MANIFEST NA RZECZ ROLNICTWA I ŻYWNOŚCI XXI WIEKU:
„ROLNICTWO DLA LUDZI I Z LUDŹMI”
Globalna gospodarka żywnościowa, zarządzana i kształtowana przez państwa i korporacje, zaowocowała
zniszczeniem i wyzyskiem o niespotykanych rozmiarach w każdym aspekcie rolnictwa: poczynając od gleby
poprzez nasiona, rośliny, zwierzęta, a kończąc na człowieku.
Kiedy wchodzimy w drugą dekadę XXI wieku, coraz bardziej jasna staje się konieczność nowej wizji, sposobu
rozumienia i działania, tak aby rolnictwo mogło autentycznie powrócić do swojego pierwotnego celu, jakim
jest wyżywienie wszystkich ludzi ogólnie dostępną żywnością dobrej jakości, bez szkodzenia naturalnemu
środowisku.
Aby dokonać tej zasadniczej i wszechstronnej zmiany, konieczne jest całkowite odejście od modelu,
w którym państwo i korporacje kontrolują łańcuch żywieniowy. Nie ma tu miejsca na żaden kompromis.
Utrzymanie i odzyskanie przez rolników autentycznej niezależności jest podstawowym warunkiem naszego
przeżycia jako czujących i zdrowych istot ludzkich.
Aby odmowa uczestnictwa w kontrolowanym przez korporacje globalnym rynku była skuteczna, konieczne
jest wdrożenie lokalnego systemu produkcji żywności wysokiej jakości wspieranego przez konsumentów.
Doprowadzi to do zbliżenia pomiędzy producentem i konsumentem żywności, przy jednoczesnym uwolnieniu
się od korporacji, które czerpią zyski z oddzielenia tych dwóch grup. To jedyna droga do tego, aby miliardy
ludzi na całym świecie miały zapewniony autentyczny dostęp do możliwie najlepszej żywności i ziół.
Dalsze stosowanie się do obecnie obowiązujących zasad w kontrolowanym przez państwa i korporacje
systemie rolnictwa, produkcji i dystrybucji żywności oznacza, że:
• Odwieczne prawo rolników do zachowania swoich nasion oraz do uprawiania, dystrybucji i sprzedaży
produktów pochodzących z tych nasion będzie nadal ograniczane, uszczuplane i zawłaszczane.
• Prawo ludzi do utrzymywania bioróżnorodności lokalnych roślin i zwierząt będzie odbierane.
• Prawo ludzi do legalnego dostępu do nieużywanej ziemi i wykorzystywania jej dla własnych potrzeb
żywieniowych w sposób, który nie szkodzi środowisku, będzie blokowane.
• Odwieczne prawo ludzi do stosowania dobrych praktyk rolnych, bez ingerencji państwa
i korporacyjnych struktur władzy, będzie odbierane.
Obowiązkiem rządu każdego kraju jest przeprowadzanie konsultacji społecznych w sprawach związanych
z wprowadzeniem nowych lub zmianą starych przepisów dotyczących polityki rolnej.
Manifest „Rolnictwo dla ludzi i z ludźmi” wzywa wszystkich rolników, hodowców i świadomych obywateli
do odzyskania kontroli nad swoim losem i do połączenia wysiłków zmierzających do oswobodzenia naszego
rolnictwa z kieratu destrukcji i rozpaczy, do jakiego jest obecnie zaprzęgnięte.
Jednocześnie wzywamy Rząd RP i inne rządy narodowe, aby odpowiedziały TERAZ na postulaty
ogromnej większości swoich obywateli na rzecz:
• Zakazu stosowania wszelkich form inżynierii genetycznej w rolnictwie, ogrodnictwie, gospodarce
leśnej i rybnej.
• Wycofania jakiegokolwiek wsparcia finansowego dla takich sposobów produkcji żywności, które
dehumanizują rolnictwo i niszczą królestwo zwierząt.
• Zakazu bez wyjątku, w jakimkolwiek wymiarze i rodzaju, patentowania roślin, zwierząt, ich cech
i genów, jak również sposobów hodowli, a tym samym delegalizacji prób zdobycia kontroli nad
bioróżnorodnością.
Każdy kraj powinien mieć prawo do ochrony swojej niezależności żywnościowej.
Wzywamy do prowadzonego przez ludzi odrodzenia rolnictwa, które wyzwoli ludzką twórczość
i pomysłowość oraz będzie czerpać inspirację z odwiecznych praktyk stosowanych przez
rolników i gospodarstwa rodzinne. To one nadal stanowią podstawy samowystarczalnej,
zrównoważonej i ekologicznej produkcji rolnej na świecie.

Powyższy dokument został uzgodniony na międzynarodowym seminarium 'Suwerenność
i samowystarczalność żywnościowa a rodzinne gospodarstwa' zorganizowanym przez
Międzynarodową Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC www.icppc.pl z okazji jej 10-lecia.
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