KOMUNIKAT PRASOWY
#MeattheFacts: European Livestock Voice przywraca równowagę w debacie
publicznej na temat produkcji zwierząt gospodarskich.
Bruksela, 25 września 2019 r. W Europie i poza jej granicami sektor hodowlany znajduje się obecnie w
samym centrum debaty publicznej. Zdominowały ją jednak grupy interesu, którym zależy jedynie na
rozprzestrzenianiu mitów i radykalnych poglądów na temat produkcji zwierząt gospodarskich. Owe mity
i skrajne opinie coraz bardziej zyskują rozgłos w mediach i prasie. Odmalowują one obraz nie mający nic
wspólnego z rzeczywistością, której codziennie doświadczają tysiące rolników i fachowców pracujących
w gospodarstwach. Poglądy te wpływają na opinie konsumentów w Europie w kwestii roli produktów
pochodzenia zwierzęcego, kiedy dokonują wyborów dotyczących stylu życia. Sektor hodowlany jest
spychany do pozycji defensywnej. Wszystko to wywiera negatywny wpływ na unijny model produkcji
zwierząt gospodarskich oraz ramy polityczne. W rezultacie europejskie społeczności wiejskie muszą
stawiać czoła coraz większym wyzwaniom, jeśli chcą zapewnić rentowność swoich gospodarstw,
zastępowalność pokoleń oraz zdolność do dostosowywania się do potrzeb społeczeństwa i środowiska.
Dlatego więc po raz pierwszy w historii kilkanaście organizacji zrzeszających hodowców zwierząt
gospodarskich postanowiło połączyć siły. Będą działać razem, by pokazać drugą stronę medalu i
udostępniać informacje dotyczące europejskiego sektora hodowlanego, które są oparte na faktach,
przywracając tym samym równowagę w debacie publicznej. W tym celu European Livestock Voice (głos
europejskiego rolnictwa) opracowało własny serwis informacyjny online. Platforma monitoruje
rzetelność najczęściej wygłaszanych opinii na temat hodowli i spożycia produktów pochodzących z
produkcji zwierzęcej oraz uświadamia płynące z nich zalety, np.:
Nie - do wyprodukowania 1kg wołowiny nie jest potrzebne 15,000 litrów wody.
TAK – przeciętna europejska hodowla zwierząt gospodarskich zajmuje powierzchnię poniżej 50
hektarów, a w Europie dominuje rodzinny model gospodarstw.
Nie – przeznaczanie gruntu pod produkcję paszy niekoniecznie konkuruje z powierzchnią upraw
przeznaczonych pod produkcję żywności człowieka.
TAK - europejscy rolnicy dbają o swoje zwierzęta, ponieważ leży to w ich najlepszym interesie.
Jesteśmy przekonani, że europejski model gospodarstw bazujący na zróżnicowanych, lokalnych,
rodzinnych strukturach jest fundamentem funkcjonowania społeczności wiejskich w UE. Dzięki niemu
powstają miejsca pracy oraz przedsiębiorstwa. Jest on zgodny z zasadami obiegu zamkniętego w ramach
unijnej biogospodarki, a jednocześnie zapewnia stałe dostawy bezpiecznej, odżywczej i taniej żywności.
Dostarcza również wielu produktów ubocznych potrzebnych do prowadzania zdrowego trybu życia,
znajdujących również zastosowanie w Europejskich przedsiębiorstwach z branży kultury i branży
twórczej.
Ograniczenie produkcji zwierząt gospodarskich do zera, innymi słowy „hodowlany brexit”,
doprowadziłoby do poważnych konsekwencji. Rezygnując z produkcji zwierzęcej, Europa utraciłaby
niezbędne pastwiska. Bez z nich wzrosłoby ryzyko pożarów lasów, zabrakłoby też ekologicznych
nawozów, źródeł energii odnawialnej oraz wielu innych, ważnych zasobów. Ponadto spowodowałoby to
również masowe opuszczanie terenów wiejskich. Co gorsza Unia Europejska stałaby się zależna od
importu, a tym samym nie miałaby już kontroli nad normami produkcji. Jednocześnie wzrosłaby
potrzeba materiałów opartych na paliwach kopalnych.
Alexander Bernhuber (EPL, Austria) i Jérémy Decerle (Renew Europe, Francja), nowo wybrani posłowie
do PE postanowili przejąć inicjatywę w debacie na temat sektora hodowlanego w nowym Parlamencie
Europejskim. W związku z tym dzisiaj w Brukseli zainaugurowali działalność naszej platformy.
Dla posła Bernhubera sprawa jest oczywista: „Obecnie w debacie publicznej na temat hodowli zwierząt
gospodarskich dominuje brak wiedzy. Dystans między konsumentami a producentami żywności coraz
bardziej się pogłębia. Europejscy rolnicy produkują żywność zgodnie z najwyższymi normami produkcji na
świecie. W tej chwili czeka nas wyzwanie uświadomienia konsumentom poprzez różne kanały
komunikacji, jak ważna jest praca naszych rolników. European Livestock Voice opracowało specjalną
platformę, by naświetlić temat i walczyć z dezinformacją na szczeblu europejskim. W mediach trzeba

koniecznie szerzyć wiedzę na temat hodowli opartą na faktach. Dlatego zdecydowanie popieram tę
inicjatywę”.
Z kolei poseł Jérémy Decerle w komentarzu na temat inicjatywy powiedział „Jako hodowca krów rasy
Charolais, a także poseł do Parlamentu Europejskiego (COM AGRI) mogę tylko pogratulować inauguracji
europejskiej platformy dedykowanej hodowli zwierząt gospodarskich. Być może pomoże ona zwalczyć z
uprzedzenia na temat tego fachu i wniesie nieco pragmatyzmu do debaty publicznej. W czasach, kiedy
europejczycy dążą do zdrowych nawyków żywieniowych, chcą kupować żywność produkowaną lokalnie,
a także chronić środowisko, rolnicy mogą być częścią rozwiązania. Jednakże w szukaniu rozwiązań zacząć
należy przede wszystkim od kompleksowego i racjonalnego oglądu sytuacji”.
Ze swojej strony posłanka do PE Clara Eugenia Aguilera García skomentowała, że „Inicjatywa stanowi
pozytywny sygnał, który pomoże nam w Parlamencie E uropejskim działać na rzecz obrony unijnej
hodowli zwierząt gospodarskich. Europejska społeczność hodowców ciężko pracuje, by zapewnić jakość,
zrównoważoność oraz zdrowie i dobrostan zwierząt. Ich wysiłki muszą zyskać uznanie. Należy też
zapewnić dla nich równe szanse. Biorą pod uwagę stale rosnąca ilość błędnych wyobrażeń, trzeba
dołożyć starań, by przywrócić konstruktywną i racjonalna dyskusję wokół sektora, który jest tak ważny na
obszarach wiejskich oraz dla środowiska i naszej przyszłości.
-KONIECUwagi dla wydawcy:
Platforma jest dostępna do wglądu pod linkiem: https://meatthefacts.eu/
Zwiastun kampanii: https://www.youtube.com/watch?v=bqvInY7E_CU
Informacje o European Livestock Voice
European Livestock Voice to grupa zrzeszająca wiele stron zainteresowanych mających podobne poglądy
na temat łańcucha żywnościowego hodowli zwierząt gospodarskich. Strony te postanowiły połączyć siły,
by przywrócić równowagę w debacie publicznej na temat sektora, ponieważ odgrywa on
pierwszoplanową rolę w bogatej spuściźnie i przyszłości Europy. Grupa reprezentuje różne sektory, od
podmiotów zajmujących się zdrowiem zwierząt do producentów pasz i hodowców. Jej celem jest
uświadomienie opinii publicznej wartości społecznej produkcji zwierząt gospodarskich oraz jej wkładu w
mierzenie się z wyzwaniami na świecie. W związku z tym grupa dostarcza narracji, która jest
alternatywna wobec dominującego obecnie dyskursu.
AnimalhealthEurope - Europejscy wytwórcy weterynaryjnych produktów leczniczych, szczepionek oraz innych produktów
potrzebnych do zapewniania zdrowia zwierząt.
Avec - Europejski sektor mięsa drobiowego.
Clitravi – Europejska branża przetwórstwa mięsa.
Copa and Cogeca – Europejscy rolnicy, Europejskie spółdzielnie rolnicze.
COTANCE – Europejski przemysł skórzany .
EFFAB – Europejskie Forum Hodowców Zwierząt Gospodarskich.
Euro Foie Gras - Europejska branża produkcji foie gras.
FEFAC - Europejscy producenci pasz.
FEFANA – Europejskie Stowarzyszenie Specjalnych Składników Pasz i ich Mieszanek
FUR EUROPE – Europejska branża zwierząt futerkowych.

UECBV – Europejscy hodowcy zwierzat gospodarskich i producenci wyrobów mięsnych.
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