým dnem. Budoucnost našeho zásobování
potravinami, našeho životního prostředí a našeho zdraví
je vážně ohrožena.

Cesta ven však existuje: zemědělský systém bezagrochemikálií je možný. Je to zemědělství, které
zachovává a obohacuje neocenitelnou rozmanitost
krajiny, zemědělské a potravinářské tradice v Evropě. Je
to zemědělský model, který zajišťuje živobytí včel
i farmářů a zároveň je pro lidi zdravější. S naší EOI jsme
se zavázali učinit tento druh zemědělství standardem
v celé Evropě. Ve skutečnosti již 250 000 farem obdělává
půdu podle ekologických norem bez použití syntetickýchpesticidů v EU.

Evropská občanská iniciativa (EOI) je evropský
demokratický nástroj, umožňující občanům ovlivňovat
evropskou legislativu. Evropská komise I Evropský
parlament jsou povinni reagovat na naše požadavky,
pokud dosáhneme milionu podpisů.

Důsledky pro přírodu jsou ničivé: spolu s mizícími živými
ploty a kvetoucími loukami mizí včely, motýli, a další hmyz
z naší krajiny. Zpěv kdysi rozšířených druhů ptáků umlkl.
Potoky a řeky jsou znečištěny. Životní prostředí
i spotřebitelé jsou každodenně vystaveni koktejlu
pesticidů. Existence samotných farmářů je také ohrožena
průmyslovým zemědělstvím: v EU každé 3 minuty
zanikne jedna farma. Podle hesla “Zvětši se nebo zemři”
se stále více a více zemědělské půdy koncentruje na
méně a méně farmách, které jsou nuceny generovat stále
vyšší výnosy, aby přežily. Malé farmy často nedokážou
uživit rodinu. Společně s nimi mizí pracovní a kulturní
tradice z našich venkovských oblastí.

NAŠE POŽADAVKY NA EVROPSKOU KOMISI:
1) Vyřazení syntetických pesticidů
Postupně vyřazovat syntetické pesticidy v zemědělství
EU o 80% do roku 2030, počínaje nejnebezpečnějšími,
až po 100% zbavení se pesticidů do roku 2035.
2) Obnova biologické rozmanitosti
Obnovení přírodních ekosystémů v zemědělských
oblastech a přeměna výrobních prostředků tak, aby
zemědělství opět přispívalo k podpoře biologické
rozmanitosti.
3) Podpora zemědělců během transformace
Reformovat zemědělství upřednostněním drobného,
rozmanitého a udržitelného farmaření, podporou
rychlého nárůstu agroekologických a organických
postupů a umožnění nezávislého školení farmářů a výzkumu farmaření bez pesticidů a GMO.

V minulosti Evropané úspěšně využili EOI mimo jiné
k zastavení privatizace vody nebo zvýšení transparentnosti procesu povolování pesticidů v EU.
Naše iniciativa přichází ve správný okamžik: Zatímco
orgány EU jednají o budoucnosti společné zemědělské
politiky po roce 2020 (CAP), lidé pozvedají své hlasy
a požadují jiný model zemědělství. Model, který
podporuje biologickou rozmanitost, chrání klima a
zachovává drobné farmy. Naše EOI tak může opravdu
přinést změnu: posun paradigmatu k zemědělství, které
ochrání budoucí generace.

