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List otwarty społeczeństwa obywatelskiego do Instytucji Europejskich 
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W ostatnich kilku dekadach, europejski system produkcji żywności i hodowli utracił równowagę ze 
względu na wysokie uprzemysłowienie oraz intensywną hodowlę. Jako duża i zróżnicowana grupa 
europejskich organizacji społecznych, które działają w sektorach rolnictwa, pasterstwa, dobrostanu 
zwierząt, środowiska, sprawiedliwości społecznej, klimatu, leśnictwa, zdrowia, konsumentów, rozwo-
ju, sprawiedliwego handlu i kooperatyw – domagamy się zasadniczych zmian.

W Unii Europejskiej hoduje się ponad dziewieć bilionów zwierząt lądowych przeznaczonych na żyw-
ność, zarówno na wewnętrzny rynek, a także na eksport. Jednakże rosnąca ilość badań naukowych 
dowodzi, że UE wraz z innymi wysoko rozwiniętymi regionami musi natychmiast ograniczyć produkcję 
i spożycie produktów odzwierzęcych, jeśli chcemy osiągnąć cele wyznaczone w Programie Na Rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju 2030, zwłaszcza w zakresie:

• Klimatu: Hodowla zwierząt jest jednym z głównych źródeł emisji gazów cieplarnianych spowo-
dowanych przez człowieka, odpowiadając za 14.5 procent całkowitej emisji według danych FAO. 
Zarządzanie odpadami takimi jak obornik, wytwarzanie nawozu oraz jego użycie w produkcji pasz 
dla zwierząt, a także zmiana procesów trawiennych zwierząt przeżuwających i w konsekwencji 
zmiana gospodarki gruntowej generują ogromne ilości gazów cieplarnianych takich jak podtlenek 
azotu, metan i dwutlenek węgla. Redukcja pożycia mięsa, nabiału i jajek jest najistotniejszym zało-
żeniem Paryskiego Porozumienia Klimatycznego.

• Zdrowia: Rozwój oporności antybiotykowej, szerzenie się chorób odzwierzęcych takich jak ptasia i 
świńska grypa, a także Salmonella, zanieczyszczenie powietrza ze względu na emisję amoniaku (które-
go 90% pochodzi z rolnictwa wg. Danych Europejskiej Agencji Środowiska) to ogromne publiczne za-
grożenie zdrowotne idące za rozwojem intensywnej hodowli zwierząt. Co więcej, diety które są bogate 
w czerwone i przetworzone mięso łączone są z takimi chorobami jak rak czy schorzenia sercowo-na-
czyniowe, które powodują cierpienie ludzi i podwyższają koszty opieki zdrowotnej.

• Dobrostanu zwierząt: Hodowla przemysłowa i dobrostan zwierząt się wykluczają. Zwierzęta do-
świadczają skrajnego ograniczenia ich możliwości poruszania oraz wyrażania naturalnych zacho-
wań, są również obiektami okrutnych praktyk takich jak okaleczanie, które prowadzi do ogromne-
go cierpienia. Transport długodystansowy w granicach oraz poza UE oraz okrutne metody uboju 
również wynikają z braku poszanowania zwierząt i postrzegania ich jako istot czujących.

• Rozwoju bezpieczeństwa żywnościowego: Ogromna część terenów uprawnych (ponad 50% w UE 
oraz jedna trzecia globalnie wg. danych FAO) przeznaczona jest na uprawę paszy dla zwierząt, a nie 
pożywienia dla ludzi. Sytuacja ta zagraża globalnemu bezpieczeństwu żywnościowemu i prowadzi 
do degradacji środowiska oraz wylesiania na terenie UE oraz na całym świecie. Rosnące skupienie 



eksportu na produkcji zwierzęcej w UE prowadzi również do zakłócenia rynków w krajach rozwi-
jających się i zagraża źródłom utrzymania lokalnych producentów.

• Środowiska: Obecny poziom produkcji mięsa, mleka i jajek oraz ich spożycie w Europie zagraża 
środowisku na wiele sposobów. Nadmierne stosowanie obornika, nawozów i pestycydów zatruwa 
nasze powietrze, grunt i wodę. Intensyfikacja i ekspansja rolnictwa prowadzi do niszczenia siedlisk 
dzikich gatunków, podczas gdy mające wysoką wartość naturalną obszary trawiaste, utrzymywane 
w wyniku zrównoważonej hodowli zwierząt, są porzucane, co skutkuje zanikaniem bioróżnorod-
ności w niespotykanym wcześniej tempie. 

• Środków do życia rolników: Model intensywnej hodowli zwierząt okazał się ślepym zaułkiem dla wielu 
europejskich rodzinnych gospodarstw rolnych, które obecnie stoją na granicy bankructwa, toną w dłu-
gach i wydatkach ze względu na niską cenę ich produktów. Sektory przetwarzania i sprzedaży mięsa w 
UE są wysoko skoncentrowane, a w ostatniej dekadzie doszło do drastycznego powiększenia rozmia-
rów ferm. W rezultacie trzy czwarte zwierząt hoduje się obecnie na ogromnych fermach. W tym samym 
czasie liczba zwierząt hodowana na małych fermach zmniejszyła się o połowę.

Instytucje Europejskie nie mogą pozostać bierne w obliczu tych faktów. Producenci i rolnicy, którzy 
wybierają bardziej zrównoważone i nastawione na wyższy dobrostan metody hodowli, takie jak go-
spodarstwa ekologiczne, muszą być za to wynagradzani. Jednakże przejście na bardziej humanitarne 
i mniej intensywne metody hodowli jest niemożliwe przy zachowaniu obecnego poziomu produkcji i 
spożycia produktów odzwierzęcych. Jeśli mamy mieć istotny wpływ na ten najpoważniejszy społecz-
ny i środowiskowy kryzys naszych czasów, musimy znacznie ograniczyć produkcję, spożycie oraz eks-
port mięsa, nabiału i jajek.

Dla Unii Europejskiej kluczowe jest podjęcie zdecydowanych kroków, które doprowadzą do przejścia 
na zdrową i bardziej zrównoważoną dietę, bogatszą w produkty roślinne i zawierającą znacznie mniej, 
ale lepszej jakości mięsa, nabiału i jajek. Instytucje Europejskie powinny zwrócić baczną uwagę na 
zdrowotny i środowiskowy wpływ intensywnej hodowli zwierząt oraz wystosować jasne rekomenda-
cje w zakresie polityki w tym sektorze. Powinien być to priorytet UE, który przełoży się na istotne 
zmiany w ustawodawstwie, w celu ochrony naszego klimatu i środowiska, zdrowia ludzi, rolników 
oraz zwierząt, zarówno w Europie jak i na całym świecie.
Wyrażamy nadzieję na owocną współpracę z Instytucjami Europejskimi, które pokierują przemiana-
mi w kierunku społeczeństwa, które kładzie nacisk na wysoką jakość naszego pożywienia, dobrostan 
zwierząt oraz dobro ludzi, którzy je produkują.
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