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Działania na rzecz klimatu mają zasadnicze znacze-
nie. Jednak istnieje zagrożenie, że jeśli będą podej-
mowane osobno, bez brania pod uwagę szerszego 
kontekstu, mogą oznaczać, że ci, którzy mają władzę 
gospodarczą, utrzymają ją, unikając większych zmian 
systemowych, które są konieczne, aby sprostać sto-
jącym przed nami społecznym i ekologicznym wy-
zwaniom. Opowiadamy się tutaj za działaniami na 
rzecz klimatu podejmowanymi w ramach budowania 
odporności społeczności lokalnych i suwerenności 
żywnościowej, tak by były one oparte na transforma-
cji społecznej, a nie tylko na zmianie kierunku rozwoju 
gospodarczego.
 
Stoimy dzisiaj w obliczu ogromnych, niezwykle zło-
żonych problemów. Nasze społeczeństwa i struktu-
ry polityczne starają się znaleźć rozwiązania. Zmiana 
klimatu jest jednym z  kryzysów ekologicznych, które 
dają  nam szansę na przejście od gospodarki opartej 
na wydobyciu surowców naturalnych, długu i para-
dygmacie niekończącego się wzrostu gospodarcze-
go, do gospodarki obiegu zamkniętego, która traktuje 
priorytetowo  polepszenie jakości życia, współpracę 
i regenerację naszego środowiska naturalnego.
 
Ludzie oddolnie znajdują sposoby na zaradzenie tym 
strukturalnym problemom i  tworzą rozwiązania  op-
arte na lokalnych społecznościach. Jednymi z pierw-
szych i najważniejszych obszarów  obywatelskiego 
zaangażowania są nasze systemy rolnicze i żywnoś-
ciowe, a podejmowane działania opierają się na kon-
cepcji Suwerenności Żywnościowej.
 
Suwerenność Żywnościowa zajmuje się sposoba-
mi wytwarzania, dystrybucji i konsumpcji żywności 
w powiązaniu z szerszym kontekstem – tym, jak nasze 
społeczeństwa gospodarują najważniejszymi zasoba-
mi naszej planety, w jaki sposób je dystrybuują i kto 
sprawuje kontrolę. Koncepcja Suwerenności Żywnoś-
ciowej została po raz pierwszy przedstawiona pod-
czas rzymskiego Forum  Organizacji Społeczeństwa 
Obywatelskiego w 1996 przez zrzeszająca drobnych 
rolników organizację La Via Campesina, co zapocząt-
kowało ożywioną dyskusję na całym świecie, która 
odzwierciedla realia życia biorących w niej udział  lu-
dzi i specyfikę miejsc, z których pochodzą.

Nasz dzisiejszy system rolno-żywnościowy funkcjo-
nuje poprzez  coraz bardziej intensywne zastosowa-
nie systemów i  metod przemysłowych w odniesieniu 
do procesów naturalnych. Wmawia się nam, że system 
ten jest czymś normalnym, podczas gdy w rzeczywi-

Wstęp
stości kamufluje on mnóstwo ukrytych społecznych, 
ekologicznych, a także kulturowych kosztów, i jego 
funkcjonowanie przekracza naturalne ograniczenia 
ekologiczne naszych regionów, miejsc i całej plane-
ty. Ma niezwykle szkodliwy wpływ na naturalne cykle 
i ekosystemy, które łatwo jest zniszczyć, ale trudniej 
naprawić.
 
Produkcja żywności tam, gdzie jest najtaniej (pod 
względem kosztów pracy, pogody, gleby itd.) do-
prowadziła do stworzenia monokultur (zamiast po-
likultur), zarówno pod względem upraw, jak rodzaju 
gospodarstw, i zmusiła drobnych, lokalnych produ-
centów do konkurowania z przedsiębiorstwami agro-
biznesowymi na globalnych rynkach, aby mogli mieć 
jakiekolwiek szanse na wykarmienie swoich społecz-
ności. Doprowadziło to również do produkcji wielu 
upraw z wykorzystaniem pracy opartej na wyzysku, 
często wykonywanej przez niezarejestrowanych pra-
cowników migrujących, którzy są szczególnie podatni 
na różnego rodzaju nadużycia. 
 
Jednocześnie ekosystemy na całej planecie – zarów-
no na lądzie, jak i w  oceanach  - doświadczają ogrom-
nych problemów na skutek naszej produkcji żywności 
i systemów użytkowania ziemi. Używanie chemika-
liów rolniczych jest w dużej części odpowiedzialne za 
potencjalnie katastrofalną utratę różnorodności bio-
logicznej i nitryfikację jezior i rzek, a zwiększająca się 
mechanizacja systemów uprawy zniszczyła bioróżno-
rodność na terenie gospodarstw i wdziera się na ob-
szary dzikiej przyrody i do siedlisk fauny i flory.

Te problemy stały się jeszcze bardziej dotkliwe z po-
wodu zmiany klimatu. Poza negatywnym wpływem na 
środowisko, nasze obecne systemy produkcji żywno-
ści są mało elastyczne, kruche i podatne na wstrząsy.

Globalny system dystrybucji żywności nie jest rów-
nież najlepszym sposobem na zapewnienie dostępu 
do zdrowego i pożywnego jedzenia. W swoim nowym 
raporcie zatytułowanym: „Enacting Resilience: the 
response of local solidarity-based partnerships for 
Agroecology to the Covid-A9 crisis”, URGENCI pod-
kreśla pilną potrzebę zmiany naszych wzorów pro-
dukcji i konsumpcji żywności na bardziej lokalne, aby 
można to było zagwarantować. 

https://www.eurovia.org/wp-content/uploads/2016/03/Food-Sovereignty-now-A-guide-to-Food-Sovereignty-in-Europe.pdf
https://urgenci.net/wp-content/uploads/2021/01/Urgenci-rapport-Enacting-ResilienceFINAL-FINAL.pdf
https://urgenci.net/wp-content/uploads/2021/01/Urgenci-rapport-Enacting-ResilienceFINAL-FINAL.pdf
https://urgenci.net/wp-content/uploads/2021/01/Urgenci-rapport-Enacting-ResilienceFINAL-FINAL.pdf
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Im bardziej wnikliwie przyglądamy się funkcjono-
waniu systemów żywnościowych i rolnych, tym bar-
dziej oczywiste się staje, że konieczne przeobrażenia 
w tych systemach będą wymagały zmiany założeń 
prawa gospodarczego, finansowego i handlowego, 
a także zmian społecznych i kulturowych dotyczą-
cych naszego stosunku do żywności.

Jak to zrobić?

W sytuacji braku autentycznej, długoterminowej wizji 
reformy lub odnowy tych systemów ze strony rządów, 
a także presji wywieranej przez lobby przemysłowe, 
która kastruje wysiłki UE na rzecz powstrzymania nad-
użyć przedsiębiorstw rolno-spożywczych, powstają 
i rozwijają się coraz liczniejsze alternatywy tworzone 
oddolnie przez społeczności i rolników. Dzieje się tak 
pomimo tego, że ramy instytucjonalne, które powinny 
ich wspierać, są nadal całkowicie nieadekwatne.
 
W całej Europie i na całym świecie rolnicy i obywatele 
poszukują sposobów produkcji i dystrybucji żywności, 
które mają pozytywny wpływ na środowisko, powięk-
szają dobrobyt i odporność społeczności oraz zapew-
niają trwałe źródła utrzymania. Inicjatywy te działają 
bez przekraczania pułapu ekologicznego i w  zgodzie 
z fundamentami społecznymi przedstawionymi w kon-
cepcji  ekonomii obwarzanka, która powinna stanowić 
podstawę wymiany gospodarczej i ludzkich interakcji, 
prowadząc nas ku lepszej przyszłości.
 

Poza naszym lokalnym kontekstem, ruch na rzecz 
suwerenności żywnościowej stanowi globalne ramy 
polityczne dla zmiany opartej na sprawiedliwości 
społecznej, solidarności, wzmocnieniu roli kobiet 
oraz reorganizacji handlu międzynarodowego i relacji 
gospodarczych. Forum Suwerenności Żywnościowej  
Nyéléni Europa, które odbyło się w 2011 roku, było 
pierwszym krokiem w budowie europejskiego ruchu 
na rzecz Suwerenności Żywnościowej. Po dziesięciu 
latach od tego przełomowego wydarzenia, możemy 
dzisiaj pokusić się o  analizę wyzwań i możliwości 
związanych z budowaniem Suwerenności Żywnoś-
ciowej w Europie i poza nią. Skupimy się tutaj się tutaj 
na czterech głównych obszarach:
 

1. Produkcja: użytkowanie ziemi w celu zaspokoje-
nia lokalnych i regionalnych potrzeb.
2. Organizacja lokalnego przetwórstwa i lokalnej 
dystrybucji.
3. Środki utrzymania: jak sprawić, żeby wszystkie 
osoby zatrudnione w naszych systemach żywnoś-
ciowych i rolnych otrzymywały uczciwe wynagro-
dzenie za wykonywaną pracę.
4. Handel i solidarność: zagwarantowanie, że Suwe-
renność Żywnościowa nie oznacza jedynie „dobrej, 
lokalnej żywności”. 

„Ten kryzys uwydatnił również związek pomiędzy produkcją i do-
stępem do lokalnej żywności, zmianą klimatu i potencjałem zrów-

noważonych metod agroekologicznych stosowanych  w małych 
gospodarstwach rodzinnych, do dostarczania zdrowej, pożywnej 

żywności dla wszystkich. Relokalizacja naszych systemów żywnoś-
ciowych i oparcie ich w większym stopniu na bezpośrednich krót-

kich łańcuchach dostaw między producentami a konsumentami, 
może odegrać kluczowa rolę  w zagwarantowaniu, że gospodarka 

solidarnościowa i suwerenność żywnościowa – dwie najważniejsze 
dźwignie w tej zasadniczej walce o przetrwania rodzaju ludzkiego  

– zostaną uznane i staną się normą na całym świecie”.

URGENCI

https://doughnuteconomics.org/tools-and-stories/11
https://doughnuteconomics.org/tools-and-stories/11
https://urgenci.net/food-sovereignty/
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Rolnicy praktykujący agroekologię są świadomi ko-
nieczności pobudzania i wzmacniania życia biolo-
gicznego gleby – w swoich gospodarstwach traktują 
priorytetowo różnorodność biologiczną i podejmu-
ją działania w celu naprawy zerwanych naturalnych 
obiegów węgla i wody. Restrukturyzacja użytkowania 
ziemi, aby stworzyć warunki dla drobnej lokalnej pro-
dukcji żywności, paliw i włókien, jest najbardziej kom-
pleksowym rozwiązaniem wzajemnie powiązanych 
problemów zmiany klimatu, zaniku bioróżnorodności 
i nadmiernej konsumpcji – agroekologia może nakar-
mić Europę. 
 
Systemy użytkowania ziemi, które są zakorzenione 
w kierowanych przez  społeczności lokalne, wspól-
notowych podejściach do organizacji krótkich łańcu-
chów dostaw, przetwórstwa i dystrybucji, stanowią 
fundamenty dla  nowych społecznych i gospodar-
czych struktur, jakich wymaga nasza przyszłość. Włą-
czenie aspektów kulturowych i społecznych do pro-
dukcji żywności ucieleśnia agroekologiczne podejście 
do rolnictwa i żywności.
 

Systemy produkcji na małą skalę są  bardziej wydajne 
z hektara od upraw na skalę przemysłową i umożliwia-
ją zmniejszenie nakładów  zewnętrznych dzięki two-
rzeniu zróżnicowanych systemów produkcyjnych, ta-
kich jak ogrodnictwo połączone z hodowlą drobiu na 
mięso lub jajka, gdzie odchody zwierząt służą do jako 
nawóz użyźniający glebę w gospodarstwie.

Systemy rolnictwa regeneracyjnego wykorzystu-
ją praktyki, takie jak holistycznie planowane wypa-
sy, uproszczona lub bezorkowa uprawa zbóż i roślin 
strączkowych, jak również szeroko stosują uprawy 
okrywowe i  płodozmian, które korzystnie wpływają 
na wydajność produkcji i zdrowie gleby.
 
Bardziej zróżnicowane i zintegrowane systemy użyt-
kowania ziemi, które wytwarzają składniki produkcji 
dla innych gospodarstw w regionie (nasiona, paszę 
i inne produkty rolne), mogą umożliwić stworzenie re-
gionalnego systemu rolnego i żywnościowego, który 
jest niezależny, a jednocześnie zapewnia różnorodne 
źródła utrzymania w sektorze rolno-spożywczym.

Produkcja: użytkowanie ziemi w celu 
zaspokojenia lokalnych i regionalnych potrzeb

Przeszkody: co blokuje niezbędne zmiany?
• Niskie ceny dla rolników sprzyjają industrializacji, 
technologii i zadłużaniu – żeby przetrwać, musisz stać 
się duży.
• Dotacje dla rolnictwa wspierają specjalistyczną 
produkcję wielkotowarową w różnych regionach, 
w związku z czym powstają gospodarstwa pasujące 
do tego systemu, eliminując z rynków mniejszych pro-
ducentów.
• Brak informacji ze strony rolniczych centrów ba-
dawczych i edukacyjnych, które wskazywałyby rolni-
kom  ścieżkę do zmian.
• Agrobiznesy poczyniły ogromne inwestycje 
w branżę przetwórczą i dystrybucję, które będą teraz 
próbowały chronić.
• Małe gospodarstwa walczą o dostęp do finanso-
wania, pracy oraz specjalistycznej wiedzy i często 
otrzymują bardzo niskie dotacje, lub nie otrzymują ich 
wcale, a nowi rolnicy walczą o dostęp do ziemi.

Czynniki sprzyjające zmianom: co się już 
dzieje i co może się zdarzyć, żeby przyspie-
szyć zmiany?
• Publiczne pieniądze i pomoc powinny przede 
wszystkim wspierać przejście na produkcję agroeko-
logiczną, zwłaszcza produkcję na małą skalę.
• Podnoszenie świadomości ogółu społeczeństwa 
i decydentów w zakresie wpływu systemów rolnych 
i użytkowania ziemi na zmianę klimatu oraz różnorod-
ność biologiczną.
• Żywiołowe, oddolne ruchy rolników i  obywateli 
tworzą sieci wymiany i edukacji w całej Europie i w lo-
kalnych regionach.
• Rozwijają się rynki wytwarzanej lokalnie żywności, 
ponieważ obywatele dostrzegają korzyści płynące 
z agroekologicznych systemów produkcji na małą 
skalę.
• Rolnicy rozwijają  oddolne, niezależne badania 
i edukację opartą na wzajemnej wymianie wiedzy 
(peer-to-peer), aby dzielić się rozwiązaniami i możli-
wościami.
• Lokalne, ekologiczne zamówienia publiczne, które 
są częścią budowania dobrobytu społeczności, mogą 
stymulować zmiany w produkcji.

https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/Etude/201809-ST0918EN-tyfa.pdf
https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/Etude/201809-ST0918EN-tyfa.pdf
https://foodfirst.org/publication/on-the-benefits-of-small-farms/
https://foodfirst.org/publication/on-the-benefits-of-small-farms/
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Co mogą zrobić obywatele i społeczności?
• Dostrzec i zrozumieć, że to obywatele tworzą kulturę i mogą przekształcić kultury żywnościowe i rolnicze, 
zmieniając sposób, w jaki wchodzą w interakcje z nimi.
• Wspierać rolników należących do ruchów na rzecz Suwerenności Żywnościowej i organizacje dążące 
do zmian politycznych, udzielać im pomocy finansowej i dzielić się z nimi innymi zasobami, kiedy to tylko 
możliwe.
• Angażować się w dialog z decydentami i instytucjami odpowiedzialnymi za tworzenie prawodawstwa do-
tyczącego produkcji żywności, miejscowego użytkowania gruntów i ochrony środowiska.
• Uczestniczyć w europejskich partnerstwach innowacyjnych i innych formach współpracy rolników - praco-
wać wraz z nimi nad wspólnymi agroekologicznymi zadaniami.

Zmiany w naszych systemach żywnościowych i rol-
nych, a także w szerszej gospodarce,  konieczne dla 
podjęcia prawdziwie transformacyjnego działania na 
rzecz klimatu i zbudowania systemu, który zrówno-
waży nasze oddziaływanie na planetę, sprawią, że po-
wstanie  ogromna  ilość nowych, różnorodnych źródeł 
utrzymania i będziemy zmuszeni ponownie ocenić na-
sze poglądy na konwencjonalne zatrudnienie, działal-
ność kolektywną i organizacje spółdzielcze.

Rolnicy i obywatele już teraz rozwijają mnóstwo roz-
maitych systemów na rzecz budowania i organiza-
cji krótkich łańcuchów dostaw, takich jak Rolnictwo 
Wspierane przez Społeczność, rynki lokalne, syste-
my paczkowe, inicjatywy solidarnościowe,   sprzedaż 
bezpośrednia i inne inicjatywy mające na celu reorga-
nizację dystrybucji żywności w taki sposób, by rolnicy 
otrzymywali sprawiedliwsze ceny za swoje produkty, 
a obywatele mogli w większym stopniu angażować się 
w swoje systemy żywnościowe.

Te projekty decentralizują łańcuchy dostaw żywności, 
zapewniają solidarność i sprawiedliwe ceny, a także 
stanowią elementy nowej, lokalnej infrastruktury żyw-
nościowej opartej na produkcji, dystrybucji i przetwa-
rzaniu żywności na skalę miejscowej społeczności.
 
Spółdzielnie tradycyjnie odgrywały ważną rolę w euro-
pejskim rolnictwie. Podczas gdy wiele starszych spół-
dzielni przekształciło się w przedsiębiorstwa agro-
biznesowe, nowa fala mniejszych, zorientowanych 
bardziej lokalnie i bazujących na współpracy inicjatyw, 
grup producenckich i kooperatyw przynosi producen-
tom korzyści związane z łączeniem zasobów, w tym 
zwiększenie siły przetargowej, jednocześnie dając 
obywatelom  możliwość bezpośredniego wsparcia 
produkcji  żywności takiego rodzaju, o jaki im chodzi.
 

Lokalne systemy żywnościowe będą wymagały sprzy-
jającego środowiska,  zapewniającego regulacje praw-
ne i mechanizmy wspierające tworzenie lub ochronę 
systemów, które są osadzone w lokalnych i regional-
nych gospodarkach.
 
Niektóre inicjatywy krótkich łańcuchów dostaw, aby 
zagwarantować dostęp dla uczestników o niskich 
dochodach, stosują solidarnościowe ceny, a także 
możliwość zapłaty pracą i inne niepieniężne systemy 
wymiany, które próbują jeszcze bardziej przełamać 
ustalone wzorce konsumpcji i przyzwyczajenia.
 
Obywatele tworzą również oparte na otwartym 
oprogramowaniu  internetowe  alternatywy na rzecz 
marketingu, dystrybucji i sprzedaży na lokalne rynki, 
w tym poprzez  Open  Food Network (OFN), - bazu-
jące na oprogramowaniu open source, należące do 
społeczności internetowe narzędzie, które umożliwia 
konsumentom nawiązywanie bezpośrednich relacji 
z drobnymi producentami i przetwórcami. Może to 
być bardzo dogodne dla wielu, w innym przypadku 
zapomnianych, regionów – targi rolników w małych 
miastach i wsiach mogą mieć problemy z utrzyma-
niem rentowności - OFN pomaga zaoszczędzić czas 
i produkty, co pokazuje, jak odpowiednia technologia 
może być wykorzystana dla dobra społecznego. Na 
przykład rolnicy nie czekają cały dzień, aby sprzedać 
swoje produkty - przyjeżdżają tylko z tym, co zostało 
zamówione.
 
Nowe inicjatywy lokalnych samorządów zorientowa-
ne wokół budowania dobrobytu społeczności mogą 
stanowić potencjał dla rozwoju lokalnych i regional-
nych strategii zamówień publicznych, które jeszcze 
bardziej wzmocnią i wypromują lokalną produkcję 
i dystrybucję.

Organizacja lokalnego/regionalnego 
przetwórstwa i dystrybucji żywności

https://urgenci.net/wp-content/uploads/2015/03/CSA4EUrope_Handbook.pdf
https://urgenci.net/wp-content/uploads/2015/03/CSA4EUrope_Handbook.pdf
https://drive.google.com/file/d/1iF3yYgGFlW0Zm4HfEVZoD_ih6pc0D-QX/view
http://communitycultures.com/practices-policies-pricing/
https://openfoodnetwork.ie/
https://www.preston.gov.uk/article/1335/What-is-Community-Wealth-Building?ccp=true#cookie-consent-prompt
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Przeszkody: co blokuje niezbędne zmiany?
• Napędzane przez supermarkety niesprawiedliwe 
mechanizmy cenowe i koncentracja handlu detalicz-
nego.
• Reklama i kultura konsumpcyjna nadal dominują 
w systemach dystrybucji i wpływają na nawyki kon-
sumpcyjne.
• Na niektórych obszarach nie ma odpowiedniej 
„masy krytycznej” produkcji/rolników, która umożli-
wiałaby rozwój lub odbudowę spółdzielczych zakła-
dów przetwórczych.
• Inwestorzy i zarządcy funduszy  nadają priorytet 
towarowej, a nie lokalnej produkcji żywności.
• Brak infrastruktury, przestrzeni i możliwości dla al-
ternatywnego czasu i środowiska pracy. 
• Brak możliwości przetwarzania i dystrybucji na 
małą skalę (ubojnie, mleczarnie i inne).
• Nadmiar formalności, biurokracja, przepisy doty-
czące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz  ubez-
pieczenia hamują innowacje.
• Uzależnienie rolników od konwencjonalnych mo-
deli poprzez płatności w ramach WPR, dostępne fi-
nansowanie infrastruktury i dług prowadzą do tzw. 
zależności od ścieżki i kontynuacji dotychczasowe-
go modelu działania w odniesieniu do nawozów, pe-
stycydów itp. Na przykład organizacje producentów 
owoców i warzyw muszą mieć obrót w wysokości co 
najmniej 2,5 mln. euro, aby zostały uznane. 

Czynniki sprzyjające zmianom: co się już 
dzieje i co może się zdarzyć, żeby przyspie-
szyć zmiany?
• Zapewnienie bezpośrednich inwestycji  i wspar-
cia, aby pobudzić  lokalną produkcję żywności (praca, 
środki finansowe i dostęp do ziemi).
• Pomoc finansowa dla zorientowanych lokalnie 
rynków.
• Wsparcie dla odpowiednich technologii.
• Krótsze godziny pracy ułatwiłyby  członkom spo-
łeczności uprawę żywności i dzielenie się nią.
• Nowe platformy cyfrowe, takie jak Open Food Ne-
twork, mogą oferować rozwiązania dla niektórych rol-
ników i producentów.
• Rolnicy zdobywają wiedzę na temat alternatywnej 
dystrybucji i sprzedaży bezpośredniej oraz ekspery-
mentują ze sprzedażą online.
• Wzrastająca na skutek ostatnich wydarzeń świa-
domość na temat łańcuchów dostaw „dokładnie na 
czas” (ang. just-in-time) i pracy w warunkach wyzysku.
• Spójność polityki ukierunkowanej na zaspokajanie 
wzajemnie powiązanych potrzeb społecznych i eko-
logicznych.

Co mogą zrobić obywatele i społeczności?
• Zdobywać umiejętności niezbędne do budowania odporności lokalnych społeczności.
• Zaangażowanie obywatelskie – obywatele powinni angażować się na zasadach wolontariatu w organizowa-
nie lokalnych systemów żywnościowych w ich własnych lokalnych społecznościach.
• Tworzyć kulturę żywieniową, która docenia lokalną żywność – uprawiać ją, wytwarzać, dzielić się nią i cele-
brować.
• Organizować się i spotykać z ludźmi mieszkającymi w pobliżu, aby rozmawiać o tym, w jaki sposób uzyskać 
dostęp do lokalnej żywności i nawiązywać kontakty z miejscowymi rolnikami.
• Niektórzy obywatele pomagają tworzyć lokalne sieci żywnościowe, angażując się w pracę lokalnych grup.

https://www.gov.ie/en/service/c03307-eu-aid-for-fruit-and-vegetables-producers-2019/
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„Działamy na rzecz decentralizacji łańcuchów żywnościowych, 
promocji zróżnicowanych rynków opartych na solidarności i spra-

wiedliwych cenach, krótkich łańcuchach dostaw oraz pogłębionych 
relacjach pomiędzy producentami a konsumentami w lokalnych łańcu-

chach żywieniowych, aby przeciwstawić się ekspansji i potędze su-
permarketów. Chcemy dostarczać rozwiązania dla ludzi, którzy pragną 
stworzyć swoje własne systemy dystrybucji żywności, i umożliwić rol-
nikom produkcję i przetwarzanie żywności dla ich społeczności. Wy-
maga to wspomagających przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

żywności i lokalnej infrastruktury żywnościowej dla drobnych rolników. 
Dążymy również do tego, by  produkowana przez nas żywność docie-
rała  do wszystkich ludzi w społeczności, w tym do tych, którzy mają 

małe dochody, lub nie posiadają ich wcale”.

URGENCI

Nowe ramy gospodarcze i społeczne oparte na eko-
nomii solidarnościowej mogą stworzyć więcej źródeł 
utrzymania (i będą one lepsze)  w naszych systemach 
żywnościowych – przynosząc sprawiedliwą transfor-
mację obecnym rolnikom i dostawcom żywności uza-
leżnionym od produkcji przemysłowej, i dając o wiele 
większej liczbie ludzi możliwość czynnego uczestni-
ctwa  w kooperatywnej produkcji żywności.
 
Wiele inicjatyw na rzecz krótkich łańcuchów dostaw 
próbuje rozwiązywać problemy związane z pracą, 
gwarantując rolnikom sprawiedliwe ceny za ich pro-
dukty, ale praca w sektorze agrobiznesu w Europie na-
dal ma charakter eksploatacyjny.
 
Tania żywność na półkach supermarketów wiąże się 
z wieloma ukrytymi kosztami, i często skupiamy się 

tutaj przede wszystkim na ekologicznych konsekwen-
cjach produkcji i transportu. Jednakże funkcjonowa-
nie przemysłowych systemów produkcji i dystrybu-
cji żywności w całej Europie nierzadko opiera się na 
eksploatacyjnej, słabo opłacanej pracy. Pracownicy 
są nierzadko zmuszani  do pracy na czarno i narażeni 
na niebezpieczne warunki i zbyt długie godziny pracy 
w ogrodnictwie, rybołówstwie, przetwórstwie mięsa 
i w innych sektorach.  Pracochłonna produkcja owo-
ców i  warzyw, przede wszystkim Europie Południo-
wej, i przemysłowe przetwórstwo mięsa oraz inne 
prace sezonowe w innych częściach Europy, odzna-
czają się podobnymi cechami. Jednocześnie wielu 
rolników na całym kontynencie zarabia o wiele mniej 
niż wynosi przeciętna płaca w przemyśle i jest opła-
canych poniżej kosztów wytwarzania ich produktów.

Środki utrzymania: jak sprawić, żeby wszystkie 
osoby zatrudnione w naszych systemach 
żywnościowych i rolnych otrzymywały uczciwe 
wynagrodzenie za wykonywaną pracę?

https://urgenci.net/food-sovereignty/
https://www.noteworthy.ie/reaping-harvest-pt1-5300738-Dec2020/
https://www.theguardian.com/world/2019/feb/19/un-experts-condemn-irelands-migrant-fishing-workers-scheme
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/06/EFFAT-Report-Covid-19-outbreaks-in-slaughterhouses-and-meat-packing-plants-State-of-affairs-and-proposals-for-policy-action-at-EU-level-30.06.2020.pdf
https://www.eurovia.org/wp-content/uploads/2019/11/EN2.1_lowres.pdf
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Przeszkody: co blokuje niezbędne zmiany?
• Przemysłowe systemy produkcyjne są zależne od taniej siły roboczej i często „importują” pracę wewnątrz 
Europy.
• Masowa produkcja utrzymuje nienaturalnie niskie ceny, co sprawia, że lokalnym/mniejszym producentom 
trudno jest z nią konkurować. 
• Zmniejszające się proporcje wydatków gospodarstw domowych na żywność (w porównaniu do czynszu, 
spłaty kredytu itp.).
• Wzrastająca tendencja przemysłu rolnego do przenoszenia produkcji całkowicie poza Europę, do krajów, 
gdzie koszty pracy są niższe ( na przykład do Maroka).

Co mogą zrobić obywatele i społeczności?
• Uczyć się o systemach produkcyjnych, które kry-
ją się za zjadaną lub kupowaną przez nas żywnością,  
i dzielić się swoją wiedzą z innymi.
• Skupiać się na żywności z systemów o lepszych 
podstawowych standardach, w tym dotyczących 
przejrzystości i warunkowości społecznej w produk-
cji żywności.

Czynniki sprzyjające zmianom: co się już 
dzieje i co może się zdarzyć, żeby przyspie-
szyć zmiany?
• Większa  przejrzystość wzdłuż całego łańcucha 
może pomóc zwrócić uwagę na to, gdzie używa się 
taniej siły roboczej.
• Publiczne pieniądze powinny być wydawane na 
dobra publiczne.
• Warunkowość społeczna publicznego wsparcia 
dla rolnictwa.

Jakkolwiek mamy naturalną tendencję do skupiania 
się na praktycznych lokalnych rozwiązaniach, które 
wspierają drobną produkcję i skracają łańcuchy do-
staw, istnieją inne strukturalne nierówności wpisane 
w nasz system żywnościowy, którymi musimy się za-
jąć. Stworzenie alternatywnego systemu produkcji, 
dzięki któremu lokalna społeczność może zapewnić 
sobie żywność, a rolnicy są dobrze opłacani za swoją 
pracę, jest wspaniałym osiągnięciem, ale jest to tylko 
część szerszego obrazu zmiany społecznej zawartej 
w koncepcji Suwerenności Żywnościowej.
 
Relacje handlowe i utrzymujący się brak równowagi 
w zakresie kontroli finansowej i kapitałowej nad sy-
stemami żywnościowymi są przyczyną wielu z nie-
równości istniejących dzisiaj pomiędzy państwami. 
Europejskie i amerykańskie korporacje, zaintereso-
wane powiększeniem swojego udziału rynkowego 
w sektorach energetyki i usług, zachęcają swoje rządy 
do używania rolnictwa jako karty przetargowej w ne-
gocjacjach porozumień handlowych. Przemysłowa 
produkcja towarowa często wygrywa – Europa, która 

jest największym światowym eksporterem i importe-
rem żywności, jest szczególnie aktywna w używaniu 
żywności jako narzędzia geopolitycznego. 
 
Rolnictwo przemysłowe spowodowało znaczne 
zmniejszenie  zróżnicowania naszych podstawowych 
upraw, faworyzując kukurydzę, pszenicę i ryż kosz-
tem lokalnych alternatyw, podczas gdy rośliny oleiste 
i wysokobiałkowe stanowią podstawę industrializacji 
produkcji mięsa i nabiału.

Kwestionowanie globalnego systemu handlu i dwu-
stronnych umów handlowych, które utrwalają sto-
sunki handlowe i mają negatywny wpływ na sytuację 
drobnych rolników po obu stronach, stanowi istotną 
część wizji Suwerenności Żywnościowej i  globalnej 
debaty na temat tego, w jaki sposób chronić, wzmac-
niać i wspierać różnorodność biologiczną oraz drob-
ną, agroekologiczną produkcję, nie tylko na naszym 
własnym podwórku, ale na całym świecie.

Handel i solidarność: zagwarantowanie,  
że suwerenność żywnościowa nie oznacza 
jedynie „dobrej, lokalnej żywności” 

https://www.arc2020.eu/wp-content/uploads/2020/10/CIDSE-Agroecology-and-Finance-Briefing-Sept-2020-1.pdf
https://www.ipes-food.org/_img/upload/files/Money%20Flows_Full%20report.pdf
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Przeszkody: co blokuje niezbędne zmiany?
• Zrozumienie społeczne kwestii dotyczących glo-
balnego handlu i inwestycji jest nadal niewielkie, 
a konsekwencje dają się odczuć nie od razu, lecz 
w dłuższych okresach czasu, więc trudno jest ziden-
tyfikować przyczyny i skutki.  
• Międzynarodowe korporacje konsolidują swoją 
kontrolę nad produkcją i dystrybucją, coraz większy 
wpływ na organizację systemów żywnościowych mają 
wchodzące do sektora rolno-spożywczego wielkie 
koncerny technologiczne.
• Globalne zarządzanie systemami żywnościowymi 
poprzez multilateralne instytucje ONZ jest zagrożo-
ne  nowymi sojuszami pod przywództwem sektora 
prywatnego (na przykład proces Światowego Szczytu 
Żywnościowego).
• Osobiste wybory konsumentów są nadal częściej 
motywowane wygodą, niż dążeniem do wsparcia lo-
kalnej i sezonowej żywności.
• Prawodawstwo UE i na innych szczeblach nadaje 
priorytet interesom przedsiębiorstw rolno-przemy-
słowych i korporacji.

Czynniki sprzyjające zmianom: co się już 
dzieje i co może się zdarzyć, żeby przyspie-
szyć zmiany?
• Lokalna polityka żywnościowa.
• Potrzeba zawarcia wiążącej umowy społecznej 
w sprawie suwerenności żywnościowej.
• Konieczność wzmocnienia globalnych ruchów 
skupionych na koncepcjach dobrobytu bez wzrostu 
i gospodarki dobrostanu.
• Większa wiedza na temat szkód spowodowanych 
drążeniem krajowych sektorów produkcyjnych przez 
globalną gospodarkę
• Rosnące w siłę ruchy na rzecz rozwoju lokalnych 
gospodarek i instynktowny powrót do nadawania im 
priorytetu w sytuacjach kryzysowych.
• Marketing i rozpowszechnianie wiedzy na temat 
porozumień handlowych – co importujemy i dlacze-
go? Co eksportujemy i dlaczego?

Co mogą zrobić obywatele i społeczności?
• Łączyć konsekwencje industrializacji żywności ze zmianami klimatu.
• Zwiększyć zainteresowanie importem i eksportem żywności i pogłębiać wiedzę na ten temat.
• Wspierać lokalność i promować lokalne inicjatywy na rzecz krótkich łańcuchów dostaw.
• Budować szerokie koalicje rzecznicze między organizacjami działającymi w obszarach handlu, rolnictwa 
i ochrony środowiska, aby wspólnie walczyć o lepsze międzynarodowe relacje handlowe,  współpracować ze 
wspierającymi, transparentnymi instytucjami, takimi jak  EU Ombudsman.

https://www.ombudsman.europa.eu/it/press-release/en/139425
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Kiedy mówimy o naszych systemach żywnościowych 
i rolnych lub o zmianie klimatu, często używamy sło-
wa ‘kryzys” (ang. crisis). Korzenie tego słowa są bliższe 
„decyzji” (ang. decision) niż „klęsce” (ang. calamity) 
lub „katastrofie” (ang. disaster). Nie ulega wątpliwości, 
że znajdujemy się w decydującym punkcie – istoty 
ludzkie prawdopodobnie nigdy wcześniej nie stały 
w obliczu kryzysów czy decyzji podobnych do tych, 
z którymi dzisiaj musimy się zmierzyć, i które są tak 
złożone i wzajemnie powiązane. W tym punkcie, nie-
zależnie od tego, jaką ścieżką zmierzamy ku przyszło-
ści, budowanie lokalnych gospodarek i odporności 
ma absolutnie kluczowe znaczenie dla przetrwania 
naszych społeczności.
 
W pewnym sensie jest to źródłem  z ogromnej nadziei, 
ponieważ gdy problemy stają się coraz bardziej oczy-
wiste, podobnie jest z gotowymi rozwiązaniami, któ-
re mamy do dyspozycji: małoskalowe  biointensyw-
ne  agroekologiczne systemy uprawy, regeneracyjne  
podejścia do produkcji i ekosystemów, wszelkiego 

rodzaju innowacje w dystrybucji, komunikacji i or-
ganizacji, a także, co może najważniejsze, świadome 
społeczeństwo, które ma dostęp do informacji, dzieli 
się nimi i wchodzi we wzajemne interakcje.
 
To, czego nam trzeba, to decyzja – mocna, jasna de-
cyzja, aby odejść od  modelu produkcji i dystrybucji 
żywności, który powoduje szkody, w kierunku takie-
go, który buduje lokalną odporność i suwerenność 
żywnościową. Ta decyzja musi zostać podjęta nie 
tylko przez poszczególne jednostki i społeczności, 
lecz również przez organy i instytucje, które twierdzą, 
że reprezentują ich interesy, a także przez struktury 
zarządzania, które sami stworzyliśmy, aby się zorga-
nizować. Działanie w kierunku suwerenności żywnoś-
ciowej jest również działaniem na rzecz ograniczenia 
naszych emisji gazów cieplarnianych, złagodzenia 
skutków zmiany klimatu, ograniczenia naszego szkod-
liwego wpływu na planetę, a także nadziei i aspiracji 
przyszłych pokoleń.

Wnioski
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Talamh Beo

Sojusz rolników, hodowców i robotników rolnych na wyspie Irlandia, którego celem jest stworzenie żyjącego 
krajobrazu, gdzie ludzie i ekosystemy mogą współistnieć w dobrostanie.  Talamh Beo jest jedynym irlandzkim 
członkiem Europejskiej Koordynacji Via Campesina, która sama jest członkinią La Via Campesina – międzyna-
rodowego ruchu rolników, skupiającego ponad 180 organizacji członkowskich z 82 krajów.
http://www.talamhbeo.ie/

Drogowskazy do inicjatyw w tej dziedzinie

The Land Workers’ Alliance 
in the UK

Związek rolników, hodowców, leśników i robotni-
ków rolnych, którego misją jest stworzenie systemu 
żywnościowego i użytkowania gruntów opartego na 
agroekologii i Suwerenności Żywnościowej, w którym 
producenci mogą pracować z godnością, aby zarobić 
na przyzwoite utrzymanie, i w którym każdy człowiek  
ma dostęp do lokalnej, zdrowej i dostępnej cenowo 
żywności, jak również podobnych paliw i włókien.
https://landworkersalliance.org.uk/

Europejska gałąź 
Via Campesina

Głównym celem Via Campesiny - zakorzenionym 
w prawie do Suwerenności Żywnościowej - jest  
obrona praw rolników i robotników rolnych, a także 
promocja zróżnicowanego i zrównoważonego rolni-
ctwa rodzinnego i chłopskiego. Te zasady wymagają 
z kolei żywnościowych i rolnych polityk w Europie, 
opartych na społecznej legitymizacji, sprawiedliwo-
ści, solidarności i zrównoważeniu.
https://www.eurovia.org/

Seed Sovereignty UK and Ireland 
Programme

Seed Sovereignty UK and Ireland Programme (Suwe-
renność Nasion w Zjednoczonym Królestwie i program 
irlandzki)  wspiera rozwój  różnorodnego biologicznie 
i ekologicznie zrównoważonego systemu nasienne-
go w Zjednoczonym Królestwie i Irlandii. Skupiając 
się przede wszystkim na różnorodności genetycznej 
i rolniczej, program wspomaga szeroki wachlarz ist-
niejących  agroekologicznych działań rolniczych, do-
starczając nasion, rozszerzając obecne inicjatywy po-
przez wspieranie i tworzenie sieci, zajmując się lukami 
w wiedzy i brakami umiejętności, a także podnosząc 
świadomość konieczności zmiany.
https://www.gaiafoundation.org/what-we-do/seed-
sovereignty-uk-ireland-programme/

Food Sovereignty 
Ireland

Głównym celem Via Campesiny - zakorzenionym 
w prawie do Suwerenności Żywnościowej - jest 
obrona praw rolników i robotników rolnych, a także 
promocja zróżnicowanego i zrównoważonego rolni-
ctwa rodzinnego i chłopskiego. Te zasady wymagają 
z kolei żywnościowych i rolnych polityk w Europie, 
opartych na społecznej legitymizacji, sprawiedliwo-
ści, solidarności i zrównoważeniu.
https://www.eurovia.org/

http://www.talamhbeo.ie/
https://landworkersalliance.org.uk/
https://www.eurovia.org/
https://www.gaiafoundation.org/what-we-do/seed-sovereignty-uk-ireland-programme/
https://www.gaiafoundation.org/what-we-do/seed-sovereignty-uk-ireland-programme/
https://www.eurovia.org/
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Irish Seed 
Savers Association

Starając się zachować dziedzictwo tradycyjnych  
irlandzkich  roślin spożywczych dla przyszłych po-
koleń,  Irish Seed Savers skupiają się na ochronie 
nasion dawnych odmian warzyw  i starych odmian 
irlandzkich jabłoni.  Organizacja prowadzi jedyny  
w kraju społeczny bank nasion, z ponad  600 odmia-
nami niedostępnych na rynku nasion, i mieści naro-
dową kolekcję ponad 180 unikalnych starych odmian   
irlandzkich jabłoni.
https://irishseedsavers.ie/

URGENCI  - międzynarodowa sieć inicjatyw Rolnictwa Wspieranego 
przez Społeczność

URGENCI jest miejsko-wiejską siecią, która tworzy nowe formy wymiany, promując wzajemną solidarność 
pomiędzy podmiotami Rolnictwa Wspieranego przez Społeczność i zachęcając je do aktywnego uczestni-
ctwa w światowym ruchu na rzecz Suwerenności Żywnościowej. Sieć promuje wszystkie formy partnerstwa 
między producentami a lokalnymi konsumentami, jako rozwiązanie problemów związanych z globalną in-
tensywną produkcją rolniczą i dystrybucją. Skupia obywateli, drobnych rolników, konsumentów, aktywistów 
i zainteresowane podmioty polityczne na szczeblu globalnym, poprzez alternatywne podejście gospodar-
cze nazywane lokalnymi partnerstwami opartymi na solidarności (ang.  Local Solidarity-Based Partnerships) 
pomiędzy producentami a konsumentami. Jest to sposób na zachowanie i rozwój drobnego, ekologicznego 
rolnictwa rodzinnego i osiągnięcie lokalnej suwerenności żywnościowej w każdym regionie i każdej spo-
łeczności na całym świecie.
https://urgenci.net/

Community Seed Banks 
in Europe

Społeczne banki nasion (ang. community seed banks 
– CSB) powstają w wielu różnych częściach świata 
od wczesnych lat osiemdziesiątych. CSB w Europie 
opierają się głównie na sieciach osób zachowujących 
własne nasiona, ogrodników i rolników. Pomagają one 
utrzymać i zwiększyć rolniczą różnorodność biolo-
giczną, zwiększają dostęp do nasion i roślin przysto-
sowanych do lokalnych warunków, a także organizują 
szkolenia i zajęcia uwrażliwiające, przyczyniając się 
w ten sposób do rozwoju zrównoważonego rolnictwa 
i suwerenności żywnościowej. 
https://www.communityseedbanks.org/

CSA 
Network Ireland

Krajowa sieć gospodarstw Rolnictwa Wspierane-
go przez Społeczność (RWS), wspierająca działania 
RWS-ów w Irlandii i zachęcająca zarówno rolników, 
jak i konsumentów do aktywnego uczestnictwa 
w tworzeniu ich lokalnych systemów żywnościo-
wych. 
http://www.communitysupportedagriculture.ie/

Rolnictwo 
Wspierane przez Społeczność

 
Rolnictwo Wspierane przez Społeczność (ang. Com-
munity Supported Agriculture) przyczynia się do 
większej solidarności pomiędzy miejskimi i wiejskimi 
społecznościami, jednakowo wzmacniając pozycję 
społeczności i rolników, i oferuje rozwiązania  po-
wszechnych problemów, które dotykają producen-
tów i konsumentów na całym świecie.

https://irishseedsavers.ie/
https://urgenci.net/
https://www.communityseedbanks.org/
http://www.communitysupportedagriculture.ie/
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Gospodarstwo społecznościowe Cloughjordan

Gospodarstwo społecznościowe Cloughjordan jest zarządzanym przez społeczność przedsiębiorstwem spo-
łecznym zlokalizowanym w ekosystemie ekowioski Cloughjordan, które zapewnia lokalne bezpieczeństwo 
żywnościowe, a jednocześnie demonstruje wykonalny model rolnictwa wspieranego przez społeczność na 
małą skalę. Należące do niego Otwarte Centrum Żywności  (ang. Open Food Hub) dostarcza zrównoważonych 
sposobów na dostęp do rynku dla drobnych producentów poprzez wykorzystanie wirtualnych targowisk, jak 
również prowadzi szkolenia i doradztwo  w zakresie wykorzystania technologii informatycznych dla rolników, 
producentów i innych centrów żywności w całej Irlandii.
https://cloughjordancommunityfarm.ie/

Open Food Network

The Open Food Network (Otwarta Sieć Żywnościowa) jest globalną siecią ludzi i organizacji pracujących wspól-
nie na rzecz budowy nowego systemu żywnościowego. Sieć rozwija otwarte, wspólne zasoby, wiedzę i opro-
gramowanie, aby wspierać lokalne gospodarki żywnościowe. OFN jest przekonana, że zrównoważony i odpor-
ny system żywnościowy musi ponownie połączyć producentów z konsumentami, i zmierza do wzmocnienia 
pozycji ludzi i społeczności oraz  udostępnienia im narzędzi i wiedzy, aby mogli stworzyć systemy żywnościo-
we, jakich potrzebują  dla swoich lokalnych wspólnot. Sztandarowym projektem OFN jest oparta na otwartym 
oprogramowaniu platforma, która ułatwia tworzenie innowacyjnych, niezależnych społecznych inicjatyw żyw-
nościowych. Oprogramowanie to może być używane przez rolników zakładających swoje własne sklepy inter-
netowe, ale zostało głównie opracowane, aby ułatwić rolnikom  współpracę i wspólną sprzedaż oraz tworzenie 
dobrze prosperujących, rentownych  przedsięwzięć. Ludzie używają tego potężnego narzędzia do zakładania 
żywnościowych kolektywów, zarządzania centrami żywnościowymi, przenoszenia targowisk dla rolników do 
internetu, z przedpłatami, aby zagwarantować im bardziej stabilne ceny, oraz do wielu innych celów. OFN dzia-
ła obecnie w 20 krajach, zobacz:  https://www.openfoodnetwork.org/find-your-local-open-food-network/.
 
OFN Ireland https://openfoodnetwork.ie/
OFN France https://www.openfoodfrance.org
OFN UK https://openfoodnetwork.org.uk/
OFN Katuma -  Iberian Peninsula https://app.katuma.org/
OFN Belgium https://www.openfoodnetwork.be/
OFN Germany https://www.openfoodnetwork.de/
OFN Italy https://app.openfoodnetwork.it/

Tłumaczenie: Jan Skoczylas
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